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RESUMO 

 

 

ESPECIFICIDADES DA PRECARIEDADE HABITACIONAL NA AMAZÔNIA 

RIBEIRINHA: um olhar sobre a região do Baixo Tocantins 

 

Esta tese tem como objetivo identificar e caracterizar as especificidades da precariedade 

habitacional em cidades ribeirinhas na Amazônia Paraense. Parte-se da hipótese de que há 

especificidades da precariedade habitacional nas cidades ribeirinhas na Amazônia que não são 

facilmente captadas pelos conceitos, metodologias e dados disponíveis em âmbito nacional. 

Para estudo de caso adotou-se três cidades: Cametá, Oeiras do Pará e Limoeiro do Ajuru 

localizadas na região do Baixo Tocantins. A necessidade de incorporar as diversidades 

regionais, municipais e urbanas como dados para a formulação de políticas públicas voltadas 

para a habitação na Amazônia justifica a escolha desta produção. O estudo baseia-se em 

referenciais teóricos sobre a habitação como mercadoria no sistema capitalista de produção, 

aspectos relativos a precariedade da habitação e ainda sobre a complexidade da estruturação do 

espaço amazônico. A partir de análise bibliográfica, documental e pesquisa de campo construiu-

se um debate teórico-metodológico e a sistematização de elementos empíricos sobre e a partir 

da área de estudo para a identificação de suas especificidades da precariedade habitacional. Os 

resultados dessa pesquisa indicam que as especificidades locais estão relacionadas ao modo 

como as habitações são construídas (palafitas), o material predominante (madeira), o local de 

ocupação (área de várzea), a infraestrutura precária ou ausente (principalmente esgotamento 

sanitário). Mas também, está relacionada ao modo como a população se relaciona com o local, 

a qual se expressa nas formas de ocupação do espaço (alagados, alagáveis e terra firme); no 

modelo arquitetônico que carrega o conhecimento empírico herdado dos povos tradicionais, nas 

simbologias da cultura local. A presente pesquisa visa contribuir para revelar diversidades que 

deem subsídios à proposição de políticas urbanas e habitacionais com enfoques menos 

generalizantes.  

 

Palavras-chave: Cidades Ribeirinhas. Habitação. Precariedade Habitacional. Amazônia. 

 

 



ABSTRACT 

 

SPECIFICITIES OF HOUSING PRECARIETY IN AMAZÔNIA RIBEIRINHA: a look 

at the region of Baixo Tocantins.  

This thesis aims to characterize the specificities of precarious housing in riverside cities in the 

Amazon. It starts with the hypothesis that there are specificities of precarious housing in 

riverside cities in the Amazon that are not easily captured by the concepts, methodologies and 

data available at the national level. It was analyzed the following three cities for this case study: 

Cametá, Oeiras do Pará and Limoeiro do Ajuru located in the Baixo Tocantins region. The need 

to incorporate regional, municipal and urban diversities as data for the formulation of public 

policies aimed at housing in the Amazon is the mainly reason that motivated this research, 

which is based on a theoretical references on housing as a commodity in the capitalist 

production system, aspects related to the precariousness of housing and also on the complexity 

of structuring the Amazonian space. It is also based on bibliographic, documentary analysis and 

field research, a theoretical-methodological debate and the systematization of empirical 

elements about and from the study area were constructed to identify their specificities of 

housing precariousness. The results of this research indicates that the local specificities are 

related to the way that the housing is built (stilts), the predominant material (wood), the place 

of occupation (lowland area), the precarious or absent infrastructure (mainly sewage). 

Therefore, it is connected with the way that the population relates to the place they are living, 

which is expressed in the forms of occupation of the space (flooded, flooded and solid ground); 

in the architectural model that carries the empirical knowledge inherited from traditional 

peoples, in the symbols of the local culture. However, this paper aims to reveal diversities that 

support the proposition of urban and housing policies with less generalized approaches.  

Keywords: Riverside Cities. Housing. Housing Precariousness. Amazon. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A caracterização e mensuração da população que habita assentamentos precários no país 

é de extrema importância para a elaboração dos programas habitacionais e sociais. Entretanto, 

segundo Denaldi et al. (2013) esse conhecimento é muito limitado, principalmente no âmbito 

dos pequenos municípios, onde a dificuldade de dimensionar a precariedade habitacional é 

maior em decorrência da limitada capacidade administrativa e da carência de informações 

locais. 

 
Nem todos os municípios contam com uma Planta Cadastral atualizada e como 
o mapeamento dos assentamentos. Poucos municípios dispõem de 
levantamentos cadastrais dos assentamentos, e muitos sequer possuem uma 
base cartográfica de todo o seu território. Outros possuem apenas referenciais 
cartográficos e uma parcela dos assentamentos e poucos contam com todos os 
assentamentos em sua planta cadastral, com informações georeferenciadas 
(DENALDI, 2013, p. 110). 

 

Embora o conceito de assentamentos precários tenha sido ampliado passando a englobar 

diversas tipologias habitacionais1, tendo como características comuns a precariedade das 

condições de moradia e sua origem histórica, sabe-se que a definição e caracterização utilizada 

pelo governo federal são muito abrangentes e não contemplam a realidade de todos os 

municípios brasileiros. Portanto, analisar a precariedade habitacional enfocando suas 

especificidades em distintos contextos brasileiros, entre eles o amazônico, é indispensável para 

apontar a necessidade de incorporar as diversidades regionais, municipais e urbanas como 

informações para a formulação de políticas públicas voltadas à habitação.  

Este cenário aponta a importância da formulação de sistemas de informação nacional, a 

qual deve ser verificada e complementada com produção de dados estaduais e municipais no 

enfrentamento dos desafios urbanos e habitacionais, visto que o Brasil é um país com uma 

significativa heterogeneidade, tanto no grau de capacidades institucionais como nas diferenças 

regionais. 

Neste sentido, a questão da moradia não pode ser vista restrita a construção de unidades 

habitacionais. O tema deve envolver diversos aspectos, incluindo o acesso à urbanização e à 

 
1 Entre as tipologias estão: cortiços, favelas, loteamentos irregulares de moradores de baixa renda, conjuntos 
habitacionais produzidos pelo poder público, que se acha em situação de irregularidade ou de degradação 
(BRASIL, 2009). A urbanização e integração desses assentamentos tornou-se um dos eixos prioritários da Política 
Nacional de Habitação (PNH) aprovada em 2004. 
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regularização fundiária. Abrangendo, portanto, uma compreensão multifacetada do direito à 

cidade, fundamental para a melhoria das condições de vida da população.  

É importante ressaltar, conforme Maricato (2013), que nem toda melhoria das condições 

de vida é acessível com melhores salários ou com melhor distribuição de renda, pois até mesmo 

a população com elevado poder aquisitivo convive significativamente com os problemas 

urbanos. Obviamente, a população de menor renda sofre mais com o problema da habitação. 

Boas condições de vida dependem de políticas públicas urbanas como moradia, saneamento, 

transporte, educação, saúde, lazer, iluminação pública, coleta de lixo, segurança entre outros.  

No esforço de enfrentamento da questão habitacional, a formulação do diagnóstico, o 

levantamento das principais deficiências estruturais, assim como a estimativa das necessidades 

do setor urbano e habitacional devem ser as bases para viabilizar a implementação de programas 

sustentáveis sob o ponto de vista social, econômico, ambiental e urbanístico. 

Enfrentar esse desafio presume o conhecimento de que a solução da moradia encontrada 

pela população de menor renda é principalmente a favela, loteamento precário e irregular. A 

autoconstrução e irregularidade é uma constante. A função social da propriedade deve ser 

entendida como um princípio de extrema importância para possibilitar a inclusão da população 

que habita a cidade ilegal. 

