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RESUMO 

 

 

A formação urbana no mundo contemporâneo é sobretudo fragmentada e articulada na cidade. 

A nova divisão cria subespaços voltados a uma lógica global e, nesse sentido, a população 

busca a cidade como meio de prosperar. Especificamente na região Norte, a urbanização 

ocorreu de forma tardia e por uma estratégia de governo desenvolvimentista. A rede urbana da 

Região foi ampliada, mas os problemas urbanos se acentuaram, como reflexo de uma fraca 

infraestrutura urbana que remete a tempos pretéritos. Esta realidade cria um cenário de uma 

cidade ilegal, na qual o lote urbano, quanto a sua demarcação e a sua titularidade, apresenta-se 

como um elemento da forma urbana a ser compreendido. Neste contexto, o presente estudo 

tem como objetivo geral analisar o processo de divisão da terra urbana em uma pequena 

cidade do estuário do rio Amazonas, Ponta de Pedras, a partir da compreensão do que é o lote 

e de seu processo de divisão, sob a perspectiva de um cadastro multifinalitário. Para tal 

compreensão, foi utilizado software de Sistema de Informação Geográfica e a intersecção com 

dados analógicos do cadastro de imóveis da prefeitura municipal. A área de estudo se 

concentrou na rua Siqueira Mendes, onde houve o maior incremento de lotes nas últimas duas 

décadas. Os lotes da rua estudada se configuram por dimensões variadas e com metragens 

irregulares, resultado de um processo de ocupação irregular, interferindo na dimensão real do 

lote.    

 

 

 

Palavras-chave: Morfologia Urbana. Lote Urbano. Várzea. Cadastro Imobiliário. 

Titularidade da Terra. 

 



THE CONFIGURATION OF THE URBAN LOT IN THE FACE OF THE LIMITS 

AND PERSPECTIVES OF THE CONSTRUCTION OF THE REAL STATE 

CADASTRE IN A SMALL CITY OF AMAZONIAN ESTUARY: PONTA DE PEDRAS 

– PA 

 

ABSTRACT 

 

 

The urban form in contemporary world is above all fragmented and articulated in the city. The 

new urban division creates subspaces oriented to a global logic. In this sense, the world 

population goes to the cities as a way to succeed. Specifically in Brazilian North Region, the 

urbanization has happened late and due to a developmental government strategy. The urban 

network in the cities of Amazon has expanded but, on the other hand, the urban problems 

have also increased due to the fragile urban infrastructure which refers to the past times. This 

reality creates a scenario of an “illegal city” for which the urban lot represents one 

morphological element to be understood, not only with respect to its demarcation but also 

with respect to its ownership. In this context, the present study aims to analyse the process 

regarding the division of urban land in a small city of Amazonian Estuary, Ponta de Pedras, 

from the understanding of what is the lot, the process of lot division and how this lot has been 

configured in a floodplain environment, in a scenario of urban sprawl. The analysis is 

performed based on a perspective of Multipurpose Cadastre. For this understanding, it was 

used a Geographic Information System software and the intersection with analogical data 

from the real estate registration of the city hall. The study area has concentrated in Siqueira 

Mendes Street, where there was the largest increase of lots in the last two decades. The lots of 

the studied street are configured by different dimensions and with broken footage, resulting 

from an irregular occupation process, which interferes with the actual size of the lot. 

 

Keywords: Urban Morphology. Urban Lot. Floodplain. Real Estate Cadastre. Land 

Ownership.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Essa pesquisa se propôs a discutir o lote urbano na pequena cidade de Ponta de Pedras, 

localizada no estado do Pará, na região amazônica. Pretendeu-se compreender como a 

configuração desse lote pode interferir na construção de um cadastro multifinalitário e 

consequentemente no estabelecimento de políticas de planejamento urbano. Nesse sentido, 

essa seção apresenta uma contextualização do tema, bem como os objetivos detalhados desta 

pesquisa.  

 

 

1.1 Contextualização do tema 

 

Segundo Becker (1990), a estratégia adotada pelo Estado Brasileiro para ocupação 

regional da Amazônia, na década de 1980, tinha como intuito implementar projetos, 

investimentos e infraestrutura, para atrair investimentos e, como consequência, migrantes.  

Iniciava-se assim um processo de articulação dos antigos núcleos urbanos já existentes 

e dos novos entre si e com o mundo exterior. 

A partir de então, as cidades amazônicas cresceram de forma desarticulada, sem a 

preocupação com políticas urbanas que atendessem às necessidades dos seus moradores. 

Segundo Godfrey e Browder (1997), a urbanização se deu de forma desarticulada de qualquer 

princípio hierárquico conhecido e houve, após 1970, uma intensificação do processo de 

urbanização.  

Segundo Costa et al. (2012), além da Região Amazônica ser considerada uma floresta 

urbana desde 1980 (BECKER apud COSTA el. al., 2012), essas cidades amazônicas são 

predominantemente (70%) pequenos núcleos, com menos de 20 mil habitantes, com 

infraestrutura e serviços urbanos deficientes para atender a população residente. 

De acordo com Montoia (2010), o crescimento dessas cidades foi bastante intenso, após 

a década de 1990. Um reflexo desse processo é a forma como esses espaços urbanos são 

ocupadas, ou seja, como o tecido urbano vai se estruturando. 

Segundo Maricato (2000), a maioria das cidades brasileiras não é ordenada, não atende 

a diretrizes de um planejamento urbano e é desconhecida a respeito de seus limites territoriais, 

físicos e sociais. Essa situação se expressa, também, na realidade urbana amazônica. 

Considerando o processo de ocupação urbana na Amazônia, as características das pequenas 
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cidades (com desenho urbano desarticulado e a precariedade de infraestrutura e serviços) e a 

ação de um Estado deficiente em políticas públicas, há dificuldades para a consolidação 

dessas cidades, que necessitam de melhorias de acessibilidade para ampliar suas funções 

(CARDOSO; LIMA, 2006). 

Consolida-se, assim, nessas cidades amazônicas, um desenho urbano que é resultado de 

uma dinâmica sócio-espacial particular, que se concretiza na dimensão e na característica do 

lote urbano. Sendo assim, o lote precisa ser melhor compreendido, de tal forma a contribuir 

com a discussão sobre a questão: Que cidade é essa tão particular à Região Amazônica? Para 

tal, o presente estudo propõe estudar a cidade de Ponta de Pedras, localizada na ilha de 

Marajó, no Pará. Esta é uma pequena cidade, com menos de 20 mil habitantes, de acordo com 

o Censo 2010 (INSTITUTO..., 2010) e que traz inerente as peculiaridades das pequenas 

cidades da Amazônia. 

Nesse sentido, para compreender o tecido urbano das cidades amazônicas, algumas 

questões são colocadas a essa pesquisa: 

 O que é o lote urbano em uma pequena cidade da Amazônia, como Ponta de Pedras?  

 Quais são as suas características?  

 Há relação entre a situação do cadastro imobiliário e a implantação do lote na cidade 

de Ponta de Pedras?  

 

Essa dissertação parte da hipótese de que o lote em Ponta de Pedras não possui uma 

metragem padrão. Ou seja, há lotes com dimensões variadas, sem respeito aos padrões 

urbanísticos e ambientais, predominando, na cidade, a irregularidade fundiária. Outrossim, o 

desenho do lote urbano não se adequa ao sítio existente. 

 

1.2 Objetivos da pesquisa 

 

Os objetivos gerais e específicos da presente dissertação são apresentados nesta seção. 
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1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a configuração do lote urbano em uma pequena cidade do estuário do rio 

Amazonas, Ponta de Pedras, na perspectiva da construção de um cadastro multifinalitário. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos propostos por essa pesquisa são listados a seguir: 

a) Estabelecer a configuração do lote urbano na pequena cidade de Ponta de Pedras;  

b) Analisar as características do lote;  

c) Avaliar o cadastro imobiliário de Ponta de Pedras e as características do lote 

urbano;  

d) Compreender como a configuração do lote urbano interfere na construção de um 

cadastro multifinalitário, na cidade de Ponta de Pedras. 

 

 

1.3 Justificativa  

 

Os loteamentos devem desempenhar um papel estrutural na cidade, sob a égide da Lei 

Federal nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo. 

As cidades amazônicas crescem sem obedecer a uma lógica mais geral, em relação ao 

tecido urbano. Não há um padrão sobre a forma dos lotes e em relação à regularização 

fundiária. Predomina a ilegalidade da terra (COSTA et al., 2014), gerando problemas no 

âmbito social e ambiental. 

Essa situação assemelha-se aos comentários de Castilho (2013), quando o autor afirma 

que “Entende-se que pode haver imóvel urbano que não seja lote – por exemplo, uma área 

com restrições ambientais, que impeçam a edificação; ou ainda uma gleba, urbana pela sua 

localização, mas que simplesmente não foi ainda objeto de parcelamento”. Para esse autor, 

“cidade legal”’ pressupõe políticas públicas de inclusão também em relação ao acesso aos 

serviços. Além disso, um dos pontos da cidadania relaciona-se à ligação entre unidade 

habitacional e infraestrutura urbana: se não houver, a política será, antes de tudo, “cosmética” 

urbana. 
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Considerando-se essa discussão, torna-se importante compreender a natureza do lote 

urbano em uma pequena cidade da Amazônia (em qualquer cidade!), e sua relação com a 

estrutura fundiária urbana. 

 

 

 

1.4 Materiais e Métodos 

 

A realização dessa pesquisa seguiu o fluxograma de atividades apresentado na Figura 4. 

As principais atividades realizadas ao longo do desenvolvimento deste trabalho são 

pormenorizadas nas subseções que seguem.  

O presente estudo é composto por pesquisas quantitativas que visaram reunir um 

arcabouço suficiente de elementos para a compreensão espacial das pequenas cidades da 

Amazônia, utilizando, como estudo de caso, a cidade de Ponta de Pedras. Para tal 

compreensão, buscou-se caracterizar a configuração do lote urbano, bem como analisar suas 

características, para a Quadra 48 do município, no bairro do Carnapijó. 

 

 

1.5 Levantamento de Dados (Materiais) 

 

O presente estudo utilizou os materiais descritos a seguir: 

 Cadastro de imóveis da Prefeitura de Ponta de Pedras no formato analógico, 

referente ao ano de 2014; 

 Imagem de Satélite da cidade de Ponta de Pedras, obtida em 2016, disponível no 

Google Earth@; 

 Registro de imóveis urbanos, obtido no cartório de imóveis “Antônio Malato”, da 

cidade de Ponta de Pedras, referente aos imóveis registrados até 2015. 

Outrossim, a manipulação do cadastro e dos registros de imóveis, no formato digital, foi 

realizada por meio do software de Sistemas de Informações Geográficas ArcGis, da ESRI@. 
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1.6 Levantamento Bibliográfico (Revisão Conceitual) 

 

O arcabouço teórico que proporcionou o suporte conceitual para a compreensão do 

objeto de estudo pode ser agrupado nas vertentes mostradas na Tabela1. 

 

 

Tabela 1 - Principais Autores Utilizados na Revisão Conceitual 

Tema Autores 

Processo da urbanização 

brasileira 

Milton Santos, Bertha Becker, Roberto Lobato Correa e 

Ermínia Maricato 

Estudo sobre as pequenas 

cidades da Amazônia 

José Aldemir de Oliveira, Saint-Clair Trindade Jr, 

Tatiana Schor, Milton Santos, Edna Castro, Ana Cláudia 

Cardoso, Sandra Costa e Eduardo Brondizio 

Discussões sobre a forma 

urbana, a natureza da cidade e as 

características do lote urbano 

José Roberto Castilho, Nestor Goulart Reis Filho, Flávio 

Villaça, Juan Luís Mascaró, Ermínia Maricato 

Fonte: Autor. 
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Figura 1 - Fluxograma de atividades 

 
                     Fonte: Autor. 

 

 

1.7 Mapeamento Digital do Cadastro no Formato Analógico de Imóveis da Prefeitura de 

Ponta de Pedras.  

 

A primeira etapa deste trabalho consistiu no levantamento de dados analógicos, em 

PDF, do cadastro de imóveis do município cedido pelo Setor de Tributos da Prefeitura 

Municipal de Ponta de Pedras (PMPP). Esse documento foi organizado segundo as seguintes 

informações presentes no cadastro:  

 Setor do município; 

 Número da quadra; 

 Número de inscrição do lote; 

 Número de imóveis no lote; 

 Época de construção; 

 Bairro no qual se localiza o lote; 

 Logradouro onde se localiza o lote e número do logradouro; 

 Nome do proprietário e seu CPF (ou CNPJ); 

 Tamanho do lote; 
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 Testada do lote; 

 Área da construção; 

 Limitação do lote; 

 Pedologia e topografia do terreno; 

 Ocupação do lote: terreno construído ou terreno vago; 

 Tipo de construção: madeira, alvenaria ou mista; 

 Utilização do lote: residencial, comercial ou residencial/comercial; 

 Imóvel edificado: sim ou não. 

O cadastro de imóveis urbanos contava, em 2014, com 1888 imóveis cadastrados para 

os Setores 1 e 2, conforme o documento da Prefeitura.  

Posteriormente, com a aquisição dos dados, em PDF, esses foram tabulados no Office 

Excel, com as informações julgadas relevantes ao presente estudo, conforme indicado na 

Figura 2. 

 

Figura 2 - Dados tabulados em Excel do cadastro de imóveis de Ponta de Pedras de 1990 a 2012. 

 
Fonte: Autor. 

 

Com estes dados em mãos, foi levantado o número de lotes construídos entre 1990 a 

2012 e a configuração destes lotes no espaço urbano, nos Setores 1 e 2 da cidade, com suas 

respectivas quadras. 

Os dados do cadastro e a manipulação destas informações foram importantes para 

entender a dinâmica da área urbana do município. A análise de tais dados permitiu 

compreender a organização territorial e assimilar seus atributos como o tamanho do lote, o 
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tipo de imóvel e a propriedade. A manipulação destes dados possibilitou aventar o 

mapeamento do perímetro urbano (PEREIRA, 2009).  

 

1.8 Mapeamento do Perímetro Urbano em Ponta de Pedras - PA 

 

A partir dos dados tabulados na tabela Excel, concernentes ao cadastro urbano da 

PMPP, foram utilizadas imagens orbitais como parâmetro para fazer um georreferenciamento
1
 

do “croqui” do cadastro urbano, em papel (vide Figura 3 (a)). Este “croqui” é utilizado pelo 

Setor de Tributos do município como base para definir os setores de cadastro.  

A imagem digitalizada deste “croqui” foi superposta a uma imagem de satélite, 

previamente corrigida com as coordenadas geográficas, de tal forma a possibilitar a 

digitalização dos setores, quadras e arruamentos, conforme mostrado na Figura 3 (b). Para tal, 

foi definida a escala de mapeamento em 1:5000 e a projeção cartográfica Universal 

Transverse Mercator (UTM), zona 22S, com a coordenada geográfica para South American 

Datum (SIRGAS 2000). 

Segundo Florenzano (2002), as interpretações das feições geográficas, numa escala que 

vai de planetária a local, possibilita análises que ocorrem no espaço, como o fenômeno da 

expansão urbana.  A interpretação do objeto de estudo permitiu reconstituir um processo de 

ocupação e desenvolvimento de uma determinada região do município de Ponta de Pedras e 

gerar um conjunto de dados. 

Neste processo, foram atribuídas ferramentas de Sistemas de Informações Geográficas 

(SIG), como o software ArcGis, que são importantes em diversos estudos, pois é possível 

armazenar e manipular dados geométricos e georreferenciados com a projeção cartográfica de 

uma determinada superfície, transformando as informações do mundo real em possibilidades 

de estudos na condição da vida social e no espaço geográfico. Este processo é importante em 

estudos de planejamento urbano e regional (BURROUGH, 1998). 

Sendo assim, com o cruzamento dos dados tabulados em Excel, convertidos para o 

software ArcGis, foi possível que as informações geradas fossem entendidas espacialmente no 

perímetro urbano, em formato digital. 

                                                           
1
 Georreferenciamento é uma técnica, segundo FITZ (2008), se utilizando de um software de SIG, que permite 

reposicionamento de imagens, segundo um sistema de coordenadas, referenciais de altimetria, planimetria, 

gravimetria e sistema de projeção. 
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Figura 3 - Croqui do mapa urbano (a) e o mapeamento realizado no perímetro urbano de Ponta de Pedras (b). 

 

(a)                                                                                       (b) 
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1.9 Dimensões dos Lotes no Formato Analógico da Rua Siqueira Mendes, na Quadra 48 

 

 A segunda etapa deste trabalho consistiu em caracterizar o lote urbano na cidade de 

Ponta de Pedras. Para tal, foi escolhida uma amostra: a rua Siqueira Mendes, no bairro 

Carnapijó, localizada no Setor 1, quadra 48 e as faces das quadras 42, 45 e 51, conforme 

ilustrado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Localização da Rua Siqueira Mendes 

 
   Fonte: Autor. 

 

Vale ressaltar que a Rua Siqueira Mendes foi selecionada para realizar esse estudo por 

se localizar na área de várzea. Há vários córregos que cortam os lotes existentes na rua, o que 

leva a avaliar, além das dimensões do lote, também as características ambientais restritivas 

como, por exemplo, a proximidade de rios. 

Para a caracterização do lote na amostra escolhida, foram utilizados dados extraídos de 

fotografias, em “JPG”. Estes dados foram gerados por dois funcionários da Prefeitura 

Municipal de Ponta de Pedras, que aferiram manualmente o tamanho dos lotes da Rua 

Siqueira Mendes, com auxílio de uma trena. Posteriormente, os dados foram disponibilizados, 

por meio de fotografias, à equipe do Laboratório das Cidades na Universidade de Vale do 

Paraíba (UNIVAP), durante um trabalho de campo realizado nos anos de 2015 e 2016.  
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A Figura 5 exemplifica uma destas fotografias ou documentos utilizados pelo 

Município de Ponta de Pedras para a delimitação dos lotes. 

 

Figura 5 - Documentação do cadastro imobiliário de Ponta de Pedras e a dimensões aferidas 

manualmente do lote urbano. 

 
Fonte: Autor. 

 

Neste documento há informações cadastrais importantes como dados de controle, 

localização do imóvel, endereço para correspondência, croquis dos imóveis e das dimensões 

dos lotes. Tais croquis foram utilizados para a tabulação das informações no Microsoft Excel, 

de tal forma a gerar um banco de dados concernente à Rua Siqueira Mendes para posterior 

análise. 

 

 

1.10 Tabulação dos Lotes da Quadra 48 

 

A partir das informações coletadas da rua Siqueira Mendes, na quadra 48, os seguintes 

atributos do documento foram utilizados para a tabulação: Setor, Quadra, Número Cadastral 

do Lote, Tamanho do Lote, Área Construída, Localização do Imóvel, Bairro e Código do 

Logradouro. 
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A Figura 6 apresenta a tabela Excel com os dados dos lotes urbanos da rua Siqueira 

Mendes, na quadra 48, advindos do levantamento realizado pelos técnicos da Prefeitura 

Municipal de Ponta de Pedras. Vale ressaltar que o tamanho do lote e a área construída, em 

m
2
, foram calculados a partir das dimensões extraídas dos croquis, conforme pode ser visto na 

Figura 6. 

 

Figura 6 - Elaboração de tabela através do documento imobiliário do município de Ponte de Pedras. 

  
Fonte: Autor. 

 

Este levantamento resultou em um banco de dados de 194 lotes urbanos situados na 

Quadra 48 da Rua Siqueira Mendes, no Bairro do Carnapijó. Por meio da geração deste 

conjunto de dados cadastrais, foram definidas a imagem orbital e a vetorização da Quadra 48 

para o mapeamento.  

 

 

1.11 Mapeamento dos Elementos Geográficos da Quadra 48 

 

No mapeamento da quadra 48, foi utilizado o software de Sistemas de Informações 

Geográficas ArcGis, da ESRI@. Para a vetorização do limite da quadra 48, utilizou-se a 

imagem orbital pancromática Landsat 8 na escala geográfica 1:1500. A imagem foi obtida em 

2016, oriunda da própria base de dados do software, com a projeção cartográfica Universal 

Transverse Mercator (UTM), zona 22S, e a coordenada geográfica para South American 

Datum (SIRGAS 2000). 

Setor Quadra
 Numero Cadastral 

do Lote

Tamanho do 

Lote

Tamanho do 

Lote m2

 Area 

Construida

 Area  

Construída m2

 Localização do 

Imóvel 

Código 

Logradouro
Bairro

1 48 28 60x28 1680 4x10 40 Rua Siqueira Mendes 43 Carnapijo

1 48 38 30x10 300 3x18 54 Rua Siqueira Mendes 43 Carnapijo

1 48 43 30x15 450 8x10 80 Rua Siqueira Mendes 43 Carnapijo

1 48 54 30x11,80 354 4x20 80 Rua Siqueira Mendes 43 Carnapijo

1 48 74 30x20 600 30x6,50 195 Rua Siqueira Mendes 43 Carnapijo

1 48 84 25x10 250 23,50x4 94 Rua Siqueira Mendes 43 Carnapijo

1 48 89 25x5 125 25x5 125 Rua Siqueira Mendes 43 Carnapijo

1 48 95 30 x6 180 6,00x3,50 21 Rua Siqueira Mendes 43 Carnapijo

1 48 101 30x6 180 17x4 68 Rua Siqueira Mendes 43 Carnapijo

1 48 109 30x8 240 0 0 Rua Siqueira Mendes 43 Carnapijo

1 48 119 30x10 300 8x3 24 Rua Siqueira Mendes 43 Carnapijo

1 48 139 20x30 600 13x 4 52 Rua Siqueira Mendes 43 Carnapijo

1 48 144 30x5 150 20x3,30 66 Rua Siqueira Mendes 43 Carnapijo

1 48 149 30x10 300 0 0 Rua Siqueira Mendes 43 Carnapijo

1 48 154 40x5 200 30x3 90 Rua Siqueira Mendes 43 Carnapijo

1 48 159 30x5 150 22,50x3,50 78,75 Rua Siqueira Mendes 43 Carnapijo

1 48 169 30x10 300 0 0 Rua Siqueira Mendes 43 Carnapijo

1 48 176 30x8 240 26x6 156 Rua Siqueira Mendes 43 Carnapijo

1 48 186 30x10 300 19x4 76 Rua Siqueira Mendes 43 Carnapijo

1 48 196 90x10 900 42x8 336 Rua Siqueira Mendes 43 Carnapijo
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No mapeamento dos elementos geográficos, foi utilizado o vetor dos setores censitários 

do Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia (IBGE), de 2010, com o limite do bairro do 

Carnapijó. Posteriormente, foram vetorizados o perímetro da rua Siqueira Mendes e de suas 

imediações, o arruamento e os igarapés nas proximidades da referida rua. 

O mapeamento, combinado aos SIGs, serve de instrumento para a geração de um novo 

horizonte para a representação do espaço e assim pode ser utilizado como possibilidades de 

intervenções no objeto de estudo (ACSELRAD, 2008).  

Sendo assim, os elementos do objeto de estudo do perímetro urbano de Ponta de Pedras 

são:  

a) Imagem de Satélite Pancromática
2
; 

b) Limite vetorial do bairro do Carnapijó; 

c) Limite vetorial da quadra 48; 

d) Recorte vetorial das quadras 42, 45, 48 e 51; 

e) traçado da rua Siqueira Mendes; 

f) Igarapés.  