 

Discorrer sobre a tutela da posse no atual sistema jurídico brasileiro pressupõe 
superar a noção, ainda corrente, de que ela representa, simplesmente, a 
exteriorização do direito de propriedade. É sabido que o instituto da 
propriedade, fruto de construção jurídica de muitos séculos, que teve seu 
caráter de inviolabilidade absoluta associado à influência de ideias fundadas 
no individualismo, recebeu, mais modernamente, uma configuração 
relativizadora, inspirada, sobretudo pelo princípio da “função social da 
propriedade”, do qual decorre um conjunto de limitações ao exercício daquele 
direito (ZAVASCKI, 2004, p. 8). 

 

Segundo D’Ottaviano e Silva (2009), os loteamentos ilegais existentes no Brasil são 

lugares com pouco ou nenhuma infraestrutura urbana, serviços públicos deficitários ou 

inexistentes e com moradias autoconstruídas com várias deficiências, tais como iluminação e 

ventilações naturais mínimas. 

 

São imóveis totalmente destituídos da documentação básica para proporcionar 
aos seus detentores as prerrogativas que o sistema legal oferta à propriedade 
legal, como o acesso a meios de financiamento e à possibilidade do exercício 
pleno dos direitos sucessórios, dentre outros. Ofertam, pois, aos seus 
habitantes, condições indignas e injustas de moradia (D’OTTAVIANO; 
SILVA, 2009, p. 203). 
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É importante ressaltar que apesar da complexidade da estruturação do espaço 

amazônico, suas cidades revelam os mesmos padrões desiguais que caracterizam o processo de 

urbanização brasileira pautadas na lógica da produção de cidades no âmbito do modo capitalista 

de produção, onde a maioria da população pobre se vê obrigada a buscar alternativas de acesso 

à terra. Essa população de menor renda procura alternativas para moradia que resultam em 

ocupações com médias e altas densidades e produzem assentamentos dispersos construídos com 

base na cultura e saberes populares. 

A necessidade de construir um conhecimento que demonstre como na Amazônia há 

especificidades no urbano, no meio ambiente e nas habitações que precisam ser consideradas 

pelo governo como dados para a formulação de políticas públicas, valorizando e reconhecendo 

a cultura e o modo de viver dos habitantes, justifica a escolha deste estudo. 

Partindo dessa realidade, a problemática central que envolverá esta tese sintetiza-se nas 

seguintes questões: quais as especificidades da precariedade habitacional em cidades 

ribeirinhas na Amazônia Paraense? O que os conceitos, metodologias e os dados 

secundários que são utilizados nas metodologias nacionais são capazes ou não de revelar 

sobre essas especificidades?  

Neste sentido, o objetivo principal desta pesquisa é identificar e caracterizar a 

precariedade habitacional em cidades ribeirinhas na Amazônia Paraense enfatizando suas 

especificidades. Para responder à questão central que envolve esta tese, foram realizadas duas 

sínteses:  

 

a)  identificação das áreas consideradas precárias e elaboração e caracterização de 

tipologias de ocupação desses assentamentos com vista à apreensão das 

características intrínsecas de sua formação, considerando as cidades estudadas; 

b)  análise multidimensional da precariedade habitacional. 

 
Para identificação das múltiplas determinações que envolvem o objeto de pesquisa desta 

tese, foi proposta uma hipótese de que “há especificidades da precariedade habitacional 

(unidade e assentamento) nas cidades ribeirinhas na Amazônia que não são facilmente captadas 

pelos conceitos, metodologias e dados disponíveis em âmbito nacional”.  

O interesse pelo tema surge no decorrer de uma trajetória acadêmica e profissional no 

envolvimento com a temática da reforma urbana. As primeiras aproximações teóricas com a 

discussão de habitação, deram-se na inserção nos estágios curriculares I, II e III na Faculdade 

de Serviço Social (FASS) da Universidade Federal do Pará, Programa de Apoio à Reforma 
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Urbana (PARU) em 2011; no campo de estágio curricular realizado na Federação de Órgãos 

para Assistência Social e Educacional (FASE), acompanhando o Fórum Metropolitano de 

Reforma Urbana (FMRU) culminando com a elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC); e no ingresso no Instituto Amazônico de Planejamento, Gestão Urbana e Ambiental 

(IAGUA) referente ao estágio extracurricular, no Projeto Riacho Doce. 

Outro aspecto que induziu à proposição da temática foi a atuação profissional na 

Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB/PA), realizando assessoria técnica aos 

municípios paraenses na elaboração de Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) 

Simplificado2, a qual propiciou envolvimento com a questão da habitação nos municípios 

paraenses, despertando um posterior interesse em dar continuidade ao estudo referente a esta 

temática. Durante a Ação PLHIS Simplificado, a atuação estava voltada na capacitação de três 

municípios do estado do Pará, a saber: Vigia de Nazaré, Oeiras do Pará e Aurora do Pará. 

Esta experiência, aliada às reflexões propiciadas pelo Programa de Pós-Graduação em 

Serviço Social (PPGSS) da Universidade Federal do Pará (UFPA) permitiram o maior 

aprofundamento teórico da questão urbana, e o amadurecimento das reflexões acerca da questão 

habitacional nos pequenos municípios da Amazônia, culminando com a elaboração da 

dissertação de mestrado3 sobre a precariedade habitacional em pequenas cidades paraenses 

tomando como fonte os documentos do Plano Local de Habitação de Interesse Social 

(PLHIS/PA) elaborados no ano de 2010, de oito cidades (Aveiro, Anapu, São José do Porfírio, 

Curionópolis, Eldorado dos Carajás, São João do Araguaia, Faro e Placas).  

Na verdade, conclui-se que o diagnóstico produzido e registrado por meio de planos 

locais e estaduais ainda são insuficientes para refletir essa realidade, uma vez que não 

incorporam informações municipais e de outras fontes. Os estudos são, quase sempre, baseados 

apenas nas informações do censo demográfico que apresentam limitações.  

 
2  A COHAB/PA através da Ação PLHIS Simplificado Pará capacitou e apoiou a elaboração de planos 

habitacionais de 20 municípios paraenses com menos de 50 mil habitantes em, 2012. 
3  Esta pesquisa intitulada “PRECARIEDADE HABITACIONAL EM PEQUENAS CIDADES PARAENSES: 

análise a partir dos Planos Locais de Habitação de Interesse Social analisou a precariedade habitacional em 
pequenas cidades paraenses, tomando por base a análise dos assentamentos precários de oito cidades 
paraenses (Aveiro, Anapu, São José do Porfírio, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, São João do Araguaia, 
Faro e Placas). Para este estudo foram analisados os Planos Locais de Habitação de Interesse Social 
(PLHIS/PA) elaborados pelos governos municipais em parceria com a Companhia de Habitação do Estado 
do Pará. Os dados obtidos nesta pesquisa revelam: a) Déficit habitacional destacando-se o componente 
domicílios rústicos, cuja construção é feita com material improvisado, que necessitam ser substituídos, 
restaurados ou repostos; b) Inadequação habitacional destacando-se a precariedade de infraestrutura, onde 
os domicílios não dispõem de, ao menos, um dos seguintes serviços: iluminação elétrica, rede geral de 
abastecimento de água com canalização interna, rede geral de esgotamento sanitário ou fossa séptica e coleta 
de lixo; c) A questão da baixa renda; d) O uso da madeira nas moradias cuja precariedade não está 
relacionada propriamente à utilização desse material e sim ao local da moradia (beira do rio, encostas, morro, 
com risco de erosão).  
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Neste percurso emergiram algumas questões relacionadas à precariedade habitacional e 

às especificidades habitacionais nas cidades ribeirinhas que serão problematizadas e 

investigadas nesta tese.  

Diante das constatações iniciais, é mister a necessidade de incorporar as diversidades 

regionais, municipais e urbanas como dados para formulação de políticas públicas. Estas ações 

devem reconhecer a diversidade de situações que ocorrem no território, assinalando o conjunto 

apropriado de ações, onde as cidades de regiões estagnadas e de baixa acumulação de riqueza 

não devem ser pensadas e dirigidas da mesma maneira que, por exemplo, as cidades médias.  

É importante salientar, ainda, que a política habitacional para as cidades ribeirinhas 

amazônicas deve ser pensada e criada de modo articulado com outras políticas, principalmente 

com a do meio ambiente, as quais devem levar em consideração a disponibilidade do solo para 

habitação em áreas alagáveis, de modo a considerar a construção de moradias adequadas a essa 

realidade.  

 

As políticas brasileiras de provisão de condições de urbanização e de 
desenvolvimento econômico apresentam padrões uniformes de intervenções, 
dialogando pouco com as especificidades regionais, como por exemplo, da 
Amazônia, com sua ocupação pouco adensada e seu meio ambiente peculiar 
(ROLNIK; KLINK, 2011, p. 109). 

 

A Política Nacional deve reconhecer a diversidade da região Norte, através da criação 

e/ou modificação de dispositivos que trabalhem o reconhecimento diferenciado em áreas tanto 

urbanas como rurais, visando sua complementaridade, e criar instrumentos que contemplem a 

realidade amazônica para que a população possa usufruir dos avanços operados na Constituição 

de 1988. Outro aspecto a ser destacado é a “abordagem da questão urbana de modo não 

dissociado da dimensão territorial4, levando em conta a diversidade dos municípios do país” 

(SOUZA, 2009, p. 148). 

 

A área de estudo 

Dados recentes do déficit habitacional elaborados pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

e Aplicada (IPEA) (FURTADO et al., 2013) revelam que a Amazônia se apresenta como a 

região brasileira com o maior déficit habitacional relativo, considerando o total dos domicílios, 

 
4  A importância da dimensão territorial enquanto elemento-chave para a compreensão de processos 

econômicos, políticos, e sociais coloca o território para além do sentido restrito enquanto espaço geográfico, 
mas sobretudo como uma dimensão relacional presente nesses processos (SOUZA, 2009). 
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o que evidencia a manutenção do grau de precariedade acumulado nas cidades amazônicas nas 

últimas décadas. 

Quando as componentes do déficit são expostas por tipo de déficit, os dados revelam a 

precariedade habitacional e alto preço da terra como os principais “gargalos” observados nas 

cidades do norte do país, com destaque para o Pará5 onde a precariedade habitacional é mais 

expressiva tanto em números quanto em relação às outras características do déficit. 

Para caracterizar as especificidades da precariedade em cidades na Amazônia tomamos 

como referência o padrão de organização do espaço6 rio-várzea-floresta proposto por Gonçalves 

(2001), onde o elemento de grande diferenciação é o rio. A seleção das regiões representativas 

do padrão de ocupação territorial a partir dos rios deu-se pelo fato deste padrão ser mais antigo, 

e está associado à natureza extrativista das atividades econômicas praticadas na Amazônia.   

As cidades ribeirinhas apresentam problemas de infraestrutura e de carência e ainda, 

despertam a necessidade, em suas formas de planejamento e gestão, de adoção de instrumentos 

de participação e de gestão democrática mais associados às suas demandas híbridas, que as 

articulam organicamente com a floresta (TRINDADE JR., 2008). 

Para complementar a demonstração da hipótese ao longo do trabalho, para estudo de 

caso, optou-se pela escolha de três cidades ribeirinhas na Amazônia Paraense, a saber: Cametá, 

Oeiras do Pará e Limoeiro do Ajuru, localizadas na região do Baixo Tocantins, no Estado do 

Pará. Deste ponto de partida, foi possível entender como se deu a formação das cidades 

ribeirinhas e suas articulações ao longo do processo de formação histórico e territorial na região. 

Essas cidades desenvolveram um padrão espacial por meio do qual os aglomerados 

populacionais, cidades, vilas e povoados estão situados em sua maioria à margem dos cursos 

fluviais e em especial, à margem do Tocantins7.  

Estudar estas cidades traz elementos que darão a possibilidade da compreensão da sub-

região do Baixo Tocantins e da própria Amazônia.  

 

 
5  De acordo com o censo demográfico de 2010, a população do Estado do Pará totaliza 7.581.051 habitantes, 

e a projeção do IBGE para o ano de 2014 é de que existiam 8.073.924 habitantes no Estado. A população 
urbana corresponde a 68,5% do total e embora essa concentração seja maior que a população que habita o 
meio rural (31,5%), conclui-se que a população que vive na área rural é ainda bastante expressiva (IBGE, 
2010). Esta forte característica rural nos municípios paraenses, bem como nos aspectos ambientais, reflete-
se na estrutura fundiária do Estado, e implica numa reflexão diferenciada para a questão da regularização 
fundiária, como também para a habitação nas áreas urbanas e rurais (PARÁ, 2009). 

6  Gonçalves (2001) identifica dois padrões de organização do espaço na região amazônica, os quais são 
contraditórios entre si: padrão rio-várzea-floresta e o padrão estrada-terra-firme-subsolo. 

7  O rio Tocantins é um dos elementos fundamentais para o ritmo e a organização social, pois sustenta e conduz 
a vidas das pessoas dessa região, cumpre um papel estruturante em todo o complexo ecológico, sendo 
fundamental para o funcionamento da economia e a sobrevivência da região (COSTA, 2006). 
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[...] nessas cidades estão inscritas dinâmicas de tempos passados, 
demonstrando, assim, períodos de formação do espaço amazônico que 
coexistem com tempos mais recentes. Cametá, como primeira cidade da sub-
região do Baixo Tocantins, guarda em si a história da formação desse 
território. Outros fatores também alteraram a dinâmica local, principalmente 
a partir das políticas desenvolvimentistas que se iniciaram nos anos 1960. 
Mesmo com as rodovias, a exemplo da PA-156, da PA-151 e da BR-422, a 
circulação fluvial não foi anulada, principalmente na margem esquerda do rio 
Tocantins, onde se localiza Cametá (TRINDADE; TRINDADE JR., 2012, p. 
38). 

 

Hoje, entretanto, como em outras cidades na região, a expansão urbana tem seguido em 

direção ao interior e, portanto, novas configurações socioespaciais surgem, a ponto de se 

refletirem na formação de novos bairros na periferia. 

Importa referenciar que estas cidades oferecem condições de observação das 

consequências no urbano das ações que promoveram uma grande transformação nos padrões 

de ocupação do território amazônico, irão refletir as lógicas da produção desse espaço urbano, 

e consequentemente o modo como se produziu a pobreza e precariedade na habitação 

amazônica. 

Para esta análise é relevante entender tanto os resultados históricos da presença do 

capital na região Amazônica, como o contexto político em que ocorre a ocupação dessa área, 

bem como compreender o processo de urbanização da Amazônia com o intuito de apreender a 

problemática habitacional, assim como suas especificidades. 

 

Aspectos Metodológicos 

 

A pesquisa parte de uma interrogação, de um problema com o intuito de responder às 

necessidades do conhecimento. Neste aspecto, uma questão torna-se premente: quais as 

especificidades da precariedade habitacional em cidades ribeirinhas na Amazônia Paraense? 