A Figura 7 representa os elementos geográficos e vetores utilizados no processo de 

mapeamento da área de estudo, ressaltando apenas a mancha urbana do local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Imagem de Satélite Pancromática: Imagem obtida por um radiômetro capaz de registar a energia 

eletromagnética em uma única banda de frequências que inclui a maior parte da zona da luz visível (SNIG, 

2009). 

http://snig.igeo.pt/Portal/docs/glossario_v08/R/Radi_metro.htm
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Figura 7 - Área de estudo e os elementos geográficos para caracterização do lote urbano. 

 
Fonte: Autor. 

 

 

1.12 Mapeamento das Áreas Construtivas de acordo com o Cadastro Imobiliário 

 

Cada casa existente na rua Siqueira Mendes foi mapeada, conforme mostrado na Figura 

8. Após o mapeamento dos imóveis, foi realizada uma junção com os dados cadastrais, no 

sentido de permitir compreender as características principais dos lotes urbanos da rua. 
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Figura 8 - Mapeamento das unidades construtivas, que existem sobre os lotes. 

 
     Fonte: Autor. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 O Contexto histórico sobre processo de Urbanização no Brasil 

 

O Brasil, nos seus três primeiros séculos de “descobrimento”, ou seja, no seu período 

colonial, teve como forma urbanizadora a fundação de vilas e cidades, através de autoridades 

prestadoras de serviços à coroa Portuguesa. Eram os governadores de capitanias, 

governadores gerais e vice-reais. Nesse sentido, Bastide (1979) afirma que a costa brasileira, 

por onde chegaram os portugueses, foi dividida em quatorze capitanias em 1534, em linhas 

horizontais, que se estendiam ao longo do território por terras de concessão de sesmarias. 

A colonização portuguesa em terras brasileiras constituiu-se de uma sociedade 

aristocrática na qual o senhor branco era dono de vastos domínios, além dos engenhos de 

açúcar. Havia também o servo ou o cliente nativo e o escravo negro, último degrau desta 

hierarquia, regidos por esta sociedade de elite (BASTIDE, 1979). O principal interesse dos 

portugueses na colonização estava relacionado à forma em que as terras eram divididas. O 

solo e os recursos naturais nas terras colonizadas brasileiras eram a maior riqueza extraída da 

colônia. O processo exploratório dos recursos naturais se dava na agricultura ou na pecuária, 

subordinadas à posse fundiária (PRADO JUNIOR, 1999).   Dessa maneira, os portugueses 

não tinham interesse em constituir uma pátria em terras brasileiras, seu propósito era 

meramente mercantilista e exploratório. Faoro (2001) descreve que a colônia sob o domínio 

português tinha o intuito de adquirir lucros rápidos e satisfazer aos mercados metropolitanos e 

ao mercado europeu. O excedente demográfico ocorria apenas em segundo plano. 

Segundo Reis Filho (1968), a rede urbana, no período colonial, estendia-se e criava 

novos núcleos urbanos, ocupando novas terras sem qualquer estrutura e sem sequer uma 

dinâmica própria. Em síntese, nestes primeiros séculos de urbanização brasileira, não se tinha 

a visão de uma formação social nas aglomerações urbanas.  

A cidade era uma extensão do poder de Portugal. Santos (1993) dizia que a evolução de 

um núcleo urbano dependia de fatores políticos e econômicos trazidos da Europa, mas que 

não foi reproduzido no desenho urbano brasileiro. 

No que tange a urbanização, o processo de urbanização do período colonial, segundo 

Reis Filho (1968), traz consigo elementos que caracterizaram e que moldaram o período de 

urbanização no “sistema social da colônia”: a organização político-administrativa através das 

capitanias e do governo-geral; a organização municipal; as atividades econômicas rurais 
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voltadas para exportação e para subsistência; as atividades econômicas urbanas ligadas ao 

comércio, ofícios mecânicos, funcionalismo e mineração; e as camadas sociais advindas desta 

organização político-administrativa e econômica (e. g.: proprietários rurais e comerciantes). 

Diante dos pressupostos referidos, Reis Filho (1968) afirma que, na urbanização do 

período colonial, as interações com o território e a formação de cidades e vilas eram restritas, 

sem um povoamento estável e com um ordenamento dos núcleos urbanos sem identidade com 

o território. A missão portuguesa se baseava em atender ao mercado externo e aos interesses 

dos “poderosos” na cidades e vilas.  

A urbanização no Brasil colonial foi, conforme ressalta Santos (1993), policêntrica, 

com um poder centralizado pelo Governo Geral e Vice-Reinado e pelo Império, mas com 

fraca capacidade de controle dos seus territórios. Se tratava de uma economia não dinamizada 

e que se tornaria reflexo de um país arquipélago, com relações externas mais abertas, 

enquanto as relações internas eram limitadas (SANTOS, 1993).  

A partir século XVIII, a urbanização brasileira teria um novo molde. “A casa da cidade 

tornar-se a residência mais importante do fazendeiro ou do senhor do engenho” (BASTIDE 

apud SANTOS, 1993, p. 19), impulsionado pela produção e corte da cana-de-açúcar. Segundo 

Bastide, porém, somente nos séculos XIX e XX, a urbanização brasileira se consolidaria, 

somada ao processo de industrialização e ao desejo das populações de conquistar e ter as 

benesses proporcionadas pelo novo modo de vida e produção urbanos. 

Predominantemente agrário, o Brasil tinha baixa integração territorial, permeando em 

âmbitos regionais, tanto no social como no econômico. A mudança de paradigma na 

urbanização seria alicerçada por meio da industrialização, no século XX. Esse processo tinha 

como premissa a ligação entre o centro e a periferia no território nacional. Era o intuito de um 

Brasil unificado, segundo o qual a indústria iria dinamizar este processo, com o objetivo de 

uma construção nacional (SANTOS, 2006). 

Segundo Santos (2006), antes da intensificação do processo de industrialização, as 

regiões brasileiras eram fragmentadas, sem flexibilização de transportes, de produtos e de 

informações, criando-se assim vazios geográficos ou “rarefações demográficas”. O 

desenvolvimento de regiões urbanas no país dependia estritamente de fatores de localização e 

de política administrativa (SANTOS, 2006). 

A urbanização brasileira, de fato, é recente, com a transição do país de 

predominantemente agrário para urbano a partir da metade do século XX. A urbanização se 

intensificou no país, impulsionada pela força motriz da industrialização. O processo industrial 

capitalista motivou a migração da população rural para os centros urbanos mediante a 
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“oferta”, nesses locais, de emprego, de modernidade e de qualidade de vida. Houve a criação 

de novos eixos de conexões modais para atender a industrialização econômica, sobretudo pela 

construção de ferrovias, estradas e portos. O intuito era integrar o território nacional e as 

relações de mercado interno (SANTOS, 2006). 

A integração do território nacional brasileiro trouxe novas relações com o mercado 

interno, o que proporcionou o crescimento de regiões e de redes urbanas. O fluxo de 

mercadorias, de informações e o crescimento de cidades médias adquiriram nova importância, 

o que fez com que metrópoles descentralizassem parte de suas funções como, por exemplo, a 

indústria, e assim promoveu uma nova divisão trabalho em outros centros urbanos (SANTOS, 

2006). 

Entretanto, a nova forma evolutiva urbanizadora não se consolidou em todas regiões 

brasileiras, ocorrendo em níveis diferentes nas diversas regiões do país. Conforme menciona 

Santos (2006), uma região se estabelece com as técnicas de trabalho em momentos diferentes 

e, a partir daí, ocorre uma remodelação do espaço. O mesmo autor divide o Brasil em “Quatro 

Brasis” e relaciona esta divisão regional diferenciada pela difusão do meio técnico científico 

informacional. Este meio transcende a escala física do território local e é orquestrado pelo 

Estado e pelo capital econômico para a implementação de recursos modernos e para a 

formação econômica social de uma região. 

 

 

2.2 A Forma Urbana  

 

O mundo contemporâneo, que se estruturou no Pós Segunda Guerra Mundial, obteve 

novas dimensões urbanas não só pelas “cicatrizes” da guerra e pelo “urbanismo estético”, mas 

sobretudo pelo modo capitalista de produção que passaria a ser a força motriz da forma 

urbana das cidades. O espaço urbano em uma cidade é um organismo vivo, que tem diferentes 

atores na sociedade, movidos por desejos, poderes, ideologias, crenças, cultura e economia, 

que retratam, se manifestam e traduzem semânticas na organização espacial (LEFEBVRE, 

1991). Dessa maneira, para Corrêa (1995): 

 

O espaço urbano da cidade remete a um novo comportamento social que é 

fragmentado e articulado, criando tendências em diferentes grupos sociais, em seu 

cotidiano e no futuro próximo, com suas simbologias, tais como crenças, valores, 

mitos, monumentos, lugares sagrados, todos criados pelos anseios desta sociedade 

de classes que se manifestam e se organizam nas formas espaciais (CORRÊA, 

1995). 
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Este novo comportamento social na forma urbana é o que, segundo a visão de outro 

autor, Serra (1987), refere-se à transformação de um espaço natural em várias partes de 

aglomeração urbana. Se traduz nas relações espaciais através de novas tecnologias ou 

mudanças culturais, em um determinado local, mas que pode interagir com o todo de acordo 

com suas representatividades ou adaptações, seja pelo contorno, pela cor e pela textura 

(SERRA, 1987). 

Serra (1987) refere-se à terra ou ao espaço natural como um celeiro primitivo o qual é 

também fonte de meios de produção e trabalho. Ou seja, as adaptações e modificações no 

espaço natural imprimem nele uma forma de acordo com o projeto humano e suas finalidades 

e desígnios. Este mesmo espaço adaptado, no decorrer do tempo, sobrepõe as antigas 

adaptações, não como espaço natural, mas sim como espaço adaptado e construído (SERRA, 

1987). 

A cidade, em sua materialidade, evidencia as transformações do território através das 

formas e objetos, ela presença dos tempos, que se foram e permanecem, pelas técnicas criadas 

a cada período, que refletem a identidade de um espaço vivido (SANTOS, 2002). 

Estas mudanças na forma urbana são contínuas sobretudo por uma produção e consumo 

deste espaço. Ou seja, tudo depende das relações de poder ou econômicas existentes neste 

contexto urbano no espaço-tempo. As relações sociais, por uma obsolescência em sua gênese 

nas adaptações da forma urbana, agregam-se à deterioração e ao desgaste, para intensificar um 

processo de reciclagem das formas construídas (SERRA, 1987). 

 O território é onde se cria e articula os espaços, é a condição de moradias, relações 

materiais, espirituais, de trabalho, é onde se exerce um poder, representando a história do 

homem a partir de suas manifestações e de sua existência (SANTOS; BECKER, 2007). Dessa 

maneira, os elementos da sociedade urbana têm no capitalismo a força delineadora e 

alienadora da forma urbana. O cotidiano, no espaço urbano, passa a ser erigido pela produção 

espacial. Segundo Lefebvre (1991), a cidade tem, em sua dinâmica, a compra e venda das 

relações sociais, ou seja, a “produção” de conhecimento intelectual e cultural ou como valor 

de bens materiais e de poderes. Citando Santos (1988): 

O espaço assume hoje em dia uma importância fundamental, já que a Natureza se 

transforma, em seu todo, numa forma produtiva (G. Prestipino, 1973, 1977, p. 181). 

Quando todos os lugares foram atingidos, de maneira direta ou indireta, pelas 

necessidades do processo produtivo, criam-se, paralelamente, seletividades e 

hierarquias de utilização com a concorrência ativa ou passiva entre os diversos 

agentes. Donde uma reorganização das funções entre as diferentes frações de 

território. Cada ponto do espaço torna-se então importante, efetivamente ou 

potencialmente. Sua importância decorre de suas próprias virtualidades, naturais ou 

sociais, preexistentes ou adquiridas segundo intervenções seletivas. (SANTOS, 

1988). 
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As intervenções na forma urbana pelo modelo capitalista de produção, com a intenção 

de adquirir um determinado espaço, seja natural ou seja adaptado, tornam-se um mercado de 

capital. Um exemplo deste processo é o lote urbano (SERRA, 1987). A partir daí, suas 

diligências passam a ser a força de trabalho empregada e os materiais necessários para a 

aquisição e a obtenção do produto, ou seja, uma nova adaptação deste espaço, que 

posteriormente será uma edificação ou um produto de consumo (SERRA, 1987). O fruto deste 

processo é, como corrobora Serra (1987), a transformação deste espaço natural ou adaptado 

por meio do capital, um produto de venda e movimentação de dinheiro. O capitalista passa 

“entender” este espaço como mercadoria. Cria-se assim um mercado imobiliário cujas leis são 

motivadas de acordo com as necessidades do mercado em geral (SERRA, 1987). 

O Estado e o capitalismo são os principais agentes, neste século XX, que dão limites 

geográficos, físicos e sociais às formas urbanas. A produção social da cidade não se dá 

somente pelo plano arquitetônico, mas sim pelas necessidades de consumo. Criam-se 

hierarquias sociais e conflitos na morfologia urbana (CORREA, 1995). 

De acordo com Lefebvre (1991), o Estado e a Empresa (Capital) têm um intenso 

processo de absorver e suprimir a cidade como tal. Segundo o autor, estes agentes, em 

inversões ou não de ordens, são quem “assegura” a habitação, o lazer e até mesmo a cultura e 

a promoção social da sociedade. O conflito que se instala na atuação destes agentes no espaço 

urbano se reflete em uma convergência segregacional na cidade.  

A formação urbana, no mundo contemporâneo, é sobretudo fragmentada e articulada na 

cidade. A nova divisão cria subespaços voltados a um a lógica global. Neste contexto, a 

população busca a cidade como meio de prosperar. No entanto, as grandes migrações 

populacionais para as cidades, em meio ao século XX, trouxeram consequências econômicas 

e sociais desfavoráveis, sobretudo às classes mais baixas, tais como a ineficiência do setor 

público, os baixos salários e a carência de saneamento, de eletricidade, de transportes e de 

condições dignas habitacionais de moradias (BARROS et al, 2010). Como consequência, 

resultou no surgimento de periferias e em disparidades sócio espaciais. Este quadro tornou a 

cidade difusa e conflitosa (CORREA, 1995). 

As características supracitadas marcam o cenário do espaço urbano nas cidades 

brasileiras, que se tornou irrefreável, sobretudo nos aspectos habitacionais e em relação à 

legalidade da terra. Segundo Correa (1995), o Estado tem, entre suas atribuições, o dever de 

oferecer às populações os serviços públicos necessários à dignidade social. Mas o que se vê 

são suas ações como reflexo de conflitos de interesses de diferentes membros da sociedade de 

classes e de alianças políticas entre eles, privilegiando determinados segmentos do mercado e 
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classes dominantes. Tais alianças podem ser orquestradas de várias maneiras pelas 

alternâncias de poder político. Essas ações sempre favorecem uma fração bem selecionada da 

sociedade, no caso, as elites, as empresas, os promotores imobiliários e os promotores 

fundiários. A maioria, constituída por classes populares, é atendida por ações governamentais 

restritas e muito de suas conquistas se dão através de ações de movimentos sociais, para a 

obtenção de seus direitos (CORREA, 1995), ou, como menciona Lefebvre (1991), pelo direto 

à cidade. A mudança espacial imposta pelos agentes os tornam os senhores da cidade, como 

menciona Maquiavel em seu livro “O Príncipe”: 

A quem se torna senhor de uma cidade habituada a viver livre, senão destruí-la, 

acabará sendo destruído por ela, em suas rebeliões, sempre terá refúgio na expressão 

da liberdade e nos seus velhos costumes, os quais nem pela vastidão dos tempos 

nem por nenhuma mercê jamais serão esquecidos. E por mais que se faça ou 

precavenha, senão expulsar ou dispersar seus habitantes, eles jamais esquecerão essa 

expressão nem esses costumes (DEBORD, 2003, p.130). 

 

Na estrutura urbana brasileira, segundo Villaça (2001), a segregação espacial é um 

processo ideológico de dominação política e desigual das classes sociais, que se faz 

necessário na apropriação do espaço urbano.  A segregação espacial produzida pelos agentes 

de poder torna-se um meio necessário a estes. A manobra política e das elites é necessária 

para otimizar a apropriação das benesses das cidades em benefício próprio, levando a maior 

parte da população a um processo desigual de acesso às infraestruturas (VILLAÇA, 2001). Há 

muitos espaços urbanos como estes, onde a estrutura urbana e o deslocamento humano são 

precários, mesmo em cidades com especificidades produtivas ou sociais no contexto urbano. 

Passam assim pelo processo de “tempos lentos”, ou seja, por espaços marcados pela inércia 

que são homogeneizados pelos grandes agentes modeladores do espaço nas cidades brasileiras 

(SANTOS, 2002).  

 

 

2.3 A Forma Urbana nas Cidades da Amazônia 

 

Estes cenários mencionados na Seção 2.2 são realidades em todo território brasileiro, 

sobretudo em pequenas cidades da Amazônia, onde houve um processo de urbanização 

marcado por uma estratégia do Estado e do Capital, que tomou forma nos sistemas urbanos de 

maneira conflitosa e desigual, sem considerar o ritmo de vida desta população e sua 

identidade cultural no território (SCHOR, 2013). A realidade urbana da Amazônia engendra 

aspectos importantes que devem ser considerados pois são contraditórios pela modernização 
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inserida no contexto amazônico, que atua em uma realidade muitas vezes secular (SCHOR, 

2013). 

O espaço urbano recriou novas dimensões espaciais, às quais se refere Becker (1990) 

como “fronteiras urbanas”, onde se verificam as transformações pela incorporação da 

economia que erigiu novos núcleos urbanos e populacionais, sobretudo pelas migrações de 

outras regiões do país. A partir de então, houve um intenso processo de renovação dos 

núcleos urbanos pela mediação da reprodução do capital e do controle social, mas que afetou 

diretamente as características da população nativa das cidades amazônicas (TRINDADE 

JUNIOR, 2015). 

A incorporação da fronteira urbana mudou o contexto das cidades amazônicas com 

características rurais, pois a migração de outras regiões tinha já preceitos urbanos inseridos 

em seu modo de vida. Sendo assim, a dinâmica da organização espacial atuou de forma 

estratégica pelo novo modo econômico e tornou-se complexa no urbano amazônico 

(TRINDADE JUNIOR, 2015).   

Segundo Trindade Junior (2010), a forma urbana nas cidades da Amazônia, na 

contemporaneidade, sobretudo no estado do Pará, transcende seu modo vida e suas relações 

sociais a um paralelo entre o modo cultural e o lúdico, onde a natureza tem valor de 

subsistência, ao passo que a floresta se torna seu “quintal”. Nas cidades exploradas pela 

economia global, sua atuação se faz de “costas” para a cidade, agindo de forma vertical com 

os verdadeiros valores de identidade local. Essas características na forma urbana das cidades 

da Amazônia podem ser definidas como cidades da floresta e cidades na floresta 

(TRINDADE JUNIOR, 2010). 

Conforme Trindade Junior (2010), as cidades da floresta têm, em sua gênese, as cidades 

ribeirinhas, vilas, povoados e comunidades para as quais o rio é fonte de alimento, lazer e 

transporte, além de troca de relações comerciais. Tais cidades têm como vetor em seus limites 

a natureza, que lhes confere uma dinâmica espacial em suas características pouco exploradas. 

Numa outra característica da forma urbana amazônica contemporânea, erige a cidades na 

floresta, as quais têm uma concepção mercantilista exploratória (como madeiras, minérios, 

fragrâncias, espécies de animais, vegetais e turismo) e que trazem consigo novas formas de 

vivência fundamentadas em atender expectativas extra regionais, sem a preocupação com o 

desenvolvimento do seu entorno (TRINDADE JUNIOR, 2010). 

Para Oliveira (2006), neste contexto, o desenho urbano, nas cidades da Amazônia, se 

configura como uma entropia entre o passado e o presente em suas espacialidades, é ponto de 

resistência à cultura das cidades às margens dos rios que lhe dão forma. As espacialidades na 
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Amazônia contemporânea remetem a diversos interesses e estratégias por parte dos agentes 

produtores e modeladores do espaço urbano. A paisagem, neste aspecto, é peça de múltiplas 

funções e objetos que determina sentimentos e emoções no cotidiano das pessoas, em uma 

economia global (OLIVEIRA, 2006). Sendo assim, a natureza se configura como espaço-

tempo no qual homens e mulheres habitam e são habitados, num ritmo próprio e diverso do 

que lhes é imposto (OLIVEIRA, 2006). 

Em síntese, o cenário nas cidades da Amazônia é reflexo condicionante de uma 

vivência desigual, com políticas governamentais omissas às benesses das necessidades 

urbanas. Entretanto, de acordo com Oliveira (2006), há uma resistência inquebrantável para se 

construir um novo modo de vida que não se resume em ser melhor ou pior e sim outra vida. 

 

 

2.4 A urbanização e seus reflexos regionais 

 

A partir da metade do século XX, a urbanização no território nacional brasileiro trouxe 

novas perspectivas e rupturas à sociedade. Para Raffesttin (1993), a integração nacional, 

objetivo do Estado e do Capital, ocorreu em níveis diferentes nas regiões brasileiras. De 

acordo com o autor, um território se estabelece ao se apropriar de um espaço, seja concreto ou 

seja abstrato, por atores sociais e agentes políticos e econômicos, que dão dinâmica, estrutura 

e representação a um local. Raffestin (1993) salienta o fato de o espaço ser o local onde se 

projeta o trabalho, a energia, a informação, o conhecimento, as práticas, os comportamentos e 

as semânticas, relações essas dadas por manifestações de poder. Dessa maneira, ao projetar o 

território, Raffestin (1993) define que “o território é a prisão que o homem constrói para si” e 

cada sistema territorial segrega sua própria territorialidade.      

No Brasil, o intenso processo de urbanização, impulsionado pela técnica, pela ciência e 

pela informação, sob a égide do capital, se tornou cada vez mais complexo. O ordenamento 

territorial brasileiro atribuiu inclusões e exclusões nas relações espaciais e sociais. A 

centralização do capital trouxe consigo mudanças na estrutura sociocultural em suas 

localidades de atuação e novos padrões de bem-estar. O reflexo disto caracterizou-se em uma 

urbanização em níveis diferentes para cada região do país (SANTOS, 1993). 

As diferenças e disparidades regionais em relação ao processo de urbanização 

aconteceram, de forma mais acentuada, a partir de 1980. Segundo Santos (1993), em 1960, o 

Sudeste começou a se modernizar e ocorreram mudanças, refletindo-se em avanços 

significativos no processo de urbanização: nesse período a taxa de urbanização para região 
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Sudeste passou a ser de 57,36%, enquanto, na década de 1940, era de 39,42% (SANTOS, 

1993). Já em 1980, a taxa de urbanização dessa região era de 82,79 % (SANTOS, 1993). 

Nesse sentido, Santos (1993) comenta que a região se tornava cada vez mais mecanizada e 

moderna, reflexo de uma nova divisão nacional do trabalho, que teve como consequência um 

aumento populacional da região. A cidade e o Estado de São Paulo se destacavam no processo 

de urbanização e se tornaram polo econômico industrial. O território paulista se renovou com 

sucessivas modernizações que deram ao estado um papel hegemônico central na economia 

brasileira e cuja primazia ainda é mantida nos dias atuais (SANTOS, 1993). 