A abordagem teórico-metodológica desenvolvida nesta pesquisa voltada para a análise 

da precariedade habitacional em cidades ribeirinhas amazônicas está fundamentada no método 

dialético da teoria social de Marx, com o objetivo de apreender as múltiplas determinações do 

fenômeno estudado. Método, segundo Netto (2007), é uma relação necessária entre sujeito e 

objeto; é também a forma como o sujeito captura a realidade; o objeto é o que orienta o sujeito 

já que todo método está orientado por uma teoria.  
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A realidade que o homem se depara é uma realidade aparente, isto é, esconde sua 

verdadeira essência que só será capturada por meio de uma racionalidade dialética, caminho 

para compreender as relações na sociedade. 

 

A dialética trata da “coisa em si”. Mas a “coisa em si” não se manifesta 
imediatamente ao homem. Para chegar a sua compreensão é necessário não só 
um certo esforço, mas também um détour. Por este motivo o pensamento 
dialético distingue entre representação e conceito da coisa, com isso não 
pretendendo apenas distinguir duas formas e dois graus de conhecimentos da 
realidade, mas especialmente e sobretudo duas qualidades da práxis humana 
(KOSIK, 1985, p. 9). 

 

Todo fenômeno social (expressões da questão social), no presente estudo a precariedade 

habitacional, só pode ser apreendido no plano do pensamento (sem o qual não é possível 

apreender nada), esse é o ponto de partida para entender as múltiplas determinações sem o qual 

não há como capturar a realidade. No entanto, o pensamento não cria a realidade, ele apenas se 

apropria desta. 

Para compreender o objeto de estudo em questão, o método de abordagem combinará a 

análise ao estudo de caso, tomando-o como referência empírica para aprofundar a investigação 

sobre as especificidades da precariedade habitacional nas cidades que serão analisadas na região 

amazônica.  

O conhecimento sobre precariedade habitacional em cidades ribeirinhas na Amazônia é 

muito limitado, poucos tratam de suas especificidades, conforme reflexão empreendida 

anteriormente. Este percurso acadêmico justifica a escolha desse trabalho. O desafio da tese é 

realizar as mediações sobre o objeto da pesquisa, dialogando com a realidade concreta, isto é, 

a essência do que estava oculto.  

A exposição da pesquisa empreendida sobre o objeto em questão realizou-se a partir da 

análise bibliográfica, documental e da pesquisa de campo. Pretende-se construir um debate 

teórico-metodológico e a sistematização de elementos empíricos sobre as áreas de estudo e a 

partir destas para a identificação de suas especificidades da precariedade habitacional. Os 

resultados devem contribuir para revelar diversidades que deem subsídios à proposição de 

políticas urbanas e habitacionais com enfoques menos generalizantes.  

Para o estudo da precariedade habitacional em cidades ribeirinhas na Amazônia fez-se 

necessário uma significativa revisão bibliográfica no acervo atinente à temática em razão da 

explanação do tema exigir fundamentação teórica. Desse modo, recorreu-se a uma pesquisa da 

bibliografia já existente acerca do objeto desta pesquisa, a partir da qual foram selecionadas 
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algumas teses, levantamentos realizados por órgãos públicos e publicações de institutos de 

pesquisa. 

Como principais referências teóricas utilizou-se as obras produzidas por autores que 

discutem as seguintes temáticas: 

a) Debate sobre os conceitos e metodologias relacionados com a precariedade 

desenvolvidos no âmbito nacional: Nações Unidas (1996); Rosemback et al. 

(2014); Genevois e Costa (2001). 

b) Precariedade urbana e habitacional no Brasil e na Amazônia: Denaldi (2009; 

2013; 2014; 2016); Pasternak (2008); Cardoso (2016); Santana (2012); Santana e 

Holanda (2012). 

c) Habitação como mercadoria no modo de produção capitalista: Harvey (1980); 

Topalov (1979); Maricato (1997). 

d) Construção histórica, social e espacial do urbano na Amazônia: Cardoso 

(2006; 2012), Abelém (1988), Rodrigues (1996, 2008), Castro (2003; 2006; 

2008), Santana (2012), Trindade Jr. (1997; 1998), Trindade Jr. e Rocha (2002), 

Pereira (2006), Becker (1990; 2006; 2013), Barbieri e Monte-Mór (2008), 

Cardoso e Lima (2006), Godfrey (1988). 

 

Com esta base teórica, procedeu-se à interpretação dos processos de formação 

socioespaciais das cidades na Amazônia a partir do modelo de acumulação do capital e sobre 

os temas que de alguma maneira tangenciam a precariedade habitacional nas cidades ribeirinhas 

amazônicas, visto que a produção acadêmica é restrita. Isso remete ao desafio de trazer ao 

debate a precariedade urbana e habitacional na Amazônia dialogando com a literatura 

construída sobre o tema, mas também valorizando as questões que lhes são particulares. 

A pesquisa documental justifica-se pelo fato de que houve a necessidade de uma análise 

minuciosa de fontes documentais, desde as produzidas em âmbito nacional como as que foram 

produzidas pelas cidades analisadas, como exemplo, os relatórios, leis, registros públicos, 

programas e projetos desenvolvidos por setores que tratam da política habitacional local.  

Para a análise dos dados quantitativos, utilizou-se fontes de dados secundários 

produzidos por órgãos oficiais. A pesquisa se apoiou em indicadores socioeconômicos 

produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), utilizando as 

informações dos censos demográficos. Recorre-se também às informações de outras fontes 

como: Síntese de Atualização do Plano Estadual de Habitação de Interesse Social do estado do 

Pará e planos municipais dos municípios estudados.  
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Reafirma-se que o caminho que se escolheu trilhar nesta tese encontrou algumas 

dificuldades, com destaque à falta de levantamentos e informações produzidas pelos órgãos 

públicos tanto a nível nacional como na esfera local para dar subsídios à pesquisa e qualificar a 

precariedade habitacional e urbana nas cidades estudadas. Daí a necessidade de produzir 

informações de qualidade, coletadas e produzidas através de trabalhos, estudos e pesquisas que 

possam retratar a situação habitacional no Brasil e na Amazônia. 

Com o intuito de definir os estudos de casos representativos da realidade ribeirinha 

amazônica e preparar o trabalho de campo, contou-se com a colaboração de 

professores/pesquisadores da Universidade Federal do Pará, que em sua trajetória acadêmica 

têm se debruçado nos estudos das cidades amazônicas e na temática da pobreza urbana, os quais 

concederam informações (in loco) importantes acerca do objeto. Dentre os temas abordados nas 

entrevistas destacam-se: 

 

a) dinâmicas urbanas e habitacionais nas cidades amazônicas; 

b) cidades ilustrativas da precariedade habitacional na Amazônia; 

c) singularidades da pobreza urbana na Amazônia;  

d) referências bibliográficas para subsidiar a pesquisa. 

 

A pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa 

bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, com recurso de 

diferentes tipos de pesquisa (GIL, 1994). Neste sentido, ela precedeu à pesquisa bibliográfica e 

foi utilizada com o objetivo de conseguir informações e conhecimentos acerca do objeto, nesse 

caso, a precariedade habitacional.  

Para este estudo adotou-se as Cidade sede8 de Cametá, Oeiras e Limoeiro do Ajuru como 

objeto de estudo de caso pois possuem uma vasta área destinada a expansão urbana, que é 

constituída de bairros periféricos e ocupações irregulares ou ainda loteamentos que apresentam 

precárias condições de moradia, infraestrutura e de serviços básicos.  

As vistorias no campo tiveram como objetivo entender a dinâmica urbana e qualificar 

informações, reconhecendo problemas de apropriação de espaços e identificando a localização 

e as condições atuais dos assentamentos precários nas cidades ribeirinhas escolhidas para o 

estudo de caso. 

 
8  Cardoso e Lima (2006), em um esforço de caracterização espacial e urbanística de tipologias na Região do 

Baixo Tocantins identificaram: cidade sede de município e vila ribeirinha. 
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Identificou-se na cidade de Cametá três áreas caracterizadas como aglomerados 

subnormais pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, os quais foram 

espacializados. A ideia foi realizar uma caracterização dos assentamentos precários 

identificando as condições de moradia da população a partir do levantamento dos dados 

produzidos nacionalmente especificamente os dados de aglomerados subnormais para 

confrontar com os dados produzidos a partir da pesquisa de campo.  

Para a pesquisa de campo, recorreu-se aos recursos da observação sistemática e de 

entrevistas. A visita ao campo possibilitou conhecer o tecido urbano, os processos 

socioespaciais da cidade e das áreas precárias e a identificação dos setores precários que não 

foram captados pelos levantamentos do censo, além do que permitiu a apreensão da 

complexidade da estruturação do espaço amazônico que revelam as particularidades regionais 

no modo de morar amazônico. As entrevistas de caráter semiestruturado permitiram obter uma 

leitura comunitária sobre as necessidades prioritárias das áreas em condições de precariedade. 

Para análise da situação habitacional das cidades estudadas, foram adotados os seguintes 

elementos na observação do campo da pesquisa: 

 

a) forma de apropriação do espaço; 

b) características físicas e ambientais da habitação e do entorno; 

c) acessibilidade aos equipamentos públicos; 

d) infraestrutura urbana; 

e) dimensão sociocultural. 

 

De forma complementar à observação sistemática, a pesquisa se utilizará do 

levantamento fotográfico das áreas precárias levantadas na cidade enquanto um recurso capaz 

de elucidar e demonstrar de forma minuciosa a realidade analisada, acrescido da construção de 

mapas, e do diário de campo. Com os dados levantados nesta pesquisa, buscou-se identificar a 

precariedade habitacional enfatizando suas especificidades. 

 

Estrutura da Tese 

Diante dessas reflexões, a pesquisa que caminhou no sentido de responder à questão 

central, num esforço de apreensão do objeto em sua totalidade (exposição de suas múltiplas 

determinações) e na demonstração da hipótese formulada, está estruturada da seguinte maneira: 

parte-se desta introdução, que cumpre o propósito de dialogar sobre o percurso da pesquisa 

registrando os objetivos e hipótese, segue-se com a análise dividida em três partes e finaliza-se 
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com as considerações finais que retomam as premissas do estudo e condensam os argumentos 

levantados e discutidos no percurso deste trabalho. 

A primeira parte dialoga com um dos objetivos específicos da tese e está embasada na 

análise de conceitos e metodologias relacionadas à precariedade habitacional, dividindo-se em 

dois capítulos. No capítulo 2, busca-se estabelecer conceitos e dimensões da precariedade 

habitacional que nortearão a análise desta tese, partindo-se da premissa de que a precariedade 

habitacional precisa ser entendida como um conceito multidimensional e multifacetado. No 

presente capítulo ainda, serão realizadas algumas considerações analíticas e teóricas que 

fornecem as chaves explicativas para a produção das moradias precárias.  

O capítulo 3 pretende sinalizar que o debate metodológico é fundamental para o 

aprimoramento dos estudos e pesquisas sobre a precariedade habitacional no Brasil e demonstra 

que as distintas formas de precariedade habitacional que caracterizam parte significativa das 

moradias brasileiras não são demonstradas pelos dados e metodologias desenvolvidas a nível 

nacional, o que dificulta a construção de políticas públicas que possam dialogar com as 

especificidades. Demonstra ainda, que a produção da pobreza e precariedade habitacional e 

urbana é fruto das desigualdades sociais inerentes ao sistema capitalista. 

A segunda parte da tese, também subdividida em dois capítulos, tem como objetivo 

conhecer as conformações históricos e sociais da diversidade do espaço urbano amazônico. O 

capítulo 4 discutirá os resultados históricos da presença do capital na região Amazônica, o 

contexto político em que ocorre a ocupação dessa área, bem como o processo de urbanização 

da Amazônia com o intuito de apreender as determinações das contradições que culminam com 

a problemática habitacional na região. 

Conhecer a realidade urbana da Amazônia é, sem sombra de dúvida, de extrema 

importância para se compreender os diversos processos contraditórios da modernização que 

chegam, se instalam e modificam a realidade da região. Acredita-se que as particularidades da 

precariedade habitacional não podem ser captadas sem a compreensão dos processos históricos 

que caracterizam o território em questão e ainda sem o diálogo entre as especificidades e 

questões mais gerais que envolvem a diversidade do urbano amazônico. 

O capítulo 5, pauta-se na análise crítica do espaço urbano amazônico e suas articulações 

ao longo do processo de formação histórico e territorial na região. Especificamente, será 

abordada a conformação urbana das cidades ribeirinhas, enfatizando que ainda que essas 

cidades estejam articuladas aos processos de expansão capitalista, elas guardam características 

que revelam permanências de dinâmicas anteriores ao período mais recente, situação 
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claramente visualizada quando analisada a região do Baixo Tocantins, lócus de pesquisa da 

presente tese. 

A terceira parte, num esforço de síntese e de demonstração da hipótese inicial 

estabelecida nesse estudo, procedeu-se à sistematização e espacialização dos dados coletados e 

identificados durante o trabalho de campo, com vista a realizar um panorama da precariedade 

habitacional nos municípios de Cametá, Oeiras do Pará e Limoeiro do Ajuru identificando suas 

especificidades. A presente parte divide-se em dois capítulos.  

O capítulo 6 trata da precariedade urbana e habitacional nas cidades ribeirinhas 

amazônicas, a saber: Cametá, Limoeiro do Ajuru e Oeiras do Pará, localizadas na região do 

Baixo Tocantins no estado do Pará. Por meio de dados secundários, observações no campo e 

imagens orbitais, realizou-se a identificação e caracterização dos assentamentos precários. A 

exposição da pesquisa culminou com proposição de tipologias de ocupação das áreas precárias 

nas cidades estudadas e teve como objetivos: conhecer as características e possíveis 

especificidades dos assentamentos precários e qualificar a pobreza urbana levando-se em 

consideração às particularidades do processo de urbanização e formação histórica do espaço 

urbano amazônico. 

O capítulo 7 traz uma análise multidimensional da precariedade habitacional nas 

cidades ribeirinhas estudadas, enfatizando as especificidades locais. Para tanto, realizou-se a 

aplicação de uma metodologia que explicita e caracteriza as múltiplas dimensões dessa 

precariedade. Esta metodologia terá como base os conceitos9 utilizados pelas Nações Unidas, 

(1992) e por Rosemback et al. (2014), com o intuito de realizar um panorama geral dos 

problemas habitacionais nas áreas consideradas precárias. Acredita-se que as condições de 

moradia envolvem tanto as dimensões físicas da habitação e do entorno, como também a 

dimensão cultural. Neste sentido afirma-se que elas são interdependentes.  

 
9  Essas dimensões foram conceituadas no capítulo que trata dos conceitos norteadores da precariedade urbana 

e habitacional desta tese.  
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PARTE I – CONCEITOS E METODOLOGIAS RELACIONADOS 

COM A PRECARIEDADE HABITACIONAL 



36 

2 PRECARIEDADE HABITACIONAL: CONCEITOS NORTEADORES DA TESE 

 

Esta tese busca contribuir para o conhecimento da precariedade habitacional em cidades 

ribeirinhas amazônicas, aprofundando conceitos existentes e evidenciando manifestações das 

características regionais, incluindo aquelas de difícil mensuração. Para alcançar tal propósito 

busca-se, neste capítulo, estabelecer conceitos e dimensões da precariedade habitacional que 

irão nortear a presente tese. 