As taxas de urbanização na região Sul, em 1940,1960 e 1980, eram de 27,73 %, 37,78% 

e 62,41%, respectivamente (SANTOS, 1993). O impulso neste processo de evolução e 

integração urbana na região Sul, até década de 1980, tiveram como fatores preponderantes a 

modernização do campo e as funções produtivas nas cidades. O incremento de sistemas 

rodoviários nas regiões mais desenvolvidas e a ligação de estradas vicinais, em muitas 

cidades, possibilitaram acessibilidade e integração com as cidades sulistas. Houve maior 

circulação de fluxos de capitais nesta região, tornando-se assim territórios mais fluidos. 

(SANTOS, 1993).  

As regiões Sul e Sudeste formam, segundo as discussões dos “Quatro Brasis” de Santos 

(2006), a região concentrada. O autor define a região concentrada como sendo aquela que 

apresentou maior avanço em técnicas, ciência e informação, com manifestações da 

urbanização mais intensas em seus centros urbanos. Nesta região, produziu-se novas formas 

de consumo e de vida e novas divisões de trabalho nos centros urbanos (SANTOS, 2006). 

A urbanização no Centro Oeste, composto pelos Estados do Mato Grosso, Mato Grosso 

do Sul, Goiás, passou por transformações importantes no período de 1940 a 2010, tornando-se 

centro de produção agrícola e também o centro político nacional, com a construção da cidade 

de Brasília. O Centro Oeste brasileiro era a região menos urbanizada do país, com áreas pré-

mecanizadas, entre as décadas de 1940 e 1960. Eram áreas de rarefação urbana ou “naturais”, 

com relações sociais precárias e de difícil integração com o restante do país. O crescimento do 

Centro Oeste começou a se consolidar a partir das décadas de 1970 e 1980, quando a região 

apresentou um aumento considerável em sua taxa de urbanização, sob as bases do período 

técnico-científico-informacional, que proporcionou novas infraestruturas a seus centros 

urbanos e um processo de modernização agrícola, além de nova centralidade político-

administrativa e novas dimensões econômicas no cenário brasileiro (SANTOS, 2006). 

Nas regiões Nordeste e Norte, a integração nacional apresenta disparidades no contexto 

socioeconômico em relação ao processo de urbanização recente do país. O Nordeste, em sua 
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herança histórica, tem um quadro fundiário complexo, com baixa aquisição de serviços 

essenciais à dignidade humana. O meio técnico-cientifico-informacional ocorreu de forma 

desacelerada e precária nesta região. Segundo Santos (2006), o Nordeste apresentava uma 

estrutura arcaica, com a falta de incremento das técnicas, refletindo em mudanças sociais e 

econômicas que se deram de formas pontuais neste processo de urbanização, no século XX, 

ficando à margem da integração nacional e das necessidades do mundo moderno.  

A região Norte, neste processo de urbanização tardia e acelerada de integração nacional 

de seu território, possuía fisicamente, socialmente e economicamente, maiores distâncias do 

novo eixo econômico brasileiro, com técnicas precárias e “vazios” demográficos urbanos 

(SANTOS, 1993). Segundo Becker (2005), nas décadas de 1950 e 1960, o território 

amazônico se constituía em uma grande “ilha” sem ligação e interações no âmbito nacional. 

Entretanto, em 1959, o presidente Juscelino Kubitschek viabilizou a construção da estrada 

Belém-Brasília, uma rodovia de 2.000 km, cercada por extensas florestas e por savanas. Dessa 

maneira, permitiu o início da ligação da Amazônia com outras localidades brasileiras, após 

séculos de isolamento por vias terrestres com o território nacional (MACHADO, 1999).  

Sobre as características da região amazônica, Santos (1993) menciona que a divisão do 

trabalho era fraca, com índices estagnados, baixa densidade econômica e demográfica, em 

relação às demais regiões do país. Somente com a integração e modernização do país, o 

acesso às comunicações e ao consumo trouxe novas estruturas à Amazônia, impulsionadas 

pela industrialização e sobretudo pelo Estado. As transformações no território da região 

Norte, a partir de 1960, tiveram como agente principal o Estado (BECKER, 1990). Neste 

contexto, atribui-se a industrialização da região à intervenção do Estado pelo poder militar, 

nas décadas de 1960 a 1980, tendo como premissa a estratégia de ocupação regional da 

Amazônia, com o intuito de implementar projetos, investimentos e infraestrutura e atrair 

capital e mão de obra (migrantes). Assim, iniciava-se um processo de articulação dos antigos 

núcleos urbanos entre si e com o mundo exterior (BECKER, 1990). 

O povoamento da região amazônica nas bases econômicas e sociais do século XX se 

deu à medida que novos eixos eram construídos por terras firmes. Dessa maneira, novas 

aglomerações urbanas e fluxos migratórios “apareciam” em meio à selva e emergiam novas 

cidades e novos desígnios na estrutura urbana amazônica (MACHADO, 1999).  

A nova configuração territorial do Brasil, no século XX, modificou estruturas de redes 

urbanas. Era o surgimento de hierarquias do tecido urbano em grandes metrópoles, que 

sofriam com o adensamento populacional e com as descentralizações produtivas, onde novos 
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padrões de centros urbanos, com novas características específicas, atuariam no cenário social 

e econômico brasileiro.  

 

 

2.5 O avanço tecnológico e a urbanização brasileira 

 

A seção 2.4 discutiu algumas características que engendraram o processo de 

urbanização nas regiões brasileiras no século XX. O surgimento de novos núcleos urbanos, os 

fluxos migratórios e os sistemas modais, movidos pelo novo modelo econômico, integraram o 

“arquipélago” brasileiro. Novas aglomerações urbanas, com o advento de melhorias de 

técnica, ciência e informações, surgiram com importâncias e características distintas, com 

formas e funções exigidas pelo mundo moderno, contrapondo o urbano ao rural, devido às 

benesses que a cidade podia oferecer em relação ao campo. Porém, trouxe consigo 

implicações e obstáculos, sobretudo no desenvolvimento do cenário urbano brasileiro. A 

presente seção apresenta uma breve reflexão acerca deste tema. 

Ao fim da Segunda Guerra Mundial, assistiríamos a uma transformação nas formas 

produtivas e sociais na esfera global intensificada pelo processo capitalista. Segundo Arrighi 

(1997), os países localizados no Norte Ocidental, ou seja, Estados Unidos e Europa Ocidental, 

representam as potências hegemônicas com um padrão de riqueza mais elevado na economia 

mundial. A hegemonia destes países permite controlar e se apropriar da divisão mundial do 

trabalho. A riqueza hierárquica destes Estados, quanto melhor posicionados, eleva as disputas 

de benefícios por seus dirigentes e cidadãos (ARRIGHI, 1997). A hegemonia dos países do 

núcleo orgânico pós conflitos da Segunda Guerra Mundial se caracteriza por: 

 

Os Estados do núcleo orgânico e as empresas capitalistas foram forçados a fazer 

grandes concessões ao operariado organizado, enquanto sua capacidade de 

contrabalançar essas concessões com uma exploração mais extensiva e intensiva dos 

recursos humano se naturais da periferia se tornou mais limitada do que havia sido 

anteriormente. Nessas circunstâncias, tornou-se cada vez mais lucrativo para as 

empresas capitalistas do núcleo orgânico estabelecer e expandir unidades produtivas 

na semiperiferia e/ou recrutar mão-de-obra na semiperiferia para exploração no 

próprio núcleo orgânico (ARRIGHI, 1997, p. 235). 

 

Os benefícios dos Estados hegemônicos permitem capacidades diferenciadas a respeito 

da divisão do trabalho mundial através de insumos, técnicas de produção e sua atuação na 

rede comércios e alocação de recursos que proporciona a estes constantes mudanças e 

inovações no cenário econômico, político e social (ARRIGHI, 1997). 

Segundo Harvey (2005), os investimentos feitos pelos capitalistas nos países avançados 

obtêm maiores lucros, os valores de produção são comercializados acima do valor da 
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concorrência para mercadorias em relação a países menos avançados com produção inferior. 

Sendo assim, os países ricos criam mais condições em níveis tecnológicos para a evolução em 

determinada linha de produção, o que resulta em maiores lucros, em relação a países pobres, 

em infraestrutura tecnológica. Neste contexto, a concorrência pode ser descrita como: 

A concorrência, depois de alcançar um grau mais alto de desenvolvimento e de 

libertar-se da economia de guerra e de crise, impeliu, sob a égide da Pax 

Americana
3
, a novos surtos enormes o desenvolvimento das forças produtivas e a 

penetração das ciências, até a introdução mais recente da micro-eletrônica e dos 

computadores com seus potenciais de automatização antes inimagináveis em todos 

os setores da reprodução social. Para as unidades empresariais esse processo 

significa uma "coação muda" da concorrência, cada vez mais ligada ao mercado 

mundial, que obriga à intensificação do processo de produção, isto é, uma coação 

que atua no sentido de uma racionalização a cada vez renovada, penetração das 

ciências e automação (KURZ, 1993, p. 77). 

 

O mercado mundial, sob a imposição de um sistema econômico capitalista, determina 

sua área de atuação, ou seja, uma expansão de produtos e crescimento de valores reais a serem 

atingidos sem qualquer preocupação com consequências políticas, sociais, geopolíticas ou 

ecológicas. Sendo assim, este crescimento de valores tem como domínio o trabalho vivo na 

produção. De maneira que o controle capitalista do trabalho, da produção e do mercado é o 

que engendra e perpetua o capitalismo. Assim como para o lucro capitalista é essencial o 

controle do trabalho, a luta de classes por melhores condições e salário de mercado é 

fundamental para o desenvolvimento capitalista (HARVEY, 2005). 

Dessa maneira, os países desenvolvidos capitalistas criam condições específicas de 

atividades como a especialização na manufatura e o processo de exportação de mercadorias 

que promovem a incorporação de mão-de-obra bem paga. No processo de importação, 

proporciona um custo de mão de obra mais barato, que permite aos países hegemônicos, em 

um dado momento, grandes benefícios da divisão mundial do trabalho (ARRIGHI, 1997). 

 As transformações capitalistas do século XX são sobretudo consolidadas pelas relações 

espaciais e pela implementação de estruturas geográficas, ou seja, pela aproximação de 

técnicas de inovação tecnológica entre o Primeiro Mundo e Terceiro Mundo.  O excedente de 

capital e a força de trabalho modificam o espaço com incorporação de infraestruturas e 

transportes (HARVEY, 2005). Com isso, empresas multinacionais podem deslocar capital e 

técnica para diferentes localidades, concedendo poderes de controlar diversos recursos, como 

o mercado de trabalho, o mercado de consumo, o aumento de lucro e o domínio da divisão 

territorial do trabalho (HARVEY, 2005). 

                                                           
3
  Pax Americana é um conceito geopolítico cujo significado é a imposição de um cenário internacional unipolar 

com predominância cêntrica norte-americana em todos os campos do poder nacional (político, econômico, 

militar, cultural e tecnológico) (GOES, 2006) 
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 Com o deslocamento espacial nos países de Terceiro Mundo, as empresas capitalistas 

dos países centrais criam vantagens ao estabelecer e expandir unidades produtivas nos países 

semiperiféricos, a fim de recrutar mão-de-obra mal paga pelos países hegemônicos para 

exploração (ARRIGHI, 1997). 

 Segundo Arrighi (1997), essas mudanças, por volta de 1950, tinham como premissa 

estreitar as diferenças de riquezas entre as nações situadas sobretudo no Ocidente Norte e os 

países menos prestigiados, como o Leste e o Sul do mundo. Os governos nacionais do Leste e 

do Sul buscavam o desenvolvimento econômico baseando-se nos modelos de urbanização e 

industrialização dos países mais ricos, com a expectativa de atingir o mesmo nível de riqueza 

e poder (ARRIGHI, 1997). Esta expectativa nos países da América Latina e Leste Europeu é: 

 

Na realidade, do começo da década de 50 até a metade da década de 70, o 

suprimento de espaços produtivos seguros e rentáveis para as empresas capitalistas 

do núcleo orgânico e a oferta de força de trabalho comparativamente barata e 

disciplinada para exploração no interior de seus territórios ou, via migração, nos 

Estados do núcleo orgânico, tornaram-se a principal vocação dos regimes 

autoritários da semiperiferia sul-européia e latino-americana (ARRIGHI, 1997, p.29) 

 

Entretanto, a realidade incorporada na América Latina em período de regimes 

autoritários, na tentativa de alcançar os feitos de desenvolvimento vistos nos Estados Unidos e 

na Europa, foi superficial. Segundo Arrighi (1997), os efeitos aconteceram de forma 

temporária com moedas fortes que fizeram com que pequenas parcelas expandissem e 

reproduzissem as sociedades oligárquicas e classes médias. Estas situações, ao longo prazo, 

sob a égide dos regimes autoritários sul-americanos e sul europeus, estavam fadadas ao 

fracasso (ARRIGHI, 1997). Neste contexto, sobre desenvolvimento, Furtado (1968) diz: 

Na América Latina o desenvolvimento induzido pela revolução industrial na Europa 

e nos Estados Unidos foi suficiente para transformar parte dos sistemas econômicos 

herdados da época colonial, mas totalmente insuficiente para criar sistemas 

econômicos, capacitados para autogerar o crescimento. Desta forma, a América 

Latina permaneceu como simples “periferia” das economias industriais 

desenvolvidas numa fase avançada, quando os mercados de produtos primários 

haviam perdido o seu vigor de expansão inicial e estavam longe de poder gerar o 

impulso dinâmico de que necessitava (FURTADO, 1968, p. 38). 

 

A economia em um país subdesenvolvido é frágil, como ressalta Furtado (2003), 

sobretudo pela subordinação aos interesses e às bases externas, aos grandes consórcios 

internacionais, à inflexibilidade administrativa e aos privilégios do grande poder financeiro. A 

consequência dessa afirmação se evidencia na medida em que provoca desequilíbrios 

estruturais de difícil correção, tais como maiores desigualdades de níveis de vida entre grupos 

de população (FURTADO, 2003).  

O efeito destas implicações traz ainda consigo uma rápida acumulação de desemprego 

aberto ou disfarçado, causado sobretudo pela baixa capacidade dos governos nacionais. As 
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grandes empresas, à medida que vão se instalando no país, adquirem maior autonomia 

(FURTADO, 2003).  

As consequências da dinâmica característica de desenvolvimento do país se tornariam 

ainda mais evidentes nas décadas subsequentes, de 1950 até os dias atuais. A urbanização 

brasileira trouxe consigo novas características comportamentais da população que se inseria 

no contexto urbano a partir da década de 1950. O modo de vida estava pautado na aquisição 

de bens modernos estimulados pela indústria e pelo consumo.  

Conforme ressalta Maricato (2011), a massificação de bens modernos nas cidades 

resultou em novo valor de vida e de cultura no ambiente construído e novos valores no âmbito 

do lar.  No entanto, estas transformações no modo de vida não significaram uma modernidade 

homogênea (MARICATO, 2000). A necessidade de bens modernos não significou melhoria 

de vida, mas, ao contrário, criou um cenário de pré-modernidade ou pré-modernismo, 

sobretudo para as classes mais pobres que conviviam com uma urbanização periférica, com 

moradias precárias (MARICATO, 2011). Assim descreve Barros et al. (2010): 

Essa simultaneidade de diferentes padrões tecnológicos é a marca da sociedade 

urbana periférica e consequentemente das cidades. O processo de modernização 

incompleta inclui avanços modernizantes sem abandonar as marcas do atraso. Trata 

se de um capitalismo que, mesmo durante o período da industrialização tardia, foi 

caracterizado pelo assalariamento precário ou pela informalidade predominante nas 

relações de trabalho (Barros et al. 2010, p. 11). 

 

Segundo Maricato (2000), a modernização e a urbanização criaram contrapontos e 

atrasos na nova forma urbana do Brasil. A urbanização brasileira e a modernização 

incompleta mudaram a dinâmica territorial nos períodos de 1940 a 1980. A integração 

nacional movida pelo modelo econômico adotado gerou riquezas concentradas (MARICATO, 

2011). A partir da década de 1980, a desaceleração econômica no país e o excedente 

demográfico causaram um forte impacto social na dinâmica do crescimento urbano das 

cidades brasileiras.  

Conforme salienta Maricato (2011), o Brasil, em seu processo de urbanização, tornou-

se uma máquina de produzir favelas, o que está diretamente associado à depredação 

ambiental. Há inúmeras moradias em situação ilegal na maior parte das cidades do país. 

Segundo a autora, o mercado imobiliário é quem influencia e regula, através de normas 

jurídicas, onde os pobres irão morar ou invadirão terras para morar. É uma “regra” 

direcionada pelo mercado imobiliário e pela aplicação da lei (BARROS et al. 2010).  

A cidade legal é engendrada pelo modelo de produção capitalista hegemônico, que 

atende a pequenas parcelas da sociedade, tornando-se cada vez mais espaço de uma minoria 

(MARICATO, 2011). Neste sentido, a concentração urbana e a pobreza gerada pelo modelo 
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capitalista mudaram a configuração espacial e social das cidades, gerando vários problemas 

habitacionais: o surgimento de muitas moradias em áreas de risco, ocupando topo de morros e 

várzeas, o déficit de saneamento básico, de energia e de transportes, além de problemas com a 

saúde pública, a poluição do ar e de recursos hídricos e o adensamento habitacional 

(MARICATO, 2011). 

Diante deste cenário de informalidade, o Estado é permissível, no que se refere a 

invasões em áreas distantes, as quais os mapas e os cadastros urbanos não são capazes ou 

eficazes em catalogar e que fundamentalmente não fazem parte dos planos do mercado 

imobiliário. Entretanto, isso não significa que essa população que vive na informalidade ou na 

periferia não deva receber, aos olhos do Estado, o papel de cidadão e o direito à cidade 

(MARICATO, 2011). Assim define Barros et al. (2010): 

Do outro lado está a cidade informal, construída predominantemente pelos seus 

próprios moradores com seus parcos recursos. A representação dessa cidade busca 

afirmar a hegemonia das “ilhas de primeiro mundo” tomando a parte pelo todo. 

Além de invisíveis, os bairros informais também são desconhecidos, em grande 

parte, nos cadastros, mapas, arquivos e registros urbanos (Barros et al., 2010, p. 12). 

 

A industrialização brasileira se caracteriza por baixos salários que consequentemente 

infere no ambiente a ser construído (MARICATO, 2011). Maricato (2011) discorre sobre o 

fato de que, ao mesmo tempo que um grande contingente de trabalhadores permaneceu na 

informalidade, os operários empregados na indústria também não tiveram seus salários 

reajustados de acordo com as suas necessidades e gastos de reprodução, entre eles a moradia. 

Para Maricato (2011), a cidade ilegal, sem condições a uma estrutura urbana, é um 

subproduto desta forma de mercado de trabalho que se processou na industrialização. 

Em suma, a maioria das cidades brasileiras convive com a realidade do contraponto 

entre o avanço tecnológico e o pré-modernismo em suas áreas urbanas. Tais cidades, desde as 

pequenas cidades localizadas na Ilha de Marajó, até as cidades conurbadas da grande São 

Paulo, não são “agraciadas” com as estruturas básicas, como o saneamento básico e as 

benesses de serviços básicos (e. g., coleta de lixo, energia e salubridade). Essas mesmas 

cidades têm, em suas residências, bens modernos duráveis, como TVs de tela plana, 

eletrônicos e eletrodomésticos. Essa peculiaridade marca o paradoxo acerca do avanço 

tecnológico e do pré-modernismo presente na urbanização das cidades brasileiras 

(MARICATO, 2011). 
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2.6 Tipologias das cidades Brasileiras 

 

O crescimento urbano das cidades brasileiras, pelo processo de urbanização e 

integração nacional voltado ao mercado, trouxe nova configuração sócio-espacial. As novas 

redes urbanas, a população das cidades brasileiras e o fluxo de capital adquiriram novas 

especificidades nas relações socioeconômicas. 

 Segundo Vieira et al. (2011), a descentralização industrial nas regiões metropolitanas, 

provocada pela crise econômica de 1980, marcou um paralelo com o crescimento da 

agricultura e das atividades minerais, sobretudo nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, 

acentuando o quadro de exportação na década de 1980. O reflexo disto foi a formação de 

“ilhas de produtividade” no território nacional. A rede urbana brasileira tomou novas 

dimensões e formas nas organizações urbanas. A dinâmica espacial foi tomando novos 

moldes pelas economias regionais, criando novas formas e “tessituras” e novas estruturas 

produtivas (VIEIRA et al., 2011).  

O cenário de crise econômica na década de 1980, chamada de “década perdida”, abriu 

novas perspectivas nas atividades das cidades médias e pequenas, além da periferização dos 

centros urbanos em relação às metrópoles. Estes novos “nós e “redes” mudaram a dinâmica 

econômica e comportamental na divisão do trabalho e nas relações sociais e o fluxo 

migratório no espaço urbano nacional (VIEIRA et al., 2011). 

Tessituras, nós e redes podem ser muito diferentes de uma sociedade para outra, mas 

estão sempre presentes. Quer sejam formados a partir do princípio da propriedade 

privada ou coletiva, nós os encontramos em todas as práticas espaciais. Se insistimos 

nesse fato é porque estamos em presença, sem dúvida nenhuma, de "universais" ou 

de invariáveis propriamente geográficas (RAFFESTIN, 1993, p.77). 

 

A configuração urbana brasileira, a partir da década 1990, apresentou novas formas 

produtivas e modernizações, em escala regional. Nós e redes criaram novas estruturas 

relativas à agricultura, aos serviços e à indústria, com novas relações sociais e econômicas. 

Cidades de pequeno e médio tiveram novos papeis. Houve um processo de evolução e 

involução de centros urbanos, pois a economia que gera concentração de riqueza, por um 

lado, é a mesma que gera pobreza e estagnação, por outro, acentuando disparidades. 

Conforme a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (PNDU): 

Nas cidades com regiões estagnadas e de baixa acumulação de riqueza, deveriam ser 

dirigidos investimentos distintos daqueles dirigidos a cidades onde as oportunidades 

de desenvolvimento estão travadas pela falta de urbanização. Nas cidades menos 

dinâmicas, o problema urbano consiste em padrões técnicos e administrativos 

atrasados e relações rural-urbano pobres, que se traduzem em baixa capacidade de 

produção de riqueza e, portanto, baixa capacidade de alteração espontânea do 

quadro de pobreza. (BRASIL, 2004). 
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A Política Nacional de Desenvolvimento Urbano define parâmetros básicos de redes e 

variáveis urbanas, como população, economia, topologias e organização administrativa, para 

propor uma tipologia das cidades brasileiras. O estudo das tipologias das cidades brasileiras 

foi orientado pelo Ministério das Cidades, com o intuito de reorientar o desenvolvimento 

regional brasileiro, de tal forma a gerar novos desdobramentos para a rede urbana brasileira 

(BRASIL, 2004). Segundo tal estudo, o país apresenta quatro microrregiões (BRASIL, 2004): 

 Tipo 1: microrregião de alta renda; 

 Tipo 2: microrregião de média e baixa renda, com dinamismo recente alto; 

 Tipo 3: microrregião de média renda, com dinamismo recente baixo; 

 Tipo 4: microrregião de baixa renda, com dinamismo recente baixo. 