O objetivo não é produzir uma análise comparativa entre os conceitos existentes, pois 

entende-se que os mesmos se complementam e que a precariedade habitacional precisa ser 

entendida como um conceito multidimensional e multifacetado. 

Para tanto, serão realizadas algumas considerações analíticas e teóricas iniciais que 

fornecem as chaves explicativas para a produção das moradias precárias, isto é, aquelas 

construídas pela população pobre com as condições que lhe são possíveis. Ademais, entendendo 

que esta tese tem por foco a precariedade habitacional, torna-se prioritário conhecer os 

conceitos atinentes à precariedade através de uma análise conceitual e de dimensões aplicadas 

e utilizadas em nível nacional. 

 
2.1 A HABITAÇÃO COMO MERCADORIA NO MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA 

 
Para esta análise, parte-se do pressuposto de que é fundamental compreender que na 

habitação (casa) se desenvolvem atividades cotidianas necessárias à sobrevivência e à 

reprodução dos trabalhadores. Como categoricamente assinala Costa (1997, p. 10) “a casa é 

muito mais do que uma estrutura física que serve de abrigo, ela é também um ‘sentimento’, um 

‘mundo familiar’”. A casa é, deste modo, uma necessidade humana básica. 

 
Os homens devem estar em condições de poder viver, a fim de fazer história. 
Mas, para viver é necessário, antes de qualquer coisa, beber, comer, ter um 
teto onde se abrigar, vestir, etc. O primeiro ato histórico é, pois, a produção 
dos meios que permitam satisfazer as necessidades, a produção da própria vida 
material (MARX; ENGELS, 1979, p. 33). 

 
As reflexões acima transmitem a abordagem de casa10 como morada do homem e sem 

a qual ele não pode reproduzir-se dignamente e nem vivenciar experiências com sua família. 

Residir tem um significado muito peculiar na vida do ser humano, “é um espaço de tradução 

 
10“ A casa, neste sentido, configura-se como uma instituição social, como um lugar especular da estrutura 

socioeconômica e institucional da sociedade, a saber: o lugar da rede relacional dos comportamentos sociais, 
da organização e hierarquia familiar, de manipulação do poder e desempenho de papéis, uma certa 
configuração da estrutura socioinstitucional da sociedade [...]. (PERDIGÃO; GAYOSO, 2012, p. 118). 
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das relações sociais em suas dimensões culturais e simbólicas” (PERDIGÃO; GAYOSO, 2012, 

p. 117). 

No entanto, para o sistema capitalista a habitação tem valor de uso e valor de troca 

(HARVEY, 1980). Como valor de troca11, é uma mercadoria12 que pode ser vendida como outra 

qualquer, ou seja, a habitação ocupa um lugar importante no ciclo de reprodução do capital, 

dificultando o acesso da classe trabalhadora à moradia adequada. Para Topalov (1979), a 

habitação constitui-se de dois produtos: edificação e terra. 

Maricato (1997), ao tratar da habitação como uma mercadoria especial, afirma que esta 

tem produção e distribuição complexas, pois ela é a mais cara entre as mercadorias de consumo 

privado. Seu preço é maior do que os salários médios, por este motivo, o comprador demora 

anos para pagá-la. A autora continua afirmando que esta é uma mercadoria que tem longo 

período de circulação e por isso exige um financiamento prévio para o consumo, pois em geral 

a classe trabalhadora não dispõe desse dinheiro à vista.  

Há ainda outro fator que torna a habitação a mercadoria mais cara. É a sua vinculação 

com a terra, pois cada casa ou edifício necessita de um novo solo e a casa sendo parte do espaço 

urbano, tem qualidades que variam de acordo com a localização13. “No reino da propriedade 

privada14, a produção de cada mercadoria exige a superação do que pode constituir um 

obstáculo, a vontade do dono da terra” (MARICATO, 1997, p. 46).  

Nas palavras de Bonduki (2011), como a habitação é uma mercadoria, a produção 

privada de moradias para as pessoas de todas as classes sociais é uma das mais importantes 

áreas de aplicação de capital.  

 
11  Pautado na teoria marxiana, o valor de troca como mercadoria é qualquer coisa produzida com destino à 

troca, a mercadoria tem um “valor de troca”, definido como a proporção quantitativa pela qual valores de uso 
de um tipo se trocam por valores de uso de outro tipo. 

12  O conceito de mercadoria nesta tese é pautado por Marx que o utilizou para analisar formas que surgem com 
base na produção e na troca de mercadorias. A mercadoria é a forma que os produtos tomam quando essa 
produção é organizada por meio da troca. Os produtos são propriedade de agentes particulares que têm o 
poder de dispor deles transferindo-os a outros agentes. A mercadoria pode satisfazer uma necessidade 
humana e pode obter outras mercadorias em troca (BOTTOMORE, 2012). 

13  Villaça (2001) é uma das referências em relação à teoria da localização. Para o autor, o elemento principal 
para a formação dos preços é localização ou renda de localização como a predominante no espaço urbano. 
“Quanto mais central for o terreno, mais trabalho existe despendido na produção desta centralidade. Os 
terrenos da periferia têm menos trabalho social incorporado em sua produção do que nas áreas centrais 
(VILLAÇA, 2001, p. 74-5). 

14  Na teoria social marxiana, o conceito de propriedade tem significados importantes e dentro do sistema de 
categorias, a propriedade dos meios de produção tem importância destacada. Segundo a teoria marxista a 
propriedade dos meios de produção é o princípio orgânico que determina tanto as relações de produção como 
as relações de distribuição (BOTTOMORE, 2012). A propriedade privada dá ao produtor o direito de decidir 
quando e como ele irá produzir as suas mercadorias. Esse direito indica a exclusão de alguns indivíduos, pois 
não haverá nenhum processo decisório sobre o que deverá ser produzido. 
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Para o autor o morador com baixa ou nenhuma renda fixa e que obviamente não tem 

capital para comprar ou alugar esta mercadoria, tem sua necessidade primeira de morar negada, 

pois o mercado de trabalho relega parte da população à pobreza e o mercado imobiliário nega 

aos pobres a possibilidade de habitar no mesmo espaço em que moram aqueles que podem 

pagar por uma das mercadorias mais caras do sistema capitalista de produção que é a habitação. 

“Surge uma demanda economicamente inviável, mas socialmente inegável. Desta contradição 

se origina a ‘habitação social15’” (BONDUKI, 2011, p. 8). 

No Brasil, um dos fatores que possibilitaram o surgimento da habitação como uma 

mercadoria segundo Holston (2013) foi a privatização das terras indígenas pela aristocracia 

portuguesa no período colonial. Essa distribuição se deu por meio das sesmarias para aqueles 

que possuíam recursos para explorá-las.  

Após a extinção das sesmarias e a promulgação da Lei de Terras de 1850, a posse 

tornou-se a única forma de reivindicar terras reconhecidas pela presente lei. A partir desse 

momento, os invasores da elite passaram a reivindicara posse de terras maiores que as 

sesmarias, o que possibilitou uma maior usurpação de aquisição de terras no Brasil. Com a 

“independência” do Brasil, não houve uma democratização do acesso à terra, colocando em 

pauta os problemas fundiários que o país passara a enfrentar, (HOLSTON, 2013). 

Sobre a problemática habitacional brasileira, as autoras Nascimento e Braga (2009), no 

artigo que trata da análise histórica e crítica da habitação social no Brasil, realizam uma divisão 

do século XX em quatro partes. 

A primeira parte referente ao início do século XX até os anos de 1930 reconhecidos 

como “os primórdios da problemática habitacional”, período reconhecido pelo crescimento 

das cidades, em razão do aumento do fluxo migratório de ex escravos e migrantes, e pela 

escassez de moradias e serviços públicos. O segundo período faz referência ao “Período 

Vargas (1930-1945)”, responsável pelas transformações das cidades brasileiras “à mercê de 

uma política econômica de desestímulo à produção agrícola e de ações políticas direcionadas 

ao desenvolvimentismo do país em uma base industrial” (p. 99). 

O terceiro, do “Pós-guerra até 1964”, período marcado pela ação do mercado nas 

respostas às demandas habitacionais e, o quarto período “do BNH ao fim do século XX”, onde 

 
15  Para o entendimento do surgimento das origens da habitação social no Brasil, ver Bonduki (2011). Nesta 

obra, o autor constitui um extenso estudo das origens do crescimento das grandes cidades brasileiras e suas 
periferias e favelas. Um crescimento que se dará de forma caótica e que o autor aborda seus aspectos 
arquitetônico, urbanístico, sociológico e de história econômica. 
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as bases das políticas públicas no enfrentamento do déficit habitacional, desde então presentes 

no cenário político brasileiro começam a aparecer na agenda do Estado. 

Do ponto de vista das autoras, mencionadas anteriormente, a análise histórica da 

habitação ao longo do século XX contribui para um entendimento sobre a realidade da 

problemática habitacional brasileira atual e dá bases para a reflexão sobre suas manifestações 

na região amazônica com suas particularidades. 

A questão da habitação16 deve ser tratada como um dos principais problemas sociais no 

Brasil urbano. Essa problemática tem relação com séculos de política, ou ausência dela, que 

desconsideram a moradia como um direito fundamental da população pobre, ou seja, o Estado 

não enfrentou esta expressão da questão social17 que reflete o problema habitacional.  

Para entender a questão da habitação no modo de produção capitalista, esta tese ancorou-

se na leitura teórica de Engels (1988), ao afirmar que não é a solução da questão da habitação 

que imediatamente resolve a questão social, mas é a solução da questão social, isto é, a abolição 

do modo de produção capitalista que resolve a questão da habitação. 

O Brasil como um país capitalista periférico, onde a invisibilidade é histórica e a 

habitação dos trabalhadores não é problema para o capital e muitas vezes, nem mesmo para o 

Estado, explica o fato dos bairros de moradia dos trabalhadores serem construídos por eles 

mesmos e, ainda, o fato de as favelas fazerem parte da reprodução da força de trabalho formal. 

Neste sentido, as habitações precárias localizadas geralmente nas favelas integram as cidades 

de países como o Brasil (MARICATO, 2015). 

“Desigual e combinado, ruptura e continuidade, modernização do atraso, modernização 

conservadora, capitalismo travado, são algumas das definições que explicam o paradoxo 

evidenciado por uma modernização” (MARICATO, 2015, p. 26) que acontece se apropriando 

de formas atrasadas e frequentemente de formas não capitalistas. A autora fornece algumas 

chaves explicativas, para o entendimento de que as cidades são evidências dessas formulações 

 
16  Não é objeto deste capítulo discutir em minúcias a questão da habitação no modo de produção capitalista, 

porém é importante registrar que a problemática da habitação da classe trabalhadora no sistema capitalista 
ganha destaque desde o processo de industrialização e urbanização das cidades europeias no século XIX com 
o advento da Revolução Industrial.  

17  A “questão social” abarca o fenômeno do pauperismo, situação de pobreza crescente entre os componentes 
das classes trabalhadoras, principal protagonista das mudanças sociais. O entendimento da “questão social” 
nesta tese está pautado nos moldes de Carvalho e Iamamoto, (2007, p. 77), “a questão social não é senão as 
expressões do processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário 
político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É a 
manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa a 
exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e repressão”. 
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teóricas, assim como a construção de moradia pelos próprios trabalhadores em áreas ocupadas 

informalmente18. 

De acordo com Cardoso (2016), a informalidade da produção e da precariedade da 

moradia ocorre de duas madeiras: por meio de mecanismos de mercado, onde agentes 

econômicos disponibilizam terras ou unidades habitacionais a preços que não são capazes de 

serem assumidos pela grande maioria da população que sofre com os problemas da falta de 

moradia. População esta empobrecida e com frágeis vínculos de trabalho, isto é, com 

capacidade reduzida de compra ou de financiamento habitacional. O outro meio de acessar a 

moradia é por ocupação espontânea de terras19 ou de imóveis vazios.  

As alternativas de habitação, que incluem infraestrutura e serviços urbanos, os quais são 

demandas da maior parte da população, não são encontradas nem no mercado e nem nas 

políticas públicas. As áreas ambientalmente frágeis, que por esta condição demandam 

legislação específica, não são de interesses do mercado legal. Neste sentido, são as que restam 

para a moradia da população pobre (MARICATO, 2015). 

O desafio, portanto, dessa análise, consiste em pensar a precariedade habitacional como 

uma expressão da questão social no modo de produção capitalista e suas particularidades no 

Brasil e na Amazônia ribeirinha. 

No entanto, para esta reflexão, torna-se imperioso o entendimento de que a segregação 

do espaço urbano e a produção da moradia precária são expressões da mercantilização do 

espaço na totalidade do processo de reprodução do capital. Neste sentido, o acesso à terra 

urbanizada e consequentemente a adequadas condições de moradia, subjuga-se ao mercado 

(com suas especificidades na região amazônica), e à ação estatal. Em outras palavras, o valor 

de troca da moradia se impõe sobre seu valor de uso20. 

 

2.2 PRECARIEDADE HABITACIONAL: DISCUTINDO CONCEITOS E DIMENSÕES 

 

Uma habitação adequada envolve muito mais aspectos do que meramente o elemento 

físico da moradia. Ou seja, não se restringe à unidade habitacional, mas também aos aspectos 

 
18  Para esse entendimento é importante recorrer a Oliveira (1972) como autor que fornece uma análise teórica 

sobre a prática da autoconstrução da moradia ilegal pelos trabalhadores e pela população pobre. 
19  Forma predominante de ocupação da população pobre nas cidades ribeirinhas estudadas em detrimento da 

ocupação de imóveis vazios. 
20  Pautado na formulação marxiana, o valor de uso caracteriza-se quando o produto do trabalho serve para a 

satisfação das necessidades humanas; o que o trabalhador produz o pertence e é útil. 
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de integração dessa unidade com o urbano, incluindo o grau de atendimento a serviços de 

infraestrutura e equipamentos sociais.  

Para Barbo e Shimbo (2006), a habitação está entre as necessidades básicas do ser 

humano. Seu tamanho e sua qualidade são importantes para boas condições de saúde, segurança 

e privacidade e sua localização é decisiva para o acesso ao trabalho e aos principais serviços 

oferecidos pelos municípios.   

Compactua-se com Bonduki (2002) quando o autor faz referência ao que é fundamental 

para um padrão de habitação que possa garantir os preceitos do direito à moradia. Para o autor, 

a habitação deve ser entendida em um sentido mais abrangente e sistêmico, no sentido de 

pertencimento, de usufruto e de direito à cidade21. 

Isto é, inclui a oferta e o acesso por parte da população à rede de infraestrutura urbana 

e de acesso aos equipamentos públicos. Diz respeito à questão do pertencimento ao território e 

da inclusão dentro de um amplo contexto urbano, dando visibilidade ao pleno exercício de fruir, 

usufruir e construir um espaço com qualidade de saudável//habitável (BONDUKI, 2002). 

A moradia adequada é um dos direitos humanos garantidos a todos pela legislação 

internacional e pela Constituição Federal Brasileira. Esse direito fundamental foi reconhecido 

em 1948 pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (NAÇÕES UNIDAS, 1948); como 

integrante do direito a um padrão de vida adequada e também em 1966 pelo Pacto Internacional 

de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (NAÇÕES UNIDAS, 1992). 