A Figura 9 mostra a tipologia microrregional das cidades brasileiras. 
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Figura 9 - Tipologia Microrregional 

 
Fonte: Figura extraída de Bitoun (2005) 

 

Segundo Fernandes, Bitoun e Araújo (2009), a política urbana em cada microrregião 

deve propor programas regionais de acordo com a dinâmica urbana e a peculiaridade de cada 

microrregião e assim desenvolver planos de ações que possam construir uma tipologia urbana 

que considere a escala regional.  O PNDU define políticas públicas de acordo com a 

diversidade urbana: 

Para as grandes metrópoles, a ação do Estado deveria privilegiar a extrema 

concentração de população e riqueza, o desequilíbrio ambiental e as disparidades 

sociais, um conjunto de conflitos e carências que exigiriam atenção especial. Para as 

cidades de regiões estagnadas e de baixa acumulação de riqueza, deveriam ser 

dirigidos investimentos distintos daqueles dirigidos a cidades onde as oportunidades 

de desenvolvimento estão travadas pela falta de urbanização. Nas cidades menos 

dinâmicas, o problema urbano consiste em padrões técnicos e administrativos 

atrasados e relações rural-urbano pobres, que se traduzem em baixa capacidade de 

produção de riqueza e, portanto, baixa capacidade de alteração espontânea do 

quadro de pobreza. Nestas cidades, a política urbana deveria envolver esforços de 

articulação com outros setores governamentais de modo a fomentar relações rural-

urbano, isto é, dinamizar o processo de urbanização necessário à dinamização da 

agricultura, com expansão de atividades complementares nas áreas de habitação, 

serviços públicos, comércio para o consumo das famílias, etc. (BRASIL, 2004, p. 

38). 

 

Compreender os processos que geram novos desenhos urbanos das cidades proporciona 

o real conhecimento destas cidades, ou seja, a “cidade vista por dentro”. O fenômeno urbano e 
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as interações que ocorrem no espaço urbano é uma situação complexa e abstrata. Para 

compreendê-los, é preciso ter uma visão holística, desde os fatores físicos do espaço até os 

contextos históricos, culturais, econômicos, políticos, religiosos e sociais que moldaram o 

perfil da sociedade através dos tempos.  

A atuação de políticas urbanas nas cidades brasileiras necessita de atuação no país 

como um todo. 

 

 

2.7 Pequenas Cidades da Amazônia  

 

As pequenas cidades da Amazônia são marcadas por características regionais diversas, 

como a economia mineral, a economia extrativista, a atividade industrial, a agricultura de 

exportação ou regiões de fronteira, dentre outras. Elas formam uma rede de cidades complexa 

e heterogênea, coexistindo cidades dependentes dos recursos florestais e do rio, com cidades 

vinculadas à uma economia de mercado e à indústria (CARMO, 2014). Segundo Oliveira 

(2006), ao chegar às pequenas cidades da Amazônia, se tem tal impressão: 

A estas cidades chega-se pelo rio e delas temos a primeira impressão que nem 

sempre fica, pois em seguida vem a segunda impressão que é a concretude da cidade 

que nos coloca em contato com arruamento caótico, falta de saneamento básico, 

improvisação de toda ordem parecendo que tudo está inacabado ou precocemente 

envelhecido. Mas essa segunda visão talvez não seja a última, pois pode ser apenas 

aparente, por conta de baseamos nossas concepções a partir de realidades de um 

urbano que na maioria das vezes não pode ser encontrado na Amazônia. 

(OLIVEIRA, 2006, p. 1). 

 

Nestes pequenos conglomerados urbanos, há a predominância de uma infraestrutura 

precária de transporte, com baixa conexão entre as cidades e com fluxos dispersos, muitas 

vezes polarizada por centros extra regionais (NUNES, 2009). Em geral, as cidades pequenas 

possuem um forte vínculo com as grandes cidades ou metrópoles, como Belém ou Manaus. 

  Além disso, possuem uma economia fortemente dependente de recursos públicos, 

associada a programas federais de transferência de recursos, que representam a principal fonte 

de renda para grande parte das famílias. Apresentam também um crescimento do setor 

informal de sua economia. Por fim, apresentam baixa capacidade em oferecer serviços 

urbanos, tais como saneamento básico, saúde e educação (COSTA; BRONDIZIO, 2009). 

Uma característica peculiar dessas pequenas cidades é que elas constam de populações 

que se domiciliam na região urbana, mas cuja produção é voltada às atividades do campo, tais 

como a pesca, a agricultura, a criação ou a coleta e que, assim, têm modos de vida, percepção 

de mundo e necessidades vinculadas às condições sociais e ambientais da produção 
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(TAVARES, apud COSTA et al., 2013). Por outro lado, a constituição de tais cidades permite 

às famílias acessar os serviços urbanos e oportunidades de emprego que inexistem nas áreas 

rurais (COSTA et al., 2013). 

Os moradores das pequenas cidades da Amazônia, por serem geograficamente isoladas, 

têm a necessidade de acesso ao abastecimento e recursos muitas vezes alcançados somente 

nas capitais.  Sendo assim, a feira nessas cidades e vilas torna-se extremamente essencial aos 

moradores beira-rios, pois é onde acontece as atividades comerciais. As aglomerações à beira 

dos rios articulam a população ribeirinha de determinadas localidades e a população urbana, o 

que amplia as atividades comerciais e consumo da população. (CARDOSO; LIMA, 2006). 

Outra questão pertinente sobre as pequenas cidades da Amazônia é a sua diversidade. A 

região é constituída por cidades, vilas ribeirinhas, agrovilas, projetos de assentamento, 

reservas ambientais e reservas indígenas que caracterizam a tipologia de padrão de ocupação 

do território (CARDOSO; LIMA, 2006). O Estado, o Capital (empresas), o Incra e as ONGs 

representam as classes dominantes que interferiram, a partir da década de 1970, na dinâmica 

destas cidades da Amazônia. Sendo assim: 

As pequenas cidades da Amazônia, são pequenos núcleos que se emancipam com 

fraca ou nenhuma infraestrutura, tendo como base econômica o repasse de recursos 

públicos e, embora apresentem a estrutura de cidade, carecem de atividades 

econômicas caracterizadas como urbanas, o que faz com que a população urbana se 

dedique a atividades rurais tradicionais, como pesca e 

extrativismo (OLIVEIRA, 2006, p.1). 

 

Segundo Cardoso e Lima (2006), as transformações aceleradas no espaço urbano 

amazônico provocaram um processo de favelização do perímetro urbano e um alto processo 

de especulação imobiliária. Para autora, o aspecto fundiário determina a expansão urbana, 

entretanto negligencia os aspectos essenciais, como saneamento, características de relevo e 

concretude de infraestrutura urbana que ofereça salubridade às populações.  

O antagonismo marca os núcleos urbanos das pequenas cidades da Amazônia, no século 

XXI, onde 70% de tais cidades tem menos de 20 mil habitantes, sem preocupação prática com 

políticas urbanas pelos poderes administrativos (CARDOSO; LIMA, 2006). As cidades, que 

ficam à margem das benesses e serviços, se caracterizam pela inércia, por “tempos lentos”, 

cujos núcleos urbanos têm dinâmicas movidas, sobretudo, por investimentos de capital, as 

“Company Towns”, sem identidade local e cultural com esses núcleos e que se caracterizam 

por “tempos rápidos” (OLIVEIRA, 2006). As novas cidades erigidas por investimentos do 

capital desconfiguram as histórias e o espaço das cidades amazônicas pois, conforme Debord 

(2003): 

O espetáculo, como organização social presente da paralisia da história e da 

memória, do abandono da história que se erige sobre a base do tempo histórico, é a 
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falsa consciência do tempo. A cidade é o meio da história, porque ela é ao mesmo 

tempo concentração do poder social, que torna possível a empresa histórica, e 

consciência do passado. A tendência presente à liquidação da cidade não faz, pois, 

senão exprimir de um outro modo o atraso de uma subordinação da economia à 

consciência histórica. (DEBORD, 2003, p. 106). 

 

O padrão de ocupação urbana nas pequenas cidades da Amazônia e as novas 

temporalidades e espacialidades acentuam o quadro caótico dessas cidades. Entretanto, 

produzem formas urbanas muito particulares da região e de suas características físicas, 

sociais, históricas e econômicas. 

 

 

2.8 Morfologia Urbana 

 

 A produção social do espaço tem, em sua representação, o fenômeno urbano com 

funções e formas, estruturas e suas manifestações na morfologia urbana, ao longo do tempo, 

tomando como premissa os aspectos culturais, políticos, econômicos, religiosos, sociais e 

históricos. Isso atua diretamente na constituição do tecido urbano de uma cidade. A 

representatividade de um espaço tem, em sua projeção geográfica, texturas espaciais que 

podem ser viabilizadas pelas técnicas, conhecimento e ideologias (CORRÊA, 1995). 

 A origem do termo morfologia urbana, em meados do século XX, surgiu a partir de 

estudos de geógrafos das escolas alemãs e francesas e posteriormente foi adotada pelos 

ingleses. O primeiro objeto de análise ocorreu na Itália, através das disciplinas de Arquitetura 

e Urbanismo, para compreender a área de preservação histórica das cidades (DEL RIO, 1990).  

No que concerne a percepção do espaço vivido e sua estrutura urbana, o Planejamento 

Urbano não atendia dimensões urbanísticas mensuráveis com seus instrumentos e planos 

diretores nas cidades. Por conseguinte, os planejadores urbanos e arquitetos não consideravam 

os aspectos físicos e sociais de uma localidade, como: sítio urbano, morfologias, topografias, 

processo fundiário e especificidades do meio ambiente e paisagísticas no contexto urbano e na 

integração do objeto de transformação (DEL RIO, 1990). 

  Sendo assim, Del Rio (1990) salienta a importância dos estudos relacionados ao tecido 

urbano e sua morfologia urbana. O autor relata a importância destes estudos como produção e 

modificação na forma urbana que permeia a linha do tempo nas cidades. Assim, Del Rio 

(1990) define a morfologia urbana como: 

Estudo, portanto, do tecido urbano e seus elementos construídos formadores através 

de sua evolução, transformações, inter-relações e dos processos sociais que os 

geraram (DEL RIO, 1990). 
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De acordo com Lamas (2004), a morfologia urbana tem, em suas atribuições no campo 

de estudo, uma multidisciplinaridade com diversos campos do conhecimento: Geografia, 

Sociologia, Economia, História, Arquitetura, etc. O autor refere-se à cidade como um espaço 

físico construído e à forma urbana como um fato concreto. A morfologia urbana, neste 

sentido, significaria a ideia sobre o objeto da forma urbana e suas características exteriores no 

limiar do tempo (LAMAS, 2004).  

A partir da produção da forma urbana em uma cidade, considera-se seu processo 

histórico ou contemporâneo, uma vez que o espaço urbano é mutável. A morfologia urbana, 

neste conceito, teria o papel de entendimento da divisão do meio urbano em “partes”, como se 

fosse uma aproximação na escala desta forma urbana consolidada ou não. Faz-se necessário 

entender os elementos morfológicos que compõem o espaço urbano para uma análise mais 

clara das inter-relações de uma cidade (LAMAS, 2004). Sendo assim, Lamas (2004) define, 

em seu livro “Morfologia Urbana e Desenho da Cidade”, as partes que compõem os 

elementos morfológicos de uma forma urbana: 

 

Solo: É a partir do território existente e da sua topografia que se desenha ou constrói 

a cidade. O pavimento é um elemento de grande importância no espaço urbano, 

contudo de uma grande fragilidade e sujeito a inúmeras mudanças. [...] 

 

Os edifícios: É através dos edifícios que se constitui o espaço urbano e se organizam 

os diferentes espaços identificáveis e com “forma própria”: a rua, a praça, o beco, a 

avenida, etc. Os edifícios agrupam-se em diferentes tipos, decorrentes da sua função 

forma. Esta interdependência é um dos campos mais sólidos em que se colocam as 

relações entre cidade e arquitectura. [...] 

 

O lote: O edifício não pode ser desligado do lote ou da superfície do solo que ocupa, 

este é a génese e fundamento do edificado. A forma do lote é condicionante da 

forma do edifício e consequentemente, da forma da cidade. [...] 

 

O quarteirão: O quarteirão é um contínuo de edifícios agrupados entre si em anel, 

ou sistema fechado e separado dos demais, é o espaço delimitado pelo cruzamento 

de três ou mais vias e subdivisível em lotes para construção de edifícios. O 

quarteirão agrega e organiza os outros elementos da estrutura urbana: o lote e o 

edifício, o traçado e a rua, e as relações que estabelecem com os espaços públicos, 

semipúblicos e privados. [...] 

 

A fachada: A relação do edifício com o espaço urbano processa-se pela fachada. 

Sãoas fachadas que exprimem as características distributivas, o tipo de edificado, as 

características e linguagem arquitectónica, um conjunto de elementos que irão 

moldar a imagem da cidade. [...] 

 

O logradouro: O logradouro constitui o espaço privado do lote não ocupado por 

construção, as traseiras, o espaço privado separado do espaço público pelo contínuo 

edificado. É através da utilização do desenho do logradouro que se faz parcialmente 

a evolução das formas urbanas do quarteirão até ao bloco construído. [...] 

O traçado da rua: Assenta num suporte geográfico preexistente, regula a 

disposição dos edifícios e quarteirões, liga os vários espaços e partes da cidade, e 

confunde-se com o gesto criador. O traçado estabelece a relação mais directa de 

assentamento entre a cidade e o território. É o traçado que define o plano, intervindo 

na organização da forma urbana a diferentes dimensões. [...] 
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A praça: A praça é um elemento morfológico das cidades ocidentais e distingue-se 

de outros espaços, que são resultado acidental de alargamento ou confluência de 

traçados. A praça pressupõe a vontade e o desenho de uma forma e de um programa. 

É um elemento morfológico identificável na forma da cidade e utilizável no desenho 

urbano na concepção arquitetônica. [...] 

 

O monumento: O monumento é um facto urbano singular, elemento morfológico 

individualizado pela sua presença, configuração e posicionamento na cidade e pelo 

seu significado. O monumento desempenha um papel essencial no desenho urbano, 

caracteriza a área ou bairro e torna-se pólo estruturante da cidade. [...] 

 

A árvore e a vegetação: Caracterizam a imagem da cidade, têm individualidade 

própria, desempenham funções precisas: são elementos de composição e do desenho 

urbano, servem para organizar, definir e conter espaços. [...] 

 

O mobiliário urbano: Situa-se na dimensão setorial, na escala da rua, não podendo 

ser considerado de ordem secundária, dado as suas implicações na forma e 

equipamento da cidade. É também de grande importância para o desenho da cidade e 

a sua organização, para a qualidade do espaço e comodidade (LAMAS, 2004, p. 78 a 

110). 

 

A configuração espacial por meio do desenho urbano deve ultrapassar a ideia de 

construções geométrica euclidianas e de estéticas de embelezamento na concepção da cidade. 

O desenho urbano, ao projetar um território, deve propor interligações dos elementos 

morfológicos construídos nas diferentes partes da cidade, sobre um conceito estrutural, no 

espaço urbano (LAMAS, 2004). 

Lamas (2004) comenta ainda sobre o fato de que o homem vive em uma continuidade 

ambiental, de maneira que as formas urbanas apresentam características de diferentes 

resoluções espaciais e os elementos morfológicos estão implícitos no tecido urbano, tais 

como:  o solo, os edifícios, o lote, o quarteirão, a fachada, o logradouro, o traçado da rua, a 

praça, o monumento, a árvore, a vegetação e o mobiliário urbano. Tais elementos representam 

particularidades nas estruturas de uma localidade e no espaço urbano de uma cidade 

(LAMAS, 2004). Através da composição da forma urbana, pode-se fazer a leitura dos 

elementos morfológicos da cidade pelo habitante, como define Bettencourt (2010): 

O habitante da cidade, enquanto “homem da rua”, a cidade é vista a partir de 

fragmentos. Nos seus percursos diários ele passa pelas ruas, atravessa diferentes 

espaços da cidade, descansa nas praças e nos jardins. São estes 

os elementos morfológicos que o transeunte apreende quando circula pela cidade 

(BETTENCOURT, 2010, p. 36). 

 

A autora Bettencourt (2010) salienta a importância dos conhecimentos cartográficos no 

reconhecimento do tecido urbano e seus elementos morfológicos em uma cidade. Sendo 

assim, o primeiro reconhecimento de uma cidade se dá por um olhar visto de cima, ou seja, 

com a cartografia urbana tem-se a ideia da dimensão da forma urbana e suas continuidades no 

processo de crescimento de uma cidade (BETTENCOURT, 2010). Bettencourt (2010) ressalta 

ainda a perspectiva inerente da leitura ou intervenção da cidade, de tal forma que os 
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profissionais envolvidos se atenham à compreensão do espaço urbano com a visão do cidadão 

comum, em seu cotidiano, que percorre a cidade tanto a pé quanto de carro ou por outras 

formas de deslocamento. Tal visão auxilia no entendimento da dinâmica desta estrutura 

urbana (BETTENCOURT, 2010). 

A estrutura urbana nas cidades modernas traz consigo as atribuições dos agentes 

sociais, políticos e econômicos, de forma complexa, onde os elementos morfológicos que 

compõem a forma urbana são criados ou recriados no espaço e no tempo, de forma 

espontânea ou “mercadológica”. Dessa maneira, os espaços urbanos se tornam um produto 

social (CARLOS, 2007). 

Carlos (2007) reflete sobre a abstração do espaço e o controle do tempo, onde o 

capitalismo se insere na sociedade, no mundo contemporâneo, em um novo tempo de 

produção, que atinge as relações cotidianas. Com isso, o espaço e o tempo passam por uma 

remodelagem diante da possibilidade de geração de lucros e a morfologia urbana se torna 

abstrata. Carlos (2007) destaca ainda que essa abstração no espaço e no tempo é a destruição 

da memória coletiva da cidade, de tal forma que a espacialidade passa a se configurar em um 

espaço que se reproduz sem um referencial, com novos comportamentos, onde as relações 

sociais são diluídas. A cidade torna-se um lugar de passagem pelo cotidiano, deixa de ser o 

local para o desenvolvimento da vida do cidadão (CARLOS, 2007). Assim descreve Carlos 

(2007) sobre a morfologia urbana e a vida cotidiana: 

A vida cotidiana revela que o tempo, impresso na morfologia urbana, perde 

substância, com isso a prática se torna fluída, sem aderência, enquanto o espaço, em 

sua constante mutação, marcado pela destruição constante dos referenciais da vida 

urbana, se transforma em distância. Espaço e tempo redefinidos aparecem como 

condição de um processo de reprodução que tem no desenvolvimento técnico sua 

pedra de toque e neste caso, espaço e tempo se transformam em quantidade, 

esvaziando-se de significado. O tempo irradiado pela técnica vira velocidade, 

enquanto o espaço se transmuta em distância a ser suprimida. Nesta condição, 

espaço e tempo, tornados abstratos, se esvaziam de sentido produzindo uma nova 

identidade cidadão-cidade pontuada pela constituição de uma identidade abstrata 

como decorrência da perda dos referenciais, do empobrecimento das relações sociais 

e como imposição do desenvolvimento do mundo da mercadoria definida pelos 

parâmetros (atuais) da reprodução do capital (CARLOS, 2007, p. 64). 

 

O efeito deste modelo de forma espacial, reorientado pelo processo capitalista na vida 

urbana, traz consigo dilemas na estrutura das cidades. A sociedade, sobretudo a classe mais 

baixa, busca novos horizontes, ou seja, melhoria de vida e habitação com dignidade, mas se 

depara com as desigualdades, seja de mobilidade ou em relação às estruturas básicas, como 

saneamento e salubridade. Esta mesma sociedade sofre o revés pela falta de coerção de quem 

os representa, o que afeta diretamente a estruturação espacial dos mais necessitados. Estes 

citadinos, segundo Miyazaki (2013), moram cada vez mais distantes dos locais de trabalho, 
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lazer e consumo. Sendo assim, a necessidade de implementação de transportes e comunicação 

caracterizam novas formas urbanas cada vez mais dispersas, descontínuas e descompactas.   

Os limites da cidade, seja a grande metrópole ou cidade média ou ainda a pequena 

cidade, adquirem novos contornos e dimensões na atualidade. Segundo Lamas (2004) e 

Raffestin (1993), na cidade contemporânea, torna-se difícil ou quase impossível estabelecer 

um limite espacial. Em sua ação transformadora sobre o território, o homem se distribui e 

ocupa pontos do espaço que variam de acordo com os modelos que podem ser espontâneos, 

regulares ou concentrados (LAMAS, 2004).  

A cidade, em tempos pretéritos, geralmente pequena, se organizava estritamente de 

acordo com os sítios, seus limites (defensivos, administrativos e de fiscalização) e suas 

características entre o espaço construído e o não construído, no caso, o espaço rural (LAMAS, 

2004). Outrossim, com a evolução das técnicas e com a industrialização, a cidade obteve 

proporções que ultrapassaram os perímetros urbanos, de tal forma que o construído e o não 

construído tornaram-se indissociáveis (LAMAS, 2004). Lamas (2004) ressalta ainda que o 

consumo de novas áreas, os novos hábitos e a nova necessidade populacional criaram um 

quadro complexo, originando novas formas de crescimento e novos modos de compreensão 

do espaço.  

Os arranjos espaciais nas cidades e seus elementos morfológicos devem estar 

associados ao desenho urbano e levar em conta como se estruturou o tecido urbano ou o 

sistema viário, o padrão de parcelamento do solo pela aglomeração, o isolamento de 

edificações e os espaços livres (REGO; MENEGUETTI, 2011). Segundo Meneses (1996), a 

estrutura urbana é um jogo de variáveis sobre estes arranjos gerais no espaço urbano, 

produzidos por forças econômicas, territoriais, especulativas, políticas, sociais e culturais, em 

constantes tensões. 

De acordo com Raffestin (1993), sob a perspectiva da esfera de poder e suas interações 

entre os diferentes núcleos urbanos, as interações política, econômica, social e cultural 

ocorrem por meio de um jogo de ofertas proporcionado por grupos ou indivíduos. Para esse 

Autor, estes agentes dão “luz” aos sistemas de malha de nós e redes que caracterizam o 

espaço. No que concerne os elementos morfológicos, é uma diferenciação funcional 

comandada por um processo hierárquico que ordena o território deliberando aos grupos ou 

indivíduos poderes que podem ser distribuídos, alocados ou possuídos (RAFFESTIN, 1993). 

Levando em consideração os aspectos estruturantes da cidade moderna, Raffestin (1993) 

define os núcleos urbanos: 

Os diferentes modelos urbanos, os diferentes modelos de núcleos centrais e os 

modelos de distribuição de densidades nada mais são do que uma única e mesma 
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estrutura comandada por objetivos e por ações diferentes, que dão imagens variadas 

de cidades e de redes urbanas (RAFFESTIN, 1993, p.78). [...] 

A tessitura é sempre um enquadramento do poder ou de um poder. A escala da 

tessitura determina a escala dos poderes. Há os poderes que podem intervir em todas 

as escalas e aqueles que estão limitados às escalas dadas. Finalmente, a tessitura 

exprime a área de exercício dos poderes ou a área de capacidade dos poderes (Idem, 

p.79). 

 

Diante destas confluências na estrutura urbana, especificamente nas cidades 

brasileiras, em meio ao século XX, houve um desmonte das práticas sociais e do cotidiano. 

No desenvolvimento urbano brasileiro, segundo Freitag (2013), houve uma destruição das 

formas de urbanidade, civilidade e solidariedade da população brasileira, na tentativa de 

seguir a forma urbana de modelos americanos. Ainda segundo a autora, a influência do 

modelo americano na vida urbana brasileira, como o culto aos Shoppings Centers e ao 

consumo diante da exposição de mercadorias e de outros empreendimentos, mudou o 

paradigma dos cidadãos brasileiros. Sendo assim, a cidade, no percurso do tempo, perdeu sua 

identidade e suas relações esvaírem-se, no que se refere aos elementos morfológicos, como os 

bairros, as ruas, as praças, o comércio local e o boteco de esquina (FREITAG, 2013).  

   Essas características da nova urbanidade engendraram consequências e contrapontos 

entre o rico e o pobre nas formas urbanas brasileiras. Conforme Freitag (2013), as ocupações 

ilegais e clandestinas e as invasões de terra têm gerado um quadro habitacional precário que, 

associado a um crescimento espontâneo, levam a um o espaço sem direito à cidade e que 

“escapam” ao controle do Estado. Por outro lado, os “mega” empreendimentos que seguem o 

modelo americano levam a uma dualidade na forma urbana, conduzindo a uma sociedade 

informacional e formal (FREITAG, 2013). Assim define Freitag (2013): 

A adoção de formas urbanas de viver (baseadas no carro particular,  

nos condomínios em bairros nobres ou em casas individuais de subúrbio, acrescidas 

do comércio em supermercados e shoppings) permitiu a recepção e a absorção, no 

Brasil, do american way of life e, com ele, de todas as formas de materialização da 

vida, que Sennett chamou de“pedra”em contraste com a “carne”. Essas formas de 

vida contrastam, por outro lado, com os 50% de excluídos que vivem em favelas, 

cortiços ou invasões ilegais. Por isso, as cidades brasileiras são, nos termos de 

Zuenir Ventura (2001), “cidades partidas”. Uma metade segue o modelo americano 

em tudo, podendo ser considerada uma sociedade informacional. A outra metade 

mal saiu da escravidão introduzida no período colonial e que, uma vez abolida, 

deixou contigentes imensos da população sem teto, sem trabalho, sem educação, 

sem saúde, sem espaço legalizado nos centros urbanos (FREITAG, 2013, p. 125). 

 

As “forças” que provocam a mutação da cidade e de seus elementos morfológicos, no 

tempo, levam à perda de sua identidade e do referencial de suas partes (a rua, a praça, o lote, 

etc). As partes da cidade representam hoje meros percursos ou trocas no cotidiano capitalista, 

cotidiano esse no qual o poder público é conivente ou eficiente, dependendo dos interesses 

das forças hegemônicas, na produção do espaço urbano (FREITAG, 2013).  
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A maioria das cidades brasileiras não é ordenada, não atende às diretrizes de um 

planejamento urbano e é desconhecida no que se refere aos seus limites territoriais, físicos e 

sociais. O “urbanismo brasileiro” não tem comprometimento com a realidade concreta, mas 

age conforme o interesse de uma parcela da sociedade apenas (MARICATO, 2000). 

Outrossim, segundo Carlos (2007), o Estado e o Capital têm o domínio das regras e 

organizam e desorganizam a cidade conforme seus anseios, o que demonstra uma produção 

alienada da cidade. Dessa forma, a cidade é o local da privação e do estranhamento 

vivenciado por seus habitantes, demonstrando a desordem entre o tempo da vida e a 

transformação da morfologia urbana (CARLOS, 2007). 

A Região Norte do país, mais especificamente as cidades da Amazônia, tem passado, ao 

longo das últimas décadas, por essas desordens entre o tempo e vida no espaço destes 

territórios. Oliveira (2004) ressalta que as formas urbanas das pequenas cidades da Amazônia 

têm se caracterizado, cada vez mais, por um constante abandono das práticas culturais 

históricas, de maneira que a população é refém da lógica de um mundo distante. A forma 

espacial de integrar um ambiente simbólico nestes locais, para atender às novas tendências 

globais e a interesses dos distintos segmentos da sociedade, tem como consequência a perda 

da especificidade histórica de uma cidade da Amazônia (OLIVEIRA, 2004).      

Neste contexto, reconhecer a morfologia urbana e sua paisagem nas pequenas cidades 

da Amazônia é entender a importância do rio e da floresta, que são vetores e limites nestas 

localidades e que estão ligados às estruturas da cidade, como a rua, a quadra e o lote, desde os 

tempos pretéritos. Como define Cardoso e Lima (2006), à medida que se afasta do centro da 

pequena cidade da Amazônia, as ruas e edificações ficam mais simples e mais dispersas, 

confundindo-se com a floresta. Além disso, quando existe um curso d´água a esta altura, ele é 

geralmente tomado como limite urbano. 

As cidades pequenas da Amazônia são espaços profundamente modificados em sua 

infraestrutura, no que se refere à terra e seu valor de uso, aos rios e à floresta, em função da 

urbanização tardia. Segundo Oliveira (2004), o sítio urbano dessas cidades está entre a 

transformação e a estagnação, entre “tempos rápidos” e tempos lentos”, o que mudou hábitos 

e costumes de seus habitantes. Dentre as transformações, as cidades amazônicas têm crescido 

de forma espontânea, levando a mudanças na morfologia da cidade, sobretudo quanto à forma 

de habitar. No entanto, tais transformações não têm atendido a diretrizes que garantam ao 

cidadão o uso de seu direito à cidade.  

Um dos elementos da morfologia urbana, ou forma urbana, que será explorado na 

presente dissertação, é o lote urbano. Seu tamanho e formas estão associados a padrões 
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urbanísticos, a legislações e a códigos de obras, muitas vezes conectados ao passado das 

cidades. A avaliação da configuração do lote urbano, bem como a análise de suas 

características, auxilia no entendimento da forma urbana da cidade. 

 

 

2.9 O Lote Urbano 

 

 

2.9.1 Uma Abordagem Histórica 

 

Segundo Reis Filho (2000), as vilas e cidades, no período da colônia, tinham, entre suas 

características, um tipo de lote urbano bem definido na arquitetura residencial urbana. Essa 

característica era conceito advindo de Portugal. O lote urbano possuía um aspecto uniforme e 

suas estruturas eram de acordo com o alinhamento de vias públicas e limites dos terrenos 

(REIS FILHO, 2000). 

A intenção das técnicas construtivas dos colonos era importar o padrão da arquitetura 

urbana portuguesa. Os colonos tinham como premissa passar a ideia de que os núcleos 

urbanos no Brasil Colônia eram concentrados ou mesmo núcleos populacionais limitados 

(REIS FILHO, 2000). Entretanto, conforme Reis Filho (2000), no sistema colonial do Brasil, 

os núcleos urbanos coloniais possuíam limitações em suas formas urbanas, oriundas de um 

conceito europeu, e o nível técnico luso-brasileiro restringia as técnicas primárias no traçado 

urbano das cidades coloniais. 

Avançando a linha do tempo, entre os períodos de 1850 a 1900, o cenário da 

configuração espacial brasileira e dos seus hábitos de moradias se deu mediante a mudanças 

físicas e econômicas e por intermédio do domínio de novas técnicas (REIS FILHO, 2000). 

Para Reis Filho (2000), era um momento no qual as técnicas contribuíram para o transporte 

fluvial e para a construção de linhas férreas. Dessa maneira, tinha-se uma logística entre o 

litoral e o interior que contribuiu para com o deslocamento de equipamentos pesados, 

máquinas a vapor e serraria (REIS FILHO, 2000). Sendo assim: 

A respeito do lote colonial que era estreito e muito comprido, determinando uma 

arquitetura peculiar de casas estreitas e longas. Assim, o engenheiro francês de 

pontes e calçadas L. L. Vauthier constata no Recife de meados do século XIX 

testadas de 5 a 8 m. Segundo o professor, “no Pará ou no Recife, em Salvador ou em 

Porto Alegre, encontram-se ainda hoje casas térreas e sobrados dos tempos 

coloniais, edificados em lotes mais ou menos uniformes, com cerca de dez metros de 

frente e de grande profundidade (CASTILHO, 2013, p. 50). 
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Aplicava-se, a partir desta mudança de paradigmas, uma doutrina construtiva dos 

imigrantes, quando surgiram as primeiras residências urbanas, com modificações nos tipos de 

lotes e construções. As construções de edificações sobre os lotes ocorriam com o recuo dos 

limites laterais, conservando-se o alinhamento da via pública. Essas mudanças ocorreram, 

incialmente, no Rio de Janeiro (REIS FILHO, 2000). 

Igualmente, no aspecto urbano e na arquitetura, foi na transição entre os séculos XIX e 

XX, que surgiu novas tecnologias de construção em cidades como São Paulo. De acordo com 

Reis Filho (2000), a fusão entre chácaras e sobrados é um exemplo, sendo as residências 

centralizadas nos lotes. Outro fator importante foi a implementação de rede de esgotos, de 

abastecimento de água, de iluminação e de transportes coletivos. 

Conforme Reis Filho (2000), o crescimento das cidades e o surgimento de bairros, neste 

período, trouxeram novas dimensões aos lotes urbanos, sobretudo nas áreas mais ricas, 

surgindo lotes mais amplos e jardins. Entretanto, as iniciativas deste novo modelo 

contemplavam apenas pequena parte da população com serviços públicos.   

Para Reis Filho (2000), os lotes nas classes populares representavam uma 

reinterpretação dos esquemas tradicionais, como os de cidades jardins. Entretanto, com o 

crescimento das cidades e a incorporação de novos lotes, como em São Paulo, e pelas 

dificuldades econômicas e sociais, foi criado, a partir de então, um cenário na organização 

territorial, sem qualquer forma estrutural, sem padrões de higiene e o surgimento de favelas 

(REIS FILHO, 2000). 

É nesse contexto que houve um aumento massivo de favelas na metade do século XX, 

nas cidades brasileiras, e o aparecimento de periferias urbanas. Como consequência, eclodiu a 

autoconstrução de moradias sobre um lote precário e irregular (MARICATO, 2000). 

 

 

2.9.2 Características do Lote 

 

Conforme Castilho (2013), tecnicamente, o lote representa a fração elementar do 

território urbano e está relacionado às condições adequadas de habitabilidade de um local e ao 

zoneamento de uso e ocupação do solo. O lote recebe o adjetivo urbano quando se relaciona a 

uma área de terra com finalidade urbana, ou seja, quando se considera toda a infraestrutura 

que está por trás daquele pedaço de terra, de forma a garantir condições dignas de vida a seus 

habitantes (CASTILHO, 2013). 
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Segundo Castilho (2013), um “lote”, a partir de sua constituição, define sua função, ou 

seja, em qual contexto urbano ele se insere. Partindo desta premissa central, o autor comenta 

sobre o enlaçamento de normativas urbanísticas a partir da atribuição de lotes, seja no espaço 

público, seja no espaço privado das cidades.  

Como conceito inicial, cabe dizer que lote é uma unidade edilícia (e que não se 

confunde com as unidades autônomas dos condomínios edilícios). Este conceito 

sintético precisa ser explicado. De origem recente, o termo “edilício” que aparece 

em expressões como projeto edilício, licença edilícia, regulamentação edilícia, 

condomínio edilício, excesso edilício – designa a atividade relacionada à edificação, 

ou, mais genericamente, à construção. Deriva de “edil” – hoje sinônimo de vereador 

–, que era antigo magistrado romano que se incumbia da inspeção e conservação dos 

edifícios públicos e privados (aedes = casa urbana, de onde aedilis, aedificium, etc.) 

(CASTILHO, 2013, p. 38). 

 

De acordo com Castilho (2013), a ruptura entre lote e a infraestrutura é o que 

descaracteriza sua finalidade urbana, que é o caso de lotes ilegais nas cidades, sobretudo os 

clandestinos. Outra questão é quando o lote não é aparelhado para o contexto urbano, ou seja, 

sem função de propriedade, de acordo com o Artigo 182/§ 4º, da Constituição Federal, como 

descrito a seguir: 

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área 

incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo 

urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado 

aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de: 

I - parcelamento ou edificação compulsórios; 

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo. 

(BRASIL, 1998, p. 110) 

 

A Lei Federal n° 6.766/79 (BRASIL, 1979) define o que é lote e o que se entende por 

infraestrutura básica, em seu Capítulo 1, Artigo 2°:  

§ 4 º-  considera-se lote o terreno servido de infraestrutura básica cujas dimensões 

atendam aos índices urbanísticos definidos pelo plano diretor ou lei municipal para a 

zona em que se situe (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999). 

§ 5 º-  A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos 

urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento 

sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias 

de circulação (Redação dada pela Lei nº 11.445, de 2007). 

 

Segundo Castilho (2013), a configuração do lote no limiar de tempo urbano foi 

tomando novas dimensões como padrão na medida em que o Brasil se urbanizava. Em 1937, 

o Código de Obras do Rio de Janeiro preconizava as dimensões dos lotes, que seriam de 360 

m² de área e com a testada, ou seja, a dimensão frontal, de 12 m. Outro exemplo eram as 

dimensões do lote em São Paulo que, por meio das normativas sanitaristas (Lei nº 1561-A, de 

29.12.51), determinava-se que o lote padrão deveria ter 250 m² de área e a testada de 8 m e 10 

m nos bairros residenciais e nas zonas comerciais, respectivamente (CASTILHO, 2013). 

Referente às normativas sobre configuração do lote padrão, não havia, até 1979, uma 

uniformidade perante a lei, em escala nacional. Segundo Castilho (2013), por meio da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9785.htm#art3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art55
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promulgação da Lei n° 6.766/79, Artigo 4º/II, é que se fixou a medida padrão de 125 m² de 

área e 5 m de testada. Entretanto, essas dimensões eram passíveis de remodelação, conforme a 

estrutura funcional, onde haviam índices urbanísticos de parcelamento (CASTILHO, 2013). 

Um exemplo esquemático é apresentado na Figura 10. 

 

Figura 10 - Exemplo de Lote padrão nacional, com 125 m² de área e 5 m lineares de testada. 

 
      Fonte: Autor. 

 

Mascaró (2003) considera 3 requisitos básicos na forma do lote sob o ponto de vista 

geométrico: a área da parcela, a relação dos seus dados e o paralelismo dos seus lados 

opostos. O referido autor ainda considera um quarto conceito, a topografia do sítio urbano. A 

topografia, no que se refere ao sítio urbano, é fundamental para o desenho urbano das cidades, 

conforme salienta Castilho (2013): 

Obedecendo ao desenho urbano, a área dos lotes, especificamente quanto à sua 

forma, pode se mostrar regular ou irregular, isto é, ortogonal (hipodâmico) ou não 

ortogonal – o que em regra se liga à forma da quadra. É evidente que lotes regulares 

exigem uma topografia plana enquanto os de desenho irregular ao contrário do que 

normalmente se pensa evidenciam a desnecessidade dos dois lados paralelos. 

(CASTILHO, 2013, p. 43) 

 

De acordo com Mascaró (2003), a discussão sobre lote regular (forma), no aspecto 

econômico, deve ter maior profundidade possível em função do custo de urbanização. Ao 

aproveitar as dimensões do lote na forma quadrada, as moradias projetadas teriam melhores 
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condições solares ao local e haveria um melhor aproveitamento do solo. O autor ainda 

menciona sobre casos de lotes irregulares, em topografias acidentadas, pois, na tentativa de 

evitar cortes e aterros, as ruas não deveriam ser retas ou paralelas, e, como consequência, os 

quarteirões e lotes se apresentariam de forma irregular. 

Outra discussão importante refere-se à questão do lote legal e ilegal, na esfera 

habitacional brasileira. Segundo Lacerda (2003), a posse do lote por parte dos habitantes 

contrasta com o discurso teórico da definição de lote, o qual pode também ser visto em Brasil 

(2010): 

As características do traçado urbano se acham imbricadas com os problemas da 

infraestrutura e localização dos assentamentos. A localização em sítios inadequados 

(sujeitos a enchentes ou com alta declividade, por exemplo) dificulta a implantação 

e manutenção do sistema viário e demais infraestruturas. As ruas subdimensionadas 

e os lotes menores fazem com que os assentamentos precários apresentem maior 

densidade, em relação ao conjunto da cidade, ainda que esse diferencial de 

densidade não seja uma regra verificável em todas as localidades. Há falta de áreas 

para praças e equipamentos públicos, como escolas e postos de saúde, seja porque a 

reserva de tais áreas não foi observada no processo (sempre irregular) de 

implantação do assentamento, ou porque elas foram invadidas por favelas (BRASIL, 

2010, p. 22). 

 

O enfraquecimento do papel social do Estado e sua falta de coerção nas políticas sociais 

e urbanas nas cidades, sobretudo em relação às classes mais baixas, criam um cenário de 

cidade informal. Conforme ressalta Maricato (2000), o baixo crescimento urbano, nas décadas 

de 1980 e 1990, gerou sérios problemas nos centros urbanos e um excedente de mazelas no 

país, como a falta de empregos e a violência em escala generalizada. Segundo a autora, a não 

viabilização do lote urbano e sua demarcação por medidas legais impedem o município e o 

cidadão de receberem recursos para investimentos em estruturas urbanas que garantam a 

qualidade de vida e o direito de exercício da função social da cidade (MARICATO, 2000). 

Ainda, conforme salienta Maricato (2000): 

A não titularidade de um lote não representa uma invasão de terras. Todavia, pode 

representar diversas formas de ilegalidade em relação a documentos que comprovem 

a legalidade da propriedade de acordo com as exigências urbanísticas (Maricato, 

2000). 

 

Neste contexto, para as pequenas cidades da Amazônia, o urbano é visto, por sua 

população, como a solução de trabalho e moradia, ao se apropriar do lote urbano, na busca de 

meio de sobrevivência. A apropriação do lote é tida como fator de mudança, segundo a qual a 

população apreende e se adapta a ofícios, tanto no ambiente rural como no ambiente urbano 

(MONTOIA, 2010). Assim, faz-se necessário analisar o processo de divisão da terra urbana e 

as dimensões dos lotes nas pequenas cidades da Amazônia, no sentido de compreender as 

características dessa cidade e como os elementos sociais, culturais e ambientais estão 

imbricados nesse cenário urbano. 
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3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Ponta de Pedras está localizado no Arquipélago do Marajó, às margens 

do rio Marajó Açú, no estado do Pará, a cerca de 60 Km da capital do estado.  O arquipélago 

constitui-se na maior ilha fluvial do mundo, com 49.606 Km
2
, e pode ser considerado uma das 

regiões mais ricas do Brasil, sobretudo por seus recursos hídricos e biológicos (BRASIL, 

2007). 

A origem histórica do município é imprecisa, mas relatos apontam para sua fundação 

em 1737, com a criação da Freguesia de Nossa Senhora da Conceição. Em 1833, com a nova 

divisão da Província do Pará, após a proclamação da Independência, o território de Ponta de 

Pedras foi anexado ao município de Cachoeira. Em 1877, desmembrou-se para se tornar vila, 

pela lei provincial nº 886. Já em 1930, pelo decreto estadual nº 78, o município de Cachoeira 

foi extinto e com isso o distrito de Ponta de Pedras foi integrado ao município recém-criado 

de Arari, posteriormente denominado Itaguari. Por fim, em 1938, Itaguari passou a ser 

chamado de Ponta de Pedras, através do decreto lei estadual nº 3131 (INSTITUTO..., 2010). 

Em 1948, pela lei estadual nº 158, o distrito de Santa Cruz é criado e anexado a Ponta 

de Pedras. Posteriormente, em 1961, pela lei estadual nº 2460, o distrito de Santa Cruz é 

desmembrado e elevado a município, enquanto o distrito de Mutá é anexado ao município de 

Ponta de Pedras (INSTITUTO..., 2010). 

A área total de Ponta de Pedras é de 3.363,749 Km
2
 e sua população em 2016 é 

estimada em 29.700 habitantes, o que resulta em uma densidade demográfica de 8,83 

habitantes por Km
2
 (INSTITUTO..., 2010). De sua população total, cerca de 48% vive no 

centro urbano e 53% vive nos campos (INSTITUTO..., 2010). É um município considerado 

pequeno em termos demográficos, tendo em vista seu baixo contingente populacional 

(COSTA et al., 2009). 

A Figura 11 mostra a localização da área de estudo dessa pesquisa.  
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Figura 11 - Área de estudo município de Ponta de Pedras - PA. 

 
Fonte: Autor. 

 

Da mesma forma que outras pequenas cidades do estuário do Amazonas, Ponta de 

Pedras também passou por diversos ciclos produtivos característicos da região, como o ciclo 

da extração da borracha, a agropecuária e, hoje em dia, a produção do açaí (RANGEL, 2011).   

Atualmente, a cidade é vista, segundo Costa et al. (2014), como possibilidade de acesso 

a novas oportunidades de mudança nas atividades econômicas que estão associadas à terra. 

Para tal, a produção do açaí mudou significativamente a vida da população ponta pedrense a 

partir da década de 90, mediante a inserção no mercado global e a migração de habitantes 

vindos de Belém, resultando em uma nova configuração urbana pela economia do açaí, o que 

inferiu no crescimento urbano do município.  

A grande expansão da produção de açaí é impulsionada pela característica propícia dos 

ecossistemas estuarinos do Amazonas (HIRAOKA, 1994). Mais de um terço da área urbana 

local está assentada sobre várzeas, levando a paisagem local a ser tomada por florestas de açaí 

(VALOTA, 2015). Com isso, surgiram novas possibilidades no comércio local 

proporcionando o aumento da renda familiar nas entressafras que se estendem de fevereiro a 

agosto (COSTA et al., 2012).  

Conforme Moreira Junior (2013), as dinâmicas das cidades pequenas provêm da relação 

interna sob alguns aspectos como o rural, o urbano e o agrícola. No entanto, esses pequenos 
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municípios, como Ponta de Pedras, têm, como ressalta Costa e Brondizio (2009, p. 212), forte 

dependência de programas assistencialistas do governo federal. O crescimento de Ponta de 

Pedras tem interferido na característica espacial do local que tem, em sua gênese, uma relação 

com as atividades ribeirinhas. A sua organização espacial está diretamente ligada com o rio, 

que conduz formas e desenhos às propriedades. Sendo assim, sua dinâmica espacial se 

correlaciona de acordo com os movimentos das marés (MONTOIA, 2010). 

De acordo com Mendes e Costa (2014), o crescimento urbano do município tem 

apresentado um aumento considerável. Em 1991, a população urbana representava 35,5% da 

população total e, em 2010, a população chegou a 47,8%, em decorrência do crescimento da 

economia do açaí e de atividades formais e informais. Segundo Montoia (2010), neste 

período, houve um aumento do número de moradias na área urbana do município. A área 

urbana, pós a década de 1990, teve um aumento de ruas e imediações, na terra firme e na beira 

dos igarapés (córregos). Em adição, conforme cita Costa, 2014, o crescimento econômico do 

município tem impulsionado o setor imobiliário, com novas construções e incrementos 

comerciais espalhados ao longo do município. 

O tecido urbano de Ponta de Pedras, mediante o crescimento urbano, é peculiar. Tem, 

em suas ruas, horizontes que vão além da área urbana inicial da terra firme a áreas de várzeas 

(COSTA et al., 2009). Em sua área urbana, as casas construídas ao longo das várzeas 

geralmente possuem jardins com açaizais, enquanto as casas construídas em terras firmes se 

constituem, em sua maioria, por construções mistas, de alvenaria e/ou madeira, ao longo de 

estradas não pavimentadas (RANGEL, 2011).  

Neste contexto, a cidade de Ponta Pedras, de acordo com Moreira (2013), apresenta 

problemas socioespaciais de diversas naturezas, sobretudo quanto às questões habitacionais, 

com um quadro fundiário complexo e ilegal, que inviabiliza a captação de novos recursos ao 

município. Existem inúmeras moradias em situação irregular, com negligência na efetividade 

do cadastro de imóveis, e sem infraestruturas básicas. As ruas, em sua maioria, não são 

asfaltadas e a cidade apresenta uma rede de esgoto a céu aberto que compromete a salubridade 

dos habitantes (COSTA; BRONDIZIO, 2009). A inércia do poder público local em atender as 

necessidades básicas e a baixa viabilidade econômica para a implementação de políticas 

urbanas faz com que os habitantes locais criem “improvisos”, como habitações de alvenaria, 

que afetam a forma harmônica da cidade, que tem o rio e a floresta como seus vetores 

(CARDOSO; LIMA, 2006).  

Segundo Cardoso e Lima (2006), no que concerne os aspectos espaciais das pequenas 

cidades da Amazônia, os novos materiais presentes no contexto urbano moderno, como as 
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casas de alvenaria em substituição às de madeira e o estreitamento dos terrenos urbanos por 

disputa de espaço, comprometem os aspectos físicos e estruturais do local.  

Neste contexto, a paisagem urbana de Ponta de Pedras tem se modificado 

constantemente, repercutindo no cotidiano de seus habitantes e no direito dos cidadãos às 

benesses dos serviços públicos. Como consequência disto, observa-se um quadro de exclusão 

social e territorial, caracterizado por um cenário de informalidade.  A cidade torna-se 

invisível, fora dos planos e das ideias, no que tange as políticas urbanas, conforme ressalta 

Maricato (2000). 

Nas imagens da Figura 12 são apresentadas fotografias da paisagem urbana local. 

  



64 

Figura 12 - Cenas urbanas de Ponta de Pedras: (a) Visão aérea da área central; (b) Visão aérea do 

bairro Campinho; (c) Bairro urbano, com palafitas; (d) Bairro urbano, com destaque às pontes, que são 

utilizadas para a locomoção dos moradores na área d e várzea; (e) Fotografia da Rua Belém; (f) 

Fotografia de duas residências, evidenciando um exemplo de dois lotes urbanos. 

 
Fonte: Acervo do Laboratório de Estudo das Cidades 
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4 A CONFIGURAÇÃO DO LOTE URBANO NA PEQUENA CIDADE DE PONTA DE 

PEDRAS 

 

O princípio desta dissertação objetiva mostrar como se estabeleceu a configuração do lote 

urbano em Ponta de Pedras, diante de uma perspectiva de um cadastro multifinalitário com 

uso de ferramentas de Sistemas de Informações Geográficas. Objetivou-se verificar o quanto a 

característica do lote se distancia do usual de outras pequenas cidades do Brasil.  

Considerando as considerações de Maricato (2011), sobre a informalidade nas cidades 

Brasileiras, observa-se que, no contexto das cidades da Amazônia, essas crescem de forma 

desarticulada, longe dos parâmetros das leis urbanísticas e ambientais, sobretudo há uma falta 

de coerção política ao direito da cidade. Um desses aspectos, seria a irregularidade fundiária, 

a ausência de planos urbanísticos que norteiem o processo de crescimento dessas cidades. 

Sendo assim, novas dimensões espaciais mediante a novos hábitos e necessidades da 

população, tem revelado nas últimas décadas, uma constante ruptura entre o tempo e o espaço 

que caracteriza, ou descaracteriza, a forma urbana por diversas ações e forças engendradas, 

tais como o lote urbano. A título de recapitulação, a forma urbana é compreendida, nessa 

pesquisa, como as considerações de Santos (2002), a forma urbana na cidade e suas 

transformações são a presença dos tempos que se foram e permanecem mediante a técnicas 

criadas a cada período o que caracteriza a identidade de um espaço vivido. 

A urbanidade contemporânea na Amazônia, no que se refere aos elementos morfológicos, 

o bairro, a rua o lote, emergem em meio a selva (MACHADO, 1999). O cenário nas pequenas 

cidades da Amazônia é em grande parte desconhecida, são invisíveis aos cadastros 

imobiliários, mapas, e registros urbanos (MARICATO, 2011). A vida nestas cidades, se 

projeta na resiliência da população que, com os recursos parcos, se inserem na vida urbana, 

entre o paradoxo dos bens modernos, do mundo Global, e o pré-modernismo presente na 

infraestrutura urbana (MARICATO, 2011). 

A deficiência do município de Ponta de Pedras, Pará, em estabelecer uma política urbana, 

principalmente, em relação à regularização fundiária, inviabiliza a captação recursos para a 

administração pública e a torna uma cidade ilegal. Todavia, a não titularidade não significa 

uma invasão de terra, mas pode representar uma diversidade de formas de ilegalidade “em 

relação a documentos que comprovem a legalidade da propriedade de acordo com as 

exigências urbanísticas” (MARICATO, 2000). Ou seja, entra na questão da ilegalidade pela 

lei, mediante a comprovação do direito de propriedade ou por questões ambientais no que se 

refere, por exemplo, ao respeito a Áreas de Preservação Permanente (APPs). O estudo dos 



66 

lotes no bairro do Carnapijó objetivou, assim, entender qual padrão de lote é encontrado no 

sítio urbano, uma vez que a dimensões são variadas.  

 

 

4.1 O Imprevisto não visto na forma urbana na pequena cidade de Ponta de Pedras 

 

Ponta de Pedras, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(INSTITUTO..., 2010), tem como área territorial de 3.363,749 km², e seu perímetro urbano 

compreende 4,595 km², o que representa 0,14% a área total. A população que reside no 

perímetro urbano é 12.424 habitantes, de acordo com os dados censitários, de 2010. O 

perímetro urbano é composto por 10 setores censitários e os bairros existentes (figura 13), de 

acordo com a Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras (PMPP), são: 1 - Centro, 2 - 

Campinho, 3 - Mutirão, 4 - Bairro Industrial, 5 – Carnapijó, 6 – Leonardo Tavares, 7 – Belém, 

20 – Nella Ramella, 21 – Rodovia dos Mangabeiras e 22 – Armazém.  A Figura 13 ilustra o 

perímetro urbano e suas localidades de acordo com o IBGE e a PMPP. 

 

Figura 13 - Setores Censitários do IBGE e os Bairros de acordo com a PMPP. 

 
           Fonte: Autor. 
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De acordo com Rangel (2011), o crescimento populacional em Ponta de Pedras foi 

significativo nas décadas de 1991 e 2010, uma vez que sua área crescera 126% e população 

urbana 111%. Essas características do município foi se consolidando a medida que a 

economia do açaí e sua produção foi crescendo.  

O paradoxo sobre a produção açaí no município, que gera um excedente econômico 

por ser um dos maiores produtores do Brasil, é ao mesmo tempo a marca de uma pobreza e 

informalidade marcado por uma clandestinidade de moradias. Resultado de uma balbúrdia 

política de décadas, que não efetuava a cobrança do Imposto Predial e Territorial (IPTU), 

movidos por suas ambições eleitoreiras que “anestesiam” a população que busca melhoria de 

vida e deseja morar no meio urbano (MONTOIA, 2010; RANGEL, 2011). A clandestinidade 

e o acesso à terra sem condições mínimas de dignidade vão ao encontro das afirmações de 

Maricato (2008): 

Nas cidades, a dificuldade de acesso à terra regular para habitação é uma das 

maiores responsáveis pelo explosivo crescimento de favelas e loteamentos ilegais 

nas periferias (MARICATO, 2008, p.1). 

 

Sendo assim, o crescimento e a mudança no desenho da cidade através do incremento 

do açaí, nas economias familiares, não significou melhorias na infraestrutura da cidade. 

Segundo Rangel (2011), mesmo com importância econômica do açaí, os recursos 

provenientes da produção não são capitados na cidade, pois sua atividade é extrativista, em 

área de proteção ambiental, o que inviabiliza taxar a produção.  

Essas relações nos aspectos da economia do açaí, crescimento populacional e 

crescimento urbano engendraram o tecido urbano nas últimas décadas.  O Gráfico 1, mostra a 

evolução da população entre as décadas de 1991, até a estimativa de 2016.   
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Gráfico 1 - População de Ponta de Pedras de 1991 a estimados em 2016.   

 
        Fonte: IBGE (2010) 

 

De acordo com o IBGE (2010), a população ponta pedrense residente era, 

aproximadamente, 16.500 habitantes, em 1991, e 29.700 habitantes, estimativas de 2016 

(INSTITUTO..., 2010), um aumento de 55% em 25 anos. 

Segundo Mendes (2014), a população urbana, em 1990, era 35,5% do total e, em 2010, 

os números chegavam a 47,82. Segundo Costa et al. (2015), no processo de produção do 

espaço urbano, em Ponta de Pedras, novas áreas residenciais surgiram em suas imediações. 

Esta nova dinâmica espacial da cidade, proporcionada pelo mercado de açaí, gerou um 

mercado imobiliário informal nos interstícios do tecido urbano, com novas áreas loteadas com 

construções e ocupações residenciais e comerciais. 

A distribuição da população, entre rural e urbana da cidade de Ponta de Pedras, pode ser 

vista na Figura 14: 
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Figura 14 - População Rural e Urbana de Ponta de Pedras 

 
           Fonte: Instituto... (2010) 

  

A forma urbana se consolida de forma peculiar e espontânea sem efetivação de 

diretrizes de planejamento urbano a uma reconfiguração do território sem parâmetros 

urbanísticos. A expansão urbana ocorreu de acordo com Costa et al. (2017), compatível com 

o crescimento populacional, implicando em uma urbanização que remete às citações de 

Oliveira (2004): 

A sua reconfiguração regional neste quadro mescla e sobrepõe caminhos que 

tendenciam à mundialização e aos caminhos naturais e sociais que guardam 

dimensões e sentidos traçados em outras épocas. São inúmeras as formulações dos 

significados e implicações desses cruzamentos, sobrepostos uns aos outros, que são 

opostos, complementares e sobrepostos (OLIVEIRA, 2004, p.7). 

 

Estas sobreposições sociais na forma urbana de Ponta de Pedras atual, se entrelaça a 

tempos pretéritos como vida dos ribeirinhos que tem o rio, ou os recursos da floresta, como 

sua fonte renda e subsistência. Rangel (2011) ressalta que os estabelecimentos comerciais se 

ampliaram a partir da década 1990, que em 2007, havia apenas um supermercado, e até o ano 

de 2011, somavam-se mais quatro estabelecimentos, além de lojas diversas, lan houses etc.  

Sobre as características das pequenas cidades da Amazônia, Oliveira (2006) mencionou 

que essas cidades se forma em pequenos núcleos com fraca ou sem nenhuma infraestrutura, 

entre mal-acabado e o envelhecido na sua forma urbana. Segundo Lima et al. (2012), as 

questões sociais, especificamente no município de Ponta de Pedras, há uma estrutura básica 

deficitária, com recursos deficientes investidos na saúde, educação, saneamento básico e 

habitação. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do município é 0,562. Esse índice 
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mede a qualidade de vida renda, educação e saúde. As Figuras 15 e 16 ilustram e o IDH e o 

crescimento urbano espraiado do município de Ponta de Pedras, de 1969 a 2014. 

 

Figura 15 - Índice de Desenvolvimento Humano de Ponta de Pedras 

 
              Fonte: Instituto... (2010) 
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Figura 16 - Crescimento Urbano de Ponta de Pedras. Fonte: Laboratório das Cidades. 

 
Fonte: Autor. 

 

Nota-se, no croqui da Figura 16, que, em 1969, o perímetro urbano se concentrava no 

centro antigo, além de suas imediações a estrada das mangabeiras caminho principal por terra. 

Entre 1991 e 2000, no auge da economia do açaí é possível notar novos incrementos urbanos 

no bairro Carnapijó, situado em área de várzea. Entre 2010 e 2014, a área urbana cresceu 

10,5%, entretanto, o perímetro urbano apresenta muitos vazios as várias manchas urbanas, um 

aeroporto de pequeno porte construído as margens da estrada de mangabeiras e novas áreas ao 

sudoeste. Tem se aí um crescimento espraiado (COSTA et al, 2012). 

Ponta de Pedras, como muitas outras cidades ribeirinhas da Amazônia, tem como ponto 

de partida, ou chegada, o rio, onde muitos destinos se misturam, entre o urbano e a floresta. A 

Figura 17 mostra o trapiche (porto), local de embarque e desembarque da cidade de Ponta de 

Pedras.  Oliveira (2004) descreve o porto nas pequenas cidades da Amazônia, o que 

caracteriza, com maestria, também, Ponta de Pedras: 

O porto é o intermédio entre o rio, a floresta e a cidade como lugar privilegiado dos 

enigmas da Amazônia transfigurados em enigmas do mundo a nos oferecer 

interrogações sobre origens e destinos. O rio, a floresta e a cidade têm no porto a 

fronteira entre o real e o imaginário, possibilitando-nos leituras múltiplas de ritmos 

de tempos diversos. A interpretação que podemos dar às pequenas cidades muitas 

vezes nos foge, pois buscamos parâmetros lógicos que nem sempre são capazes de 
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explicá-las. Porém, apesar de todas as limitações que podemos ter, o importante é 

perceber desde a chegada que nessas pequenas cidades estão os mais preciosos 

arquivos culturais do mundo amazônico, os igapós simbólicos de nossa cultura, as 

raízes submersas da alma de um povo (OLIVEIRA, 2004, p. 2) 

 

 

Figura 17 - Porto de Ponta de Pedras, rio Marajó Açú. 

 
Fonte: Autor. 

 

 O porto de uma cidade pequena da Amazônia, e sua natureza majestosa, desperta uma 

visão romântica e os seus traços culturais e simbólicos podem nos passar, em um primeiro 

momento, um cenário bucólico. Entretanto, uma avaliação mais empírica torna a visão turva e 

conflituosa, no que diz respeito à configuração urbana destas pequenas cidades, com 

construções e infraestruturas improvisadas e precárias, como comentado, anteriormente, por 

Oliveira (2004).  

Sendo assim, a cidade de Ponta de Pedras, entre 1969 a 2014, ou seja, em quase 50 

anos, estruturou-se em novos arranjos espaciais. Nesse período, iniciou-se um processo de 

fragmentação da natureza que permeia o cotidiano do ponta predense. Tomando a discussão 

de Lefebvre (1991), sobre a fragmentação da natureza para um espaço absoluto ou espaço 

natureza, observa-se, em Ponta de Pedras, a importância que o rio e a floresta têm para a sua 

população, como essência para suas vidas e sua subsistência, assim como essa natureza 

também se transforma em um elemento lúdico.  
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Por exemplo, o açaí é um fruto que faz parte da dieta da população local e, ao mesmo 

tempo, atende as exigências de um mercado global. As fotografias da Figura 18 apresentam 

algumas localidades urbanas de Ponta de Pedras, com essas características. 

 

Figura 18 - (a) Prefeitura Municipal de Ponta de Pedras; (b) Área central com comércios ponto de 

moto táxi; (c) Casa de alvenaria na várzea; (d) Área central com comércios. 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (UNIVAP). 

 

Assim como muitas cidades brasileiras, Ponta de Pedras passa, em sua configuração 

territorial, por um processo de mutação (LAMAS, 2004). Segundo Santos (1994), a cidade é 
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resultado de um processo histórico que transforma casas, plantações etc, o qual tende, assim, a 

uma negação da natureza natural, e um incremento de uma natureza humanizada. 

Estas mudanças na natureza natural, como tem ocorrido em Ponta de Pedras, sem 

investimentos públicos para melhorar a infraestrutura básica, causa carência estrutural 

(COSTA et al., 2012), com efeitos na qualidade de vida a habitação da população. 

De acordo com Rangel (2011), a rede de esgoto e elétrica da cidade varia de acordo 

com setores do perímetro urbano e sua ocupação. O autor comenta que 100% dos domicílios 

possuíam rede elétrica, 88% possuíam água encanada, mesmo em condições precárias. Ainda, 

segundo o autor, 12% das moradias dispunham de rede de esgoto, além da fossa que variava 

de 40 a 60%, e, quanto aos dejetos e efluentes domésticos era realizado direto em córregos e 

igarapés, ou na floresta. A Figura 19 ilustra essa situação, por setores censitários, do 

perímetro urbano de Ponta de Pedras. 

 

Figura 19 - Infraestrutura básica de Ponta de Pedras. Fonte: Laboratório das Cidades. 

 
Fonte: Rangel (2011) 
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Estes resultados revelam que o despejo do lixo nos igarapés e a rede de esgoto precária 

trazem consigo problemas ambientais como contaminação iminente dos rios e áreas de várzea 

e, consequentemente, o risco de doenças à população. Na Figura 20 é possível observar 

fotografias do perímetro urbano, com situações com esgoto a céu aberto, entre outras 

problemáticas usuais. Segundo Castro (2009), as pequenas cidades da Amazônia precisam, 

nos dias atuais, ser lidas e pensadas de maneira urbana. 

 

Figura 20 - (a) Rua em Ponta de Pedras com esgoto a céu aberto; (b) Lixo exposto e empilhado (c) 

Moradia próxima ao igarapé com lixo na água (d) Acumulo de lixo mesmo sobre o aviso de crime 

ambiental. 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (UNIVAP) 
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As pequenas cidades da Amazônia requerem a necessidade de entendimento de sua 

estrutura, que é reflexo de urbanização tardia. A compreensão do território ali “criado” é, 

como comenta (OLIVEIRA, 2006), resultado de duras condições de vida e manifestações de 

resiliência para a construção de uma outra vida que, necessariamente, não é melhor e nem pior 

e sim uma maneira de querer viver dignamente. 

 

 

4.2 O Cadastro Imobiliário de Ponta de Pedras, sobre a perspectiva de um Cadastro 

Multifinalitário  

 

O crescimento urbano de Ponta de Pedras nas últimas décadas além área central tem 

criado vazios urbanos e problemas ambientais nas localidades de moradias com muitas delas 

em condições precárias isso tem aumentado o quadro de ilegalidade na propriedade da terra 

com áreas loteadas com dimensões geométricas variadas sem infraestrutura de equipamentos 

urbanos. Segundo Mendes e Costa (2014), este crescimento provocou um quadro de uma 

cidade irregular sobretudo no aspecto fundiário que é deficiente sobre os aspectos de 

mecanismos de cadastramento e regularização no município.  O Ministério das Cidades define 

um assentamento precário em seguintes condições em: 

O fato de serem áreas predominantemente residenciais, habitadas por famílias de 

baixa renda; precariedade das condições de moradia, caracterizada por inúmeras 

carências e inadequações, tais como: irregularidade fundiária; ausência de infra 

estrutura de saneamento ambiental; localização em áreas mal servidas por sistema de 

transporte e equipamentos sociais; terrenos alagadiços e sujeitos a riscos 

geotécnicos; adensamento excessivo, insalubridade e deficiências construtivas da 

unidade habitacional; a origem histórica, relacionada às diversas estratégias 

utilizadas pela população de baixa renda para viabilizar, de modo autônomo, solução 

para suas necessidades habitacionais, diante da insuficiência e inadequação das 

iniciativas estatais dirigidas à questão, bem como da incompatibilidade entre o nível 

de renda da maioria dos trabalhadores e o preço das unidades residenciais 

produzidas pelo mercado imobiliário formal (BRASIL, 2010, p. 9). 

 

O entendimento da forma urbana de Ponta de Pedras se faz necessário uma vez que 

nesta cidade apresenta lacunas e a falta de dados confiáveis. Considerando o Guia de 

Mapeamento de Assentamentos Precários (2010), do Ministério das cidades, argumenta sobre 

a dificuldade de planejamento e a coordenação e a execução de uma política de integração 

urbana com a participação popular e do poder público.  Esta realidade reflete o cenário de 

ponta pedrense uma morosidade política que é atuante quando lhe “convém” ao mesmo tempo 

a população tem um desencontro com as políticas urbanas em seu conhecimento e 

participação. Neste contexto esta dissertação se baseia na construção de um Cadastro 

Territorial Multifinalitário. 
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Mas o que é um Cadastro Territorial Mulfinalitário (CTM)? E sua função no 

entendimento da cidade?  

Segundo Argenta, Postiglione e Oliveira (2012), um CTM representa informações de 

uma cidade seja, econômicos, físicos, jurídicos, ambientais e sociais de acordo com um objeto 

de estudo seja parte ou não do espaço urbano e rural. A autora comenta sobre a disposição de 

tais informações e parte importante no reconhecimento e levantamento de um território 

fornecendo embasamento e leitura em uma forma urbana para formulação de políticas 

públicas necessárias a um planejamento urbano. 

O CTM, na visão de Erba, Oliveira e Lima Junior (2005), tem uma função de ordem 

pública nos países propriedade privada sob a égide do Estado. Esta ordem pública entra no 

contexto urbano como ordem territorial onde o cadastro tem um papel de “polícia territorial” 

que fiscaliza através de seus funcionários, para que a propriedade cumpra sua função social 

(ERBA; OLIVEIRA; LIMA JUNIOR, 2005). Neste contexto, Erba, Oliveira e Lima Junior 

(2005) explica onde começa e termina o direito de propriedade: 

Pela sua própria natureza, o homem não consegue admitir a existência de uma 

parcela absolutamente ilimitada, pois para ter existência tem que ser materialmente 

delimitada. As linhas são tão essenciais à sua existência que, se faltassem, os 

titulares do domínio ficariam impossibilitados de exercer seus direitos (ou os 

exerceriam em excesso 

ou em defeito). Os limites, objetos de registro do Cadastro, são entes culturais 

concebidos pela razão de quem interpreta um documento ou os fatos materiais 

existentes no território. Servem de base para determinar, Segundo o critério 

profissional, onde começa e onde termina um direito de propriedade, uma jurisdição, 

uma divisão política ou administrativa ou a soberania de uma nação (ERBA; 

OLIVEIRA; LIMA JUNIOR, 2005, p.23). 

 

A vantagens de um CTM é caracterizar um município para que se tenha a dimensão e 

monitoramento do crescimento de um espaço urbano dentro de um enquadramento da lei. 

Erba (2005), considera pertinente a elaboração de um cadastro urbano entre os quais destaca 

se: a) localização geográfica de todos os imóveis da cidade; b) ocupação ou finalidade de cada 

imóvel; c) uso atual do solo dentro de cada imóvel. Segundo o autor estas informações de 

perímetro urbano requerem o uso de mapas ou cartas de vários temas analisados em 

consideração aos elementos da cidade. 

O município de Ponta de Pedras não se caracteriza sobre os aspectos do Cadastro 

Territorial Multifinalitário de acordo com as considerações de Erba, Oliveira e Lima Junior 

(2005). Não há uma política urbana ou “polícia territorial” sobre os direitos de propriedade e 

um monitoramento e fiscalização dos rumos urbanos da cidade. Para se ter uma simples ideia, 

o em 2007, a cobrança do IPTU pelo Município representava 0,4%, o que inviabilizava 

investimentos diretos a partir desse recurso (MONTOIA, 2010).  



78 

Considerando estes aspectos de política urbana, foi elaborado um cadastro urbano, com 

o uso de Sistemas de Informações Geográficas, a partir dos dados de 1888 registros do 

cadastro imobiliário pela PMPP.  

De acordo com o Departamento de Tributos, da PMPP, foi elaborado um cadastro dos 

imóveis da cidade, iniciado em 2012. Esse processo foi conduzido pelos técnicos do setor que 

aferiram o tamanho dos lotes do município com uso apenas de uma trena (vide Figura 21). 

Segundo os técnicos, entrevistados em julho de 2015, eles passaram a cadastrar os imóveis em 

função da atualização do Imposto Territorial Urbano. O procedimento de cadastro do imóvel 

incluía o registro, em um formulário, das características do imóvel, como explicado na 

metodologia dessa dissertação. 

 

Figura 21 - Técnicos do Setor Tributário de Ponta de Pedras 

 
       Fonte: Autor. 
 

Esse cadastro, aqui denominado de analógico, não se configura como um CTM pois, 

apesar da iniciativa do poder, o cadastro não contempla as diretrizes de um planejamento 

urbano. Como cobrar o IPTU, destas localidades sem nem mesmo o Poder Público criou 

condições de infraestrutura no município, como demonstrado, anteriormente? O Art, 32, 

parágrafo 1º, do Código Tributário diz a respeito sobre a cobrança do IPTU: 

1º  Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a definida em lei 

municipal; observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados 

em pelo menos 2 (dois) dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder 

Público – meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais; ii – 

abastecimento de água; iii – sistema de esgotos sanitários; iV – rede de iluminação 
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pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; V – escola primária 

ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 (três) quilômetros do imóvel 

considerado (BRASIL, 2012, p.65). 

 

 Outro fato na ilegitimidade e suas lacunas sobre Cadastro Imobiliário para se cobrar o 

IPTU, é que muitas das informações que devem ser contempladas por cadastro estão 

incompletas, ou não há dados, como nome do proprietário, número da casa etc.  

Souza (2010) afirma, em relação à ilegitimidade tributária, para cobrança do IPTU, que 

a medida que o Poder Público incentiva o parcelamento da terra, é dever do mesmo cumprir a 

sua parte, como implemento de infraestruturas e, ao proprietário, cabe o papel de apresentar as 

providências necessárias para retirar seu “terreno da ociosidade”. 

Em tese, é uma correlação dos agentes modeladores, no entanto em Ponta de Pedras 

esses tramites e diretrizes são “fictícios” é um acumulo de espetáculos e discursos perante a 

lei e ao direito à cidadania, mas quem perde nestas correlações é a população que não exerce 

seu direito a cidade. O ponta de pedrense vive uma realidade que lhes é imposta. Assim, 

Debord (2003) define uma sociedade de “Espetáculos e Alienação”: 

A alienação do espectador em proveito do objeto contemplado (que é o resultado da 

sua própria atividade inconsciente) exprime-se assim: quanto mais ele contempla, 

menos vive; quanto mais aceita reconhecer-se nas imagens dominantes da 

necessidade, menos ele compreende a sua própria existência e o seu próprio desejo. 

A exterioridade do espetáculo em relação ao homem que age aparece nisto, os seus 

próprios gestos já não são seus, mas de um outro que lhes apresenta. Eis porque o 

espectador não se sente em casa em parte alguma, porque o espetáculo está em toda 

a parte (DEBORD, 2003, p.30). 

 

A população pobre de Ponta de Pedras não tem consciência das políticas urbanas. 

Segundo Montoia (2010), o poder público local ainda que apresentem informações e assegure, 

mesmo de forma genérica, a qualidade de vida de seus citadinos, está tomando para si as 

escolhas a ao qual cabiam a participação popular. É segundo o autor uma “Infantilização dos 

dominados”. 

De acordo com Souza (2010), cadastros ou planta de valores são elementos básicos de 

um planejamento urbano e sua inexistência ou a dificuldade de sua implementação ou de sua 

atualização, entre outros, dificultam qualquer planejamento sério que queira mostrar alguma 

eficiência. 

Retomando a questão do Cadastro Imobiliário da PMPP, mesmo com lacunas, fornece 

informações interessantes sobre como a cidade se configurou. A versão digital, 

posteriormente associada a informações geográficas, permite acessar esses dados, 

rapidamente.  

Sendo assim, conforme explicado, esse cadastro, em PDF, foi digitalizado como uma 

etapa dessa pesquisa, e permitiu a construção de algumas análises sobre a cidade. 



80 

Na base no documento do Cadastro Imobiliário, cedido pela PMPP, em formato 

analógico (PDF), foi possível elaborar um banco de dados de softwares digitais com 1888 

registros de imóveis do perímetro urbano, entre 1990 a 2012. Neste período, houve um 

expressivo crescimento urbano da cidade de Ponta de Pedras, em função do processo de 

imigração e a ascensão econômica do açaí, que teve início da década de 1980.  

Sobre esta nova dinâmica espacial de Ponta de Pedras, o lote se mostra como o cerne da 

forma urbana atual, pois, de acordo com Castilho (2013), o lote representa a fração mais 

básica do espaço urbano e relaciona-se às adequadas condições de habitabilidade desse local e 

ao zoneamento de uso e ocupação do solo. O Autor menciona, ainda, que a ruptura entre lote 

e infraestrutura é o que descaracteriza sua finalidade urbana (CASTILHO, 2013). 

 Sendo assim, com inciativa da instrumentalização do cadastro imobiliário, foi possível 

elaborar as tabelas e gráficos, sobre: tipo de construção, ocupação, se está construído ou não, 

o tipo de utilização, uso predominante, e levantamento por bairro e a característica do lote 

urbano.  A Figura 22 apresenta um gráfico sobre o tamanho dos lotes no perímetro para 

setores 1 e 2.  

 

Figura 22 – Tamanho dos lotes no Perímetro Urbano de Ponta de Pedras de 1990 a 2012 

 
      Fonte: Autor. 

 

A configuração dos lotes nesta primeira etapa, com base no Cadastro Imobiliário, tem 

como predominância medidas de 200 a 399 m², que representa 42,9%, referente aos setores 1 
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e 2, nos bairros da Baixada, Conjunto Habitacional Bertino, Campinho, Carnapijó e Estrada. 

A cidade, com características rurais desde os tempos pretéritos, tem modificado seu contexto 

urbano nas últimas décadas. Segundo Montoia (2010), tinha uma predominância rural na 

década 1940 quando 89% da população vivia nas áreas rurais. O autor ressalta, porém, que na 

década de 1970 a população flutuou entre 10.000 habitantes e 15.000 habitantes. Somente 

com a incursão da economia do açaí, na década referida, o crescimento urbano se fez mais 

presente com uma população oriunda da capital Belém (MONTOIA, 2010). Esta observação 

vai ao encontro das considerações sobre o espaço urbano de Henri Lefebvre (1991), que 

ressalta a fragmentação do rural, onde as esferas de poder no local criam novas centralidades 

e a cidade passa ser um espaço de compra e venda das relações sociais. A pequena cidade de 

Ponta de Pedras, mesmo com o “boom” do açaí, não criou condições favoráveis a moradias 

adequadas. A economia do açaí não gerou recurso direto para o município, o que prejudicou o 

investimento em infraestrutura urbana (COSTA et al, 2009).  

As características do tipo de construção na paisagem em Ponta de Pedras, são de acordo 

com RANGEL (2011), construções de casas de madeira ou alvenaria e possuem jardins com 

açaizais em suas propriedades. Segundo Rangel (2011), o crescimento continuo de 

construções apresenta um quadro irregular entre suas consequências um crescimento 

desordenado não conforme as exigências urbanísticas. As Figuras 23 e 24 representam os 

tipos de construção do Perímetro Urbano de acordo com o Cadastro da PMPP de 1990 a 2012. 
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Figura 23 - Casas de Madeira no Perímetro Urbano, de acordo com o cadastro imobiliário de 1990 a 

2012 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, citado em Vieira e Costa (2015). 

 

As casas de madeiras nos referidos anos representam 49 % na área urbana do total. 

Entre os anos de 1996 a 2000 houve o incremento de casas de madeira 21,54% nas áreas de 

várzea sobretudo nos bairros do Carnapijó e Campinho ao norte na figura de mapa. E nos 

anos de 2011 a 2012 com incremento de 22,10% sobretudo no bairro do campinho área de 

várzea que constantemente tem se a elevação das marés (RANGEL, 2011). A Tabela 2 refere-

se ao percentual geral de casas de madeira de Ponta de Pedras de 1990 a 2012. 

 

Tabela 2 - Percentual de Casas de Madeira do Cadastro Imobliário de Ponta de Pedras (1990 a 2012) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor de acordo com o cadastro Imobiliário  
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Na sequência, a Figura 24 mostra o incremento de casas de alvenaria seguindo os 

critérios dos cadastros imobiliário da PMPP. 

 

Figura 24 - Casas de Alvenaria no Perímetro Urbano de acordo com o cadastro imobiliário de 

1990 a 2012. 

 
Fonte: Laboratório de Estudo das Cidades (UNIVAP) 

 

Os tipos de construções de Alvenaria, conforme o Cadastro da PMPP, afigura sobre os 

anos de 1996 a 2000 com 15,21% e 2011 e 2012 com 17,43% maior incremento de moradias 

de moradias. As áreas nos respectivos anos mostram um maior crescimento fora do eixo 

central à medida que a cidade se configura nas áreas de várzeas nas franjas próxima ao centro. 

A Tabela 3 mostra o quadro geral de casas de madeira 1990 a 2012. 
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Tabela 3 - Percentual de Casas de Alvenaria do Cadastro Imobiliário de Ponta de Pedras (1990 a 2012) 

 
Fonte: Elaborada pelo autor de acordo com o cadastro Imobiliário  

 

Em ambos os casos o incremento dos tipos de construção é nos períodos de 1996 a 

2000 e após 2010 e uma associação imediata nestas características, conforme menciona Costa 

et al. (2015), sobre o crescimento econômico do açaí que está entre os maiores produtores do 

Brasil tem inferido no crescimento populacional e na dinâmica espacial (COSTA, 2014). 

As mudanças no espaço urbano de Ponta de Pedras sobretudo em áreas de várzeas 

como casas de alvenaria e até mesmo o comportamento social com desejos de bens modernos 

são, como cita Carlos (2007), um abandono da memória coletiva da cidade ao ponto que 

espacialidade passa a configurar um espaço sem referencial cultural com novos 

comportamentos de maneira que as relações sociais são diluídas. 

O Cadastro Imobiliário de Ponta de Pedras mesmo com erros de inclusão e deve ser 

atualizado permite uma leitura da cidade como os elementos morfológicos da urbana, ou seja, 

a rua o lote o bairro a praça a moradia (edifício) são partes deste urbano, verificar a evolução 

ou não destes processos e as inter-relação sociais que o geraram (DEL RIO, 1990).  

O limite da cidade seja grande, média ou pequena em meio contemporaneidade adquire 

novos contornos o que torna difícil a sua precisão pois a ação transformadora do homem no 

caso de Ponta de Pedras se distribuem e ocupam os espaços que variam de acordo com os 

modelos sejam espontâneos e concentrados (LAMAS, 2004; RAFFESTIN, 1993).  Essas 

mudanças podem ser vistas na Figura 25, seguindo os critérios do Cadastro Imobiliário da 

PMPP, foi verificado a inclusão de imóveis urbanos de 1990 a 2012.  
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Figura 25 - Incremento de Imóveis Urbano de acordo com o Cadastro Imobiliário (1990 a 2012) 

 
Fonte: Autor. 
 

Observa-se na figura de mapa os imóveis cadastrados de acordo com PMPP, entre 30 a 

40 % ou mais estão situados justamente nas áreas várzea ou redondezas.  Destaca-se o bairro 

do Carnapijó na região 5 e do Campinho, de acordo com dados censitários do IBGE. São 

regiões com infraestrutura precária problemas com distribuição de agua, saneamento básico, 

aterro de ruas que são de palafitas em condições ruins no local (VALOTA, 2015). 

Outro levantamento feito através do Cadastro Imobiliário de PMPP, tinha como, como 

premissa verificar as áreas de terreno construído e terreno vago e terreno em construção. O 

Gráfico 2 representa o percentual da ocupação do terreno 1990 a 2012. 
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Gráfico 2 - Percentual de ocupação do terreno de 1990 a 2012 

 
Fonte: Elaborado pelo autor de acordo com o Cadastro Imobiliário 

 

As informações do cadastro mostram que 89% tem áreas construídas ao longo do 

perímetro nos setores do 1 e 2 de acordo com as informações cadastrais de Ponta de Pedras. 

Estas informações representam o quanto município tem modificado nestas décadas. É possível 

ver constantemente em Ponta de Pedras lotes demarcados para futuras construções. Apenas 

10% de acordo com o cadastro são terrenos vagos.  

Essas são características da cidade, leitura realizada por meio do Cadastro Imobiliário 

da PMPP, que mostram como dinâmica espacial tem se consolidado. E como já foi dito por 

LAMAS (2004) o homem vive e uma continuidade ambiental, e sua forma urbana apresenta 

características de diferentes resoluções espaciais e seus elementos morfológicos estão 

implícitos no tecido urbano. Sendo assim, para entender Ponta de Pedras e sua expansão 

urbana para as áreas de várzea, faz-se necessário compreender seus elementos, como a rua, a 

quadra o lote e as moradias que vão além da terra firme (MONTOIA, 2010), como, por 

exemplo, os bairros do Armazém, Carnapijó e Campinho. 
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4.3 A várzea e seu contexto urbano na cidade de Ponta de Pedras  

 

O ecossistema de uma várzea tem constantes mudanças em sua paisagem, o rio tem 

grande influência nessa dinâmica.  Suas características transformam o ambiente com erosão 

de restingas, assoreando lagos, formação de novas ilhas rio abaixo. Entretanto a várzea pode 

ser resiliente, desde que seu ecossistema não seja comprometido (WWF-BRASIL, 2013). 

A várzea pode ser considerada como um ambiente que proporciona o desenvolvimento 

de estratégias de sobrevivência, ou seja, a população residente nestas localidades utiliza-se de 

estratégias produtivas para viver, dado ao alto grau de variabilidade das águas e enchentes 

anuais. O uso de seus recursos naturais está diretamente ligado à sazonalidade da maré, desde 

a pesca nos lagos e nos rios, agricultura, criação de pequenos animais, extrativismo florestal, e 

pecuária nos campos. Respeitando a natureza em seus eventos e adoção de estratégias, tem 

possibilitado a sobrevivência dos varzeiros (WWF-BRASIL, 2013). 

Porém, morar na várzea é conviver com as incertezas pois a natureza além de sua 

exuberância e meio de subsistência, pode interferir na vida de uma comunidade, sobretudo a 

partir das modificações provadas pelo homem. Dessa maneira, Santos (1994) comenta sobre a 

relação homem e natureza: 

Esse pedaço de mundo é, da Natureza toda de que ele pode dispor, seu subsistema 

útil, seu quadro vital. Então há descoordenação entre grupos humanos dispersos, 

enquanto se reforça uma estreita cooperação entre cada grupo e o seu Meio: não 

importa que as trevas, o trovão, as matas, as enchentes possam criar o medo: é o 

tempo do homem amigo e da natureza amiga (SANTOS, 1994, p. 5). 

 

Conforme Pinedo-Vasquez (2009), a população que vive em áreas de várzea, em 

comunidades ribeirinhas, muda-se frequentemente, abandonando casas prontas para se 

deslocar para outras localidades e recomeçar a vida.  

Este cenário de várzea se faz presente na cidade de Ponta de Pedras. É nesse ambiente 

onde a cidade apresentou crescimento urbano mais acentuado, nos últimos 10 anos (entre 

2000 e 2010), nos setores censitários 2, 22, 5, referentes aos bairros do Campinho, Armazém 

e Carnapijó, respectivamente (Figura 24).  

Como menciona Valota (2015), esses setores se originaram a partir da migração da 

população de comunidades ribeirinhas para o centro urbano. A Figura 26 mostra os bairros do 

Armazém, Carnapijó e Campinho, que se localizam em área de várzea. 
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Figura 26 - Áreas de várzea nos bairros de Armazém (22), Carnapijó (5), Campinho (2) 

 
Fonte: Autor.  

 

De acordo com Lamas (2004), para o entendimento de uma configuração espacial 

urbana, como no caso de Ponta de Pedras, se deve propor as interligações dos elementos 

morfológicos construídos, como o bairro, a casa, a rua, o lote que, assim como os limites 

naturais, estão circunscritos num modelo estrutural urbano. 

Os bairros do Armazém, Carnapijó e Campinho, possuem 90% de casas de madeiras, 

palafitas como base de sustentação das casas, e arruamento de madeira (OLIVEIRA, 2015). A 

Figura 27 mostra 4 exemplos dessa situação nos bairros da várzea. A primeira fotografia (a) 

foi obtida no bairro do Armazém, nome que também e ó nome do rio uma vertente do rio 

Marajó Açú. Outro detalhe é inserção de bens modernos em meio a paisagem natural, como 

uma antena parabólica sobre a moradia. A segunda fotografia (b) refere-se ao bairro Canapijó 

e mostra o arruamento de madeira com poste com energia elétrica e casas com seus quintais 

de açaizal, conforme descreveu (RANGEL, 2011). A terceira imagem (c), ainda do bairro do 

Carnapijó, demonstra o arruamento de madeira, mas com alagamento da várzea, é ação da 

natureza com práticas do cotidiano como a criança sentada e a roupa pendurada no varal. A 

quarta figura (d) é um exemplo da prática comum em Ponta de Pedras, o mercado informal 
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venda de terreno pois ainda não aparece demarcado com estacas para formação de lote para 

edificação (COSTA, 2014). 

 

Figura 27 - (a) Bairro do Armazém, (b) Ponte de madeira no bairro do Carnapijó, (c) Área de várzea 

com alagamento (d) Terreno à venda no bairro da Carnapijó. 

 
Fonte: Fotografias do acervo do Laboratório de Estudo das Cidades. (UNIVAP) 
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Para morar na várzea, além de sua resiliência, é preciso ter sabedoria, estratégias para 

construções das casas. Alencar e Souza (2016) afirmam sobre a necessidade do entendimento 

do terreno e do ambiente, levando em consideração os aspectos da natureza como seu 

calendário ecológico o movimento das marés sazonais e os ciclos produtivos de animais e 

plantas. A autora ainda comenta sobre a importância de um modo de habitar leve, com as 

características arquitetônicas de acordo com as condições do sitio.  

  Neste contexto, Valota (2015) e Oliveira (2015), em seus estudos, trazem informações 

relevantes sobre essas localidades da cidade de Ponta de Pedras, tanto social, quanto 

econômico e ambiental. 

Conforme descreve Valota (2015), antes do processo de ocupação dos bairros do 

Armazém, Carnapijó e Campinho a população não tinha o interesse em morar nessas 

localidades por conta da distância da área urbana. Segundo o Autor, com crescimento 

populacional no final da década de 1980, e no começo da década de 1990, muitas pessoas 

começaram a adquirir propriedades sobretudo pelo baixo valor comercial. 

Estes bairros têm características ribeirinhas onde suas imediações vão ao encontro ou 

partem do rio, as propriedades que estão nas proximidades do igarapé e com barcos atracados 

em sua margem (VALOTA,2015). São partes da pequena cidade da Amazônia (CARDOSO, 

2006; TRINDADE JUNIOR, 2010) e a medida que se afasta do centro urbano, ruas e 

edificações são mais simples e dispersas, no entremear das florestas e rios tornando-se um 

limite natural e suas relações estão intrínsecas entre o cultural, o lúdico e a subsistência. Os 

moradores se identificam com o local, como ressalta Oliveira (2015), pois 94,5% dos 

moradores gostam ou preferem morar nestas localidades. No bairro do Carnapijó, existem 221 

domicílios de acordo com o (INSTITUO...,2010), e a rua principal é nominada Siqueira 

Mendes. Segundo Valota (2015), a principal fonte de renda dos moradores desse bairro é a 

pesca, que representa 37%, e 27% são do funcionalismo público; a renda da Açaí e de 

Programas assistencialistas como o Bolsa Família são 18% cada.  

Apesar dos problemas estruturais existentes nestes bairros, como precariedade de 

saneamento básico, há o problema sobre regularização fundiária dos lotes e sua titularidade. 

Considerando essas características, os lotes urbanos, nessas áreas, apresentam peculiaridades 

e contraposições diante do cadastro imobiliário realizado pela PMPP. 

É interessante ressaltar que as terras de Ponta de Pedras foram doadas ao Conselho 

Municipal, em 17 de janeiro de 1888 (COSTA et al. 2015). Segundo Costa et al. (2015), as 

terras foram ocupadas ao longo de décadas e sua aquisição se dava de forma alodial, ou seja, 

livre de vínculos, foro ou ônus. Entre os mecanismos de transferência no transcorrer do tempo 
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prevaleceu a venda de imóveis e aforamento
4
 com 60,23 % e 29,97% respectivamente, entre 

1899 a 2013 (COSTA, et al. 2015).  O aforamento, cabe destacar, que beneficiou famílias 

tradicionais de Ponta de Pedras, só foi extinto no início da década de 2000. Esse processo foi 

instituído através do Conselho Municipal afim gerar renda por meio de aforamento (COSTA, 

et al. 2015). Entretanto, não a informações a respeito das finanças municipais e pagamento de 

foro (COSTA, et al. 2015).  

Neste contexto, a hegemonia política em Ponta de Pedras foi um dos fatores de 

produção da forma urbana da cidade, desde sua fundação, quando apenas uma pequena 

parcela desta sociedade se beneficiou, situação essa verificada por Maricato (2011). Esse é um 

processo hierárquico movidos por determinados grupos, a elite, que ordena o território e a sua 

tessitura que dão imagens variadas a cidade, determinando uma escala de poder, limitando 

maior parcela da população a sua escala dada (RAFFESTIN,1993). 

Há um imbróglio sobre a questão da terra e sua titularidade, um mercado informal 

acentuado nas áreas de várzeas em função do fator cultural, por ser ribeirinhos. Outra questão 

como já dito por Valota (2015) sobre a procura de terras nestas localidades, refere-se ao preço 

dos terrenos. São mais baixos. A PMPP é negligente, talvez por aquilo que Maricato (2010) 

aponta como a expectativa do ganho de votos, que permite a população viver em condições 

com infraestruturas precárias e na clandestinidade, sem efetividade de planos urbanísticos que 

norteiam o crescimento da cidade. 

O crescimento espraiado ao longo das últimas décadas mencionado por Costa et al., 

(2012) em suas imediações do perímetro urbano, seguindo os critérios do Cadastro 

imobiliário foi averiguado as ruas que mais houve incremento de moradias e a Siqueira 

Mendes aparece com mais incursões de 142 imóveis o que representa 7,5 % que vai ao 

encontro das informações de Valota (2015) por se uma área do bairro do Carnapijó com o 

preço mais acessível de terra.  O Gráfico 3 mostra o crescimento em seis ruas do Perímetro 

Urbano.  

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Aforamento: é o direito real sobre coisa alheia, pelo qual o proprietário de um imóvel identificado como 

senhorio direto, admite o fracionamento da propriedade concedendo a terceiro, em caráter de perpetuidade, o 

domínio útil desse imóvel, do qual poderá usar, gozar, dispor, como também reavê-lo, mediante pagamento de 

uma renda anual, denominada de foro ou pensão (SILVA JÙNIOR, 2012). 
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Gráfico 3 - Ruas de Ponta de Pedras no Perímetro Urbano 

 
Fonte: Autor. 

 

Seguindo a proposição de Lamas (2004), será aproximado a escala da leitura da cidade 

e suas “partes”, como elemento morfológico, mostrando a rua Siqueira Mendes como um 

exemplo de um traçado que define um plano e intervém na forma urbana e suas diferentes 

dimensões. E o lote, o qual o autor define como condicionante da forma do edifício e, 

consequentemente, a forma da cidade.  

 

 

4.4 O Lote na rua Siqueira Mendes 

 

A rua Siqueira Mendes pertence a quadra 48, se originou através de um processo 

político em Ponta de Pedras, os candidatos com interesse de abarcar votos nas eleições, 

permitiram que a população ocupasse a rua. Os lotes eram distribuídos aos moradores 

(VALOTA, 2015) e seu pagamento era depositado na urna, é a cidade cuja sua dinâmica é, 

como mencionado Lefebvre (1991), pautada na compra e venda das relações sociais. 

Entretanto, a “cordialidade política” “agraciou” os moradores que não tinham necessidades 
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financeiras, contemplando-os sem merecimento (VALOTA, 2015). Valota (2015) comenta 

sobre a forma na rua Siqueira Mendes na distribuição de seus terrenos provocou um 

crescimento urbano disperso associado, a depredação ambiental, situação essa discutida por 

Maricato (2011). A Figura 28 mostra o traçado da Rua Siqueira Mendes. 

 

Figura 28 - Rua Siqueira Mendes 

 
Fonte: Autor. 

 

Valota (2015) afirma que o bairro Carnapijó, do qual faz parte a rua Siqueira Mendes, é 

considerado a periferia da cidade, com uma população de baixíssima renda e a desequilíbrios 

estruturais urbanos. O resultado destas questões replica sobre a questão habitacional. Gera-se 

assim um intenso processo de autoconstruções de moradias com lotes ilegais (MARICATO, 

2011). 

Outra questão pertinente é degradação ambiental, de acordo com Valota (2015), 

transtornos referentes ao lançamento de lixo nos recursos hídricos, o mau cheiro e água 

parada afetam qualidade de vida dos ribeirinhos.  

As moradias na rua Siqueira Mendes não estão de acordo com lei ambiental Nº 12.651, 

de 25 maio de 2012. Artigo 3º, Parágrafo II & Artigo 4º Parágrafo I, segundo o qual: 

 II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
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paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de 

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas; 

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, 

para os efeitos desta Lei: 

 

I - As faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 

de: 

   a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 

largura; 

 

A Figura 29 demonstra, no mapeamento da rua Siqueira Mendes, exemplos, nas setas 

amarelas, de propriedades localizadas próximas aos igarapés (córregos), ou mesmo nas quais 

o igarapé atravessa o lote.  

 

Figura 29- Igarapé no entremear das casas, na rua Siqueira Mendes 

 
Fonte: Autor. 

 

Há, indubitavelmente, mais situações como estas no bairro do Carnapijó, e em outros 

bairros. Os moradores têm “garagens naturais” para barcos, e, ao mesmo tempo, se cria um 

excedente de resíduos que afeta diretamente a qualidade de vida e ambiental. 

A Figura 30 mostra uma perspectiva no Arc Gis com uma ferramenta que se chama 

buffer, que é possível criar uma Área de Influência, seja linha, ponto ou polígono, para análise 

de um objeto no qual com a ferramenta buffer se estipulou a distância das margens do igarapé 

de acordo com artigo 4º parágrafo I, a respeito de APPs do Código Florestal Brasileiro, o qual 
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determina 30 metros para rios com menos de 10 metros de largura. Apesar dessa discussão ser 

muito mais complexa, considerando que a cidade foi criada sobre uma área de várzea. 

 

Figura 30 - Área de Influência na rua Siqueira Mendes, linhas amarelas representando dois Igarapés 

 
Fonte: Autor. 

 

O urbano na várzea da rua Siqueira Mendes é a modificação da natureza que deixa de 

ser um celeiro primitivo e passa a ter uma nova forma de acordo com o projeto humano ali 

inserido e com suas finalidades e desígnios (SERRA, 1987; TRINDADE JUNIOR, 2010). O 

rio que é uma forma lúdica e cultural e de sobrevivência, é, ainda, parte importante da vida 

desses moradores. E no mundo contemporâneo torna-se também peça de múltiplas funções e 

objetos que muda o cotidiano, sobretudo por uma nova ordem como a economia global que 

atua no cenário amazônico (OLIVEIRA, 2006). 

Há, entretanto, uma organização espacial que não é regido por leis urbanísticas, no qual 

se refere a moradias como no caso na rua Siqueira Mendes, que tem o rio no entremear de 

suas propriedades e suas imediações, que caracteriza um cenário ambientalmente conflituoso 

pois há uma falta de coesão entre o Poder Público local, que é negligente, e a população que 

não tem o entendimento da lei e segue seus costumes, em termos habitacionais. Segundo 

Castilho (2013), a respeito de construções de moradias em margens de rios, lagos, APPs, 
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essas não são áreas edificáveis e a construção nestas áreas ambientais caracteriza a evidente 

ilegalidade edilícia.  

Segundo Valota (2015), a população ribeirinha, residente no Bairro do Carnapijó, a 

respeito da preservação e consciência ambiental 64% acreditam que não inferem e prejudicam 

o meio ambiente. Sobre o seus dejetos e despejo do esgoto 80% que não enxerga tal questão 

como degradação do ambiente e eliminam o seus lixos e resíduos diretamente no rio 

(VALOTA, 2015). As mudanças ocorridas na forma urbana, na rua Siqueira Mendes, em 

muitos casos, criam um cenário muito similar a favela de grandes centros urbanos, com 

habitações de madeiras que parecem barracos e suas construções são em pequenos espaços as 

margens de rios e igarapés, poluídos ou não. 

  Esta realidade vai ao encontro das afirmações de Maricato (2011), segundo a qual a 

pobreza e concentração urbana mudam a configuração espacial trazendo consequências como 

ocupação em várzeas, topo de morros, saneamento básico precário, recursos hídricos, e 

adensamento populacional e habitacional etc. 

Neste contexto, observa-se na Siqueira Mendes um quadro de irregularidades sobre as 

dimensões dos lotes e sua titularidade, além de áreas construídas que afeta a harmonia 

construtiva do local. Há sobrados de alvenaria passando uma linguagem de arquitetura 

moderna, como também verificado por Lamas (2004), ao mesmo tempo que no vizinho ao 

lado tem-se uma pequena casa de madeira com uma fachada pequena “comprimida” entre 

duas casas. É uma abstração do espaço e tempo como já foi mencionado por Carlos (2007), e 

a espacialidade passa se configurar sem uma referência cultural, com novos comportamentos, 

um empobrecimento das relações sociais pela imposição do “novo mundo” definido por 

novos parâmetros, é o esvaziamento da memória coletiva da cidade. 

A Figura 31 mostra fotografias da paisagem urbana na Rua Siqueira Mendes. 
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Figura 31 - Paisagens urbanas na Rua Siqueira Mendes 

 
Fonte: Fotografias do acervo do Laboratório de Estudo das Cidades. (UNIVAP) 

 

É possível ver na paisagem urbana da rua casas de madeira que tem como limite natural 

o igarapé e físico, um portão passa a imagem de pertencimento ao local, ou seja, “minha 

propriedade”, para chegar é preciso bater. São as novas formas de compreensão deste espaço 

urbano.   
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Estas construções na rua Siqueira Mendes se iniciaram a partir da doação de lotes a 

ribeirinhos com o propósito político, na década de 1990, sendo que cada família poderia 

dispor de um terreno (VALOTA, 2015). A metragem desses lotes, na área alagada, é 10x30 

(300m²), de acordo com setor tributos da Prefeitura Municipal. Valota (2015) explica que o 

apadrinhamento político fez com que muitos moradores recebessem mais de um lote durante 

esse processo. Sendo assim, houve crescimento de um mercado informal de venda de terras 

pois não há imobiliárias na cidade. Dessa maneira, como afirma Costa et al. (2012), não 

poderia haver vendas de loteamentos, em função, também, da Lei 6766/79, artigo 37, segundo 

a qual é proibido prometer e vender parcela de loteamento ou desmembramento sem o registo 

em cartório. Outro aspecto é sobre a ascendência social, nas últimas décadas, de uma geração 

de ribeirinhos que incorporaram atividades do espaço urbano, como trabalhar na cidade, 

moram ali não pelos recursos naturais e sim pelo preço da terra (VALOTA, 2015). 

Apesar da iniciativa do setor tributos da Prefeitura Municipal em cadastrar as 

propriedades para que possam ser registradas em cartórios, a fim de promover um processo de 

regularização fundiária, as informações catalogadas por eles, nesse cadastro, são incompletas. 

Por exemplo, em vários cadastros, não há o número das casas e os nomes dos proprietários ou 

cadastro de duas casas no mesmo lote. Há lotes divididos que possuem casa de madeira e 

alvenaria, nos quais fica difícil saber o real dono da propriedade.  

Outro detalhe importante refere-se aos lotes que possuem rio nas suas proximidades ou 

no seu interior, como já discutido. É uma situação que tem algumas consequências, por 

exemplo: por ser uma área de várzea, não é permitido edificações, de acordo com a lei 

ambiental Nº 12.651, de 25 maio de 2012; o morador, neste caso, não conhece o tamanho real 

da sua propriedade pois o rio não é loteável e seria um recurso natural dos moradores ali 

residente, não um bem particular. A Figura 32 mostra croquis elaborados pelos técnicos do 

setor de tributos da prefeitura, de lotes com igarapés que cortam o terreno. Nessa mesma 

figura, a fotografia (a) e a fotografia (b) apresentam um lote que possui uma casa alvenaria e 

madeira. 
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Figura 32 - Croqui com as medidas dos lotes (a) lote no entremear do rio (b) Casas de madeira e alvenaria em um mesmo lote 

.  

Fonte: Acervo do Laboratório de Estudo das Cidades. (UNIVAP) 
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As ocupações destas áreas são clandestinas, como apontado por Costa et. al. (2009), e 

irregulares. Um lote clandestino não tem nenhum tipo de conformidade com a lei e são 

vendidos geralmente sem aprovação do poder municipal (BARROS et al, 2010).  No caso dos 

irregulares são projetos aprovados, mas sem registro em cartório imobiliário (BARROS et al., 

2010).  

Para que a regularização fundiária aconteça é necessário o processo de parcelamento do 

solo pelo Poder público mediante a sua aprovação e solicitar abertura de registro de títulos no 

cartório de imóveis para efetivação da titularidade do lote. Na rua Siqueira Mendes, foi 

possível verificar, nas informações levantadas pelos técnicos do setor tributário, propriedades 

com o mesmo número do lote, mas com proprietários diferentes, o que, provavelmente, pode 

ser o resultado dos famosos “contratos de gavetas”, ou seja, um acordo verbal de compra e 

venda, o que pode acarretar consequências se um dos proprietários vender para um terceiro. A 

Figura 33 mostra o cadastro de um mesmo lote com três proprietários diferentes. 

 

Figura 33 - Lote com três construções e três proprietários diferentes 

 
Fonte: Acervo do Laboratório de Estudo das Cidades. (UNIVAP) 

 

Assim, observa-se na cidade de Ponta de Pedras, como também da rua Siqueira 

Mendes, muitas informações desencontradas sobre a real dimensão dos lotes e sua área 

construída, sobretudo nas informações do Cadastro Imobiliário da PMPP e do setor de 

tributos. A Figura 34 mostra o cadastro de um lote divido provavelmente entre familiares, 

com muitas informações e rasuras. 
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Figura 34 - Lote dividido na rua Siqueira Mendes 

 
Fonte: Acervo do Laboratório de Estudo das Cidades. 

 

O Poder Público local pode determinar áreas mínimas e máximas de metragens de lote, 

por meio de seu Plano Diretor. O lote padrão nacional é 125 m² e 5 metros linear. Embora a 

lei 6766/79 (art. 4º/§ 1º) afirme que: 

§ 1o A legislação municipal definirá, para cada zona em que se divida o território do 

Município, os usos permitidos e os índices urbanísticos de parcelamento e ocupação 

do solo, que incluirão, obrigatoriamente, as áreas mínimas e máximas de lotes e os 

coeficientes máximos de aproveitamento. 
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Todavia o Plano Diretor de Ponta de Pedras não faz qualquer menção sobre as 

metragens dos lotes e de seu coeficiente de aproveitamento (CA)
5
, conforme a lei sobre o 

parcelamento do solo (MENDES, 2014). O Gráfico 4 mostra os 194 lotes da Rua Siqueira 

Mendes, tabulados do cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal, de acordo com a 

frequência de metragens dos mesmos. Observa-se que 92 lotes (47,4%) possuem medidas 

entre 40,5 m² a 240,5 m²; 71 lotes (36,6%) possuem metragem entre 240,5 m² a 440,5m²; e 14 

lotes têm variações de  440,5 m
2
 a 640,5 m

2 
(7,2 %), os restantes somados são 17 lotes acima 

640,5m² (8,8%). 

 

Gráfico 4 - Histograma dos lotes na Rua Siqueira Mendes 

 
Fonte: Gráfico elaborado pelo autor com dados do acervo do Laboratório das cidades. (UNIVAP) 

 

A Rua Siqueira Mendes se configurou, nas últimas décadas, com a implantação de lotes 

em sua maioria pequenos, próximo ao padrão de 300 metros, de acordo com o setor de 

tributos. Se levarmos em conta os parâmetros da lei urbanística e ambiental, a Rua Siqueira 

Mendes é a representação da cidade informal, a qual Maricato (2011) caracterizou como sem 

a existência de um ordenamento territorial, com diretrizes eficazes de um Planejamento 

Urbano. Conforme afirmou Meneses (1996) o desenvolvimento de uma estrutura urbana é 

produzido por forças políticas, sociais, culturais e econômicas é um jogo de variáveis em 

constantes tensões. 

                                                           
5
 Coeficiente de Aproveitamento (CA), também chamado de Índice de Aproveitamento do Terreno (IAT): aqui se 

trata da relação entre a área construída (total) (ac) e a área total do lote ou gleba (at) (SOUZA,2010, p.112). 
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A partir do cadastro urbano, elaborado pelo setor de tributos da PMPP, observou-se que 

os lotes originais são subdivididos e as dimensões são variadas, de 40,5 m² a 1320 m². Os 

lotes têm metragens “quebradas”, em função de partições de terrenos, de acordo com 

interesses familiares, ou de amizades. Estas divisões dos lotes, conforme foram destacadas 

por Cardoso e Lima (2006), mostram uma disputa de um espaço entre esses moradores, que 

causa um estreitamento dos terrenos e que compromete o ambiente físico, sobretudo com uso 

de novos tipos construtivos que comprometem o ecossistema da várzea, como casas de 

alvenaria. 

Este cenário se repete na rua Siqueira Mendes, e vai ao encontro das reflexões sobre o 

urbano da Amazônia, de Cardoso e Lima (2006), sobre estas práticas urbanas. De acordo com 

a autora, os ribeirinhos e os migrantes não tem consciência das especificidades do local, 

causa-se assim um processo de degradação deste ambiente de várzea à medida que se 

consolida novas moradias urbanas, e com a precariedade de infraestrutura emerge-se, assim, 

uma periferia. 

Se levar em conta os parâmetros da lei urbanística e ambiental, a Rua Siqueira Mendes 

é manifestação da cidade informal, a qual Maricato (2011) explica que não há ordenamento 

territorial, com diretrizes eficazes de Planejamento Urbano e seja a cidade, o bairro ou a rua 

desconhece-se os aspectos físicos e sociais. Conforme afirmou Meneses (1996), o 

desenvolvimento de uma estrutura urbana é produzido por forças políticas, sociais, culturais e 

econômicas, é um jogo de variáveis em constantes tensões. 

Todavia, considerando as proposições de Barros et al.(2010), e nosso objeto de estudo, 

há uma intensa dificuldade de implementar políticas urbanas para que se garanta a 

regularização fundiária, o que, consequentemente, inviabiliza a cidade oficial. O ribeirinho 

que vive na Rua Siqueira Mendes, convive com uma realidade urbana que exige o 

cumprimento de necessidades mínimas, como a manutenção de áreas de circulação, coleta de 

lixo, áreas públicas, iluminação pública. É preciso que ocorra cooperação para ocorrer os 

meios legais para regularização dos lotes e suas moradias, para que lhe garantam o direito a 

cidade oficial. 

  Cabe ressaltar que o ribeirinho segue uma ordem local, que é secular e que convive, nos 

tempos atuais, com uma nova urbanidade na Amazônia, que lhe é imposto. Neste sentido, 

citando Oliveira (2006), esses moradores da Rua Siqueira Mendes, ou dessas pequenas 

cidades da Amazônia, são resultado de duras vidas e cada passo que se dá na ponte estreita de 

madeira é parte de uma resiliência, de um modo de vida, que nem é melhor ou pior, e sim uma 

outra vida.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Amazônia no mundo contemporâneo é parte de múltiplas peculiaridades e leituras. O 

processo de urbanização tardia e rápida, ao mesmo tempo impulsionado por uma Política 

Desenvolvimentista na década de 1980, para atender uma lógica global, tem modificado uma 

ordem local, ou seja, sua cultura que é secular na cidade amazônica.  

São pequenos núcleos urbanos que emergem a selva como salienta Machado (1999), 

sendo que 70% são pequenas cidades com menos de 20 mil habitantes. A cidade atual traz 

consigo novos desejos e necessidades para condições básicas de vida digna como a moradia e 

seu direito de propriedade e condições adequadas de serviços urbanos. Entretanto esses 

objetos que o urbano remete são precários na Amazônia. O meio técnico cientifico e 

informacional, como corrobora Santos (2006), ocorreu de forma desacelerada e com uma 

estrutura precária, com tempos rápidos e tempos lentos, de acordo com o interesse, sobretudo, 

econômico nos núcleos urbanos.  

Essa difusão na urbanização amazônica gerou um crescimento desarticulado no tecido 

urbano das cidades, conforme as proposições dos autores Godfrey e Browder (1997), sem 

qualquer princípio hierárquico e sem preocupação efetiva de prática de políticas urbanas.  

O desenho urbano nas cidades da Amazônia e sua estrutura, como mencionou Oliveira 

(2006), são condicionadas por “imprevistos” e suas moradias em certas localidades passam a 

imagem de inacabadas ou envelhecidas. Há um quadro complexo sobre a terra e sua 

titularidade e a dimensão do lote, que seja comensurável a um padrão urbanístico, o que 

dificulta qualquer iniciativa de uso dos instrumentos para um processo de regularização 

fundiária que garanta a dignidade e a autoestima das populações. 

Considerando esses aspectos, essa dissertação objetivou em compreender a 

configuração do lote urbano na pequena cidade de Ponta de Pedras, a partir da informação do 

Cadastro imobiliário da Prefeitura, tendo como princípio elaborar um cadastro digital 

multifinalitário. 

O conhecimento da cidade e de seus elementos morfológicos urbanos, observando o 

processo histórico e contemporâneo na forma urbana, requer o seu entendimento como partes, 

o traçado da rua, a quadra, o lote, o solo e suas inter-relações que dão dinâmica ao espaço 

urbano, a partir da constituição social desse espaço. 

Sobre essas perspectivas, foi possível avaliar, nessa pesquisa, os tipos construtivos 

existentes na cidade, a ocupação dos terrenos, o crescimento no número de móveis no 

perímetro urbano, da terra firme para as áreas de várzeas, crescimento esse como reflexo das 
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atividades econômicas, como a produção de açaí, que mudaram a dinâmica espacial urbana, 

desde a década de 1980. 

Foi constatado que há muitas inconsistências no cadastro imobiliário da Prefeitura, 

moradores diferentes com a mesma inscrição de lotes ou não há o nome do proprietário. Tudo 

isso dificulta o processo de parcelamento do solo, a cobrança de IPTU, ou o registro em 

cartório. 

A partir deste levantamento, foi determinado a Rua Siqueira Mendes como objeto 

empírico, a qual obteve o maior crescimento no número de lotes nos últimos 10 anos, em um 

sítio de várzea, com agravantes ambientais. Essa situação fez surgir uma configuração do lote 

que está no entremear dos rios, nestas áreas que não são propícias à edificação. 

Os lotes na Rua Siqueira Mendes foram cedidos por interesses políticos, de candidatos, 

para conquistar votos, em suas campanhas na década de 1980. Cada morador tinha direito a 

um lote, porém isso não foi respeitado e, em função do “apadrinhamento político”, algumas 

pessoas receberam mais de um lote. Porém, nas décadas subsequentes, muitos migrantes 

ocuparam estas áreas. Iniciava-se um mercado informal de terras, pois os residentes deste 

local não tinham os títulos de propriedade registrados em cartório. 

Em relação às dimensões dos lotes, na cidade de Ponta de Pedras, constatou-se que a 

metragem é variada, embora a Lei 67766/79 afirme que o lote padrão nacional é 125 metros 

quadrados e 5 metros lineares. O lote padrão em Ponta de Pedras é 300 metros quadrados, de 

acordo com o setor de tributos da Prefeitura. 

No caso da rua Siqueira Mendes, os lotes se configuram com metragens quebradas, o 

que é o resultado de um processo de ocupação irregular e, como consequência, inferem na 

dimensão real do lote, ou seja, um morador pode levar mais vantagem em relação ao outro e 

sem os requisitos legais perante a lei inviabiliza uma comprovação. 

Sobre as metragens dos lotes, verificou-se que há lotes pequenos de 40,5 m
2
 a 240,5 m

2
.  

Os pequenos lotes representam 47,4 % na área da Rua Siqueira Mendes, em um total de 92 

lotes com pequenas casas construídas. Outra variação é a existência de lotes com metragens 

de 240,5 m
2
 a 440,5 m

2
, que representam 36,6 %, em 71 lotes, e 440,5 m

2
 até mais de 1320 

m
2
, que representam 16 %, com 31 lotes nessa categoria. Ou seja, há poucos lotes ocupando 

grandes extensões de terras.  

Este estudo permitiu uma leitura da cidade sobre a perspectiva do cadastro de imóveis. 

Faz-se necessário novas discussões, por meio da atualização e expansão do cadastro da 

cidade, ou mesmo expansão da análise para outras localidades, para permitir uma 

compreensão do processo de regularização fundiária. Apesar da inciativa dos funcionários do 
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setor tributos da PMPP, seus equipamentos são limitados, que retardam um processo de 

cadastramento para uma cidade com uma população de 20 mil habitantes em ascendência. 

A criação de um cadastro multinalitário, de maior alcance, dentro do perímetro urbano, 

seria importante para manter as informações atualizadas e com o uso de Imagens Orbitais para 

fiscalizar e acompanhar o incremento de novas moradias e áreas suscetíveis a serem loteadas, 

pois há vazios urbanos na cidade. Outro processo importante no cadastro é ter informações 

dos lotes em coordenadas geográficas, em Universal Transversa de Mercator (UTM), com 

Georreferenciamento para armazenamento de informações em bancos de dados. 

A pesquisa mostrou que, mesmo com informações incompletas, foi possível catalogar 

informações sobre a configuração da cidade, de 1990 a 2012. Sob os aspectos da legalidade 

urbanística e ambiental, a cidade de Ponta de Pedras se faz invisível aos aspectos da lei. 

O perímetro urbano de Ponta de Pedras tem expandido, ao mesmo tempo que as 

necessidades básicas e os serviços urbanos crescem também. As modificações na dinâmica 

espacial do município, parafraseando Raffestin (1993), à medida que se projeta o território 

sem efetividade política e sem o devido direito à cidade, este território se torna a prisão que 

homem constrói para si, há aí uma ruptura entre Poder Público e a sociedade ponta predense. 

  O morador ribeirinho da Rua Siquera Mendes adquire um novo comportamento social, 

com relações presentes no contexto urbano. Sua dignidade começa no local onde mora, a 

titularidade do lote é como um documento pessoal que mostra quem ele é. Este 

distanciamento entre os atores são prova de um sistema territorial que segrega sua própria 

territorialidade.   
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Anexo A -  CADASTRO DE IMÓVEIS DA PREFEITURA DE PONTA DE PEDRAS. 

 

 

 