Com essas análises é possível perceber que a discussão sobre o que seria uma habitação 

satisfatória tem sido bastante pautada e inúmeros fatores têm sido apontados como desejáveis 

para um padrão mínimo de uma moradia adequada, a saber: fatores culturais, ambientais, 

econômicos entre outros. No entanto, seu acesso está subjugado à lógica do capital, conforme 

pontuado anteriormente. 

De todo modo, o problema habitacional não tem sido visto apenas como um problema 

de construção de unidades habitacionais. O tema tem envolvido urbanização e regularização 

fundiária. Essa questão tem relação com a compreensão do direito à moradia e direito à cidade, 

que vincula questões e serviços urbanos com melhoria das condições de vida da população. 

A reflexão acerca da precariedade da moradia remete à discussão sobre assentamentos 

precários, áreas que ganham inúmeras denominações nas diversas regiões do país onde 

 
21   O direito à cidade nesta tese, pauta-se na concepção de Lefebvre. Manifesta-se como uma forma superior dos 

direitos: o direito à liberdade, à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar. O direito à obra (à 
atividade participante) e o direito à apropriação (bem distinto do direito à propriedade) estão implicados no 
direito à cidade (LEFEBVRE, 2008, p. 134). 
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predominam o problema habitacional de forma concentrada, com aglomerados de moradias 

irregulares. 

O conceito de assentamento precário, conforme definição dada pela Política Nacional 

de Habitação (PNH) abrange situações de precariedade e inadequação dos assentamentos 

habitacionais onde residem famílias de baixa renda. Estes se originam de estratégias 

empregadas pela população para moradia e apresentam inúmeros problemas, a saber: 

irregularidade fundiária, ausência de infraestrutura de saneamento ambiental; localização em 

áreas mal servidas por sistema de transporte e equipamentos sociais; terrenos alagadiços e 

sujeitos a riscos, adensamento, deficiências construtivas, etc. (BRASIL, 2010). 

Marques et al. (2007) conceitua assentamentos precários a partir dos seguintes 

elementos: a) posse instável do solo ocupado: os assentamentos precários caracterizam-se pela 

ocupação ilegal da terra, tanto urbana como rural, ou pela situação jurídica que embora regular 

está exposta a outros tipos de instabilidades; b) renda familiar: há uma estreita relação da 

pobreza com os setores precários; c)  nível de escolaridade: o fator de baixa renda tende a 

acentuar a situação de baixa remuneração; d) taxas de dependência: este fator compõe a 

caracterização dos níveis de pobreza urbana e rural; e d) carência de infraestrutura. 

Cardoso et al. (2009), também afirmam que a denominação de assentamentos precários 

foi adotada para fazer referência às situações em que áreas são ocupadas irregularmente e 

apresentam como principal característica a deficiência de infraestrutura e de acessibilidade. Os 

assentamentos precários são entendidos como “aglomerações com delimitação mais ou menos 

precisa no tecido urbano, [...]; e com ocupação inequívoca e majoritária por população de baixa 

renda” (CARDOSO et al., 2009, p. 93). 

Segundo o IBGE (2010), ao tratar da precariedade da unidade habitacional, os 

domicílios precários são domicílios particulares permanentes (casas e apartamentos) que não 

são construídos por alvenaria ou madeira aparelhada, apresentado como principais materiais de 

construção a taipa não revestida, a madeira aproveitada, a palha ou outro material. Desta forma 

as habitações são tidas como precárias quando os domicílios são improvisados ou precários. 

Referente ao conceito de “precariedade”, a Fundação João Pinheiro22(FJP) define que se 

trata de uma situação caracterizada por inadequação de moradias23 em termos fundiários e de 

 
22  A metodologia desenvolvida pela FJP para o cálculo das necessidades habitacionais no Brasil é uma 

referência nacional para a formulação de políticas públicas no setor. Esta metodologia será mais bem 
explicitada no capítulo seguinte. 

23  Correspondem às habitações que “não proporcionam a seus moradores condições desejáveis de 
habitabilidade” (FJP, 2005, p. 8). Conceito metodológico será explorado no capítulo seguinte. 
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infraestrutura, podendo ocorrer situações de déficit24 ou de outras formas de inadequação dentro 

dos assentamentos precários. 

Quando se reporta à dimensão regional, a definição de habitação precária gera 

discussões nas mais variadas áreas do conhecimento. Sob esse prisma, pode-se afirmar que para 

os domicílios tidos como precários nas cidades amazônicas ribeirinhas é possível perceber que 

culturalmente essas habitações foram erigidas com materiais encontrados em abundância no 

território, como a madeira e a palha, e que pela necessidade de morar, são utilizados de maneira 

transitória. 

É oportuno enfatizar que o modo de morar milenar caracterizado pelas palafitas e estivas 

como condição de acesso e mobilidade também faz parte dos processos de adaptação ao meio 

e da cultura arquitetônica locais. Essa realidade, no mais das vezes, revela uma qualidade de 

vida precária, onde o acesso a bens e serviços sociais é prestado de forma precarizada. 

Retomando a discussão sobre o que seria uma habitação considerada satisfatória, o 

relatório da WHO (2010) inclui quatro aspectos:  

 

a) casa (house): adequada estrutura física;  

b) lar (home): estrutura econômica, social e cultural estabelecida pela família 

(household, grupo doméstico) residente;  

c) bairro (neighbourhood): são ruas, lojas, igrejas, escolas, área verde e de 

recreação, transporte etc., que circundam a casa;  

d) comunidade (community): inclui os que moram, trabalham ou prestam serviços 

no bairro. 

 

O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1992) tem uma 

importância especial; seu artigo 11, o qual dispõe que toda pessoa tem direito a um padrão de 

vida adequado para si e sua família, inclusive à moradia adequada, assim como à melhoria 

contínua de suas condições de vida. Neste sentido, uma família que vive em situação de 

precariedade habitacional tem seu direito a um nível de vida satisfatório totalmente 

desrespeitado e inclusive o acesso a todos os outros direitos sociais, econômicos e culturais 

negados. 

 
24  O conceito de déficit habitacional utilizado pela Fundação Pinheiro está ligado às deficiências do estoque de 

moradias. Relaciona-se àquelas moradias sem condições de habitabilidade devido à precariedade das 
construções ou em virtude do desgaste da estrutura física. 
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Desta forma, uma moradia adequada deve atender aos seguintes requisitos (NAÇÕES 

UNIDAS, 1992): 

a) segurança da posse: 

-  a posse pode tomar uma variedade de formas: locação, acomodação, 

habitação cooperativa, arrendamento, uso pelo próprio proprietário, 

habitação de emergência e assentamentos informais; 

-  independentemente do tipo de posse, todas as pessoas devem possuir um 

grau de segurança, a qual garanta proteção legal contra despejos forçados; 

-  o modelo adotado em cada intervenção deve ser aquele que conferir 

melhores condições de segurança e adequação aos processos culturais, 

sociais, etc.; 

 

b) disponibilidade de serviços, materiais, facilidades e infraestrutura: 

-  uma moradia adequada deve conter facilidades essenciais para a saúde, 

segurança, conforto e nutrição; 

-  todos devem ter acesso sustentável a recursos naturais e comuns, por 

exemplo: água potável, energia elétrica, aquecimento e iluminação, 

esgotamento sanitário, meios para armazenar os alimentos, depósito dos 

resíduos e do lixo, drenagem do ambiente e serviços emergenciais; 

 

c) custo acessível: 

-  a moradia não é adequada se o seu custo ameaça ou compromete o exercício 

de outros direitos, ou seja, outras necessidades básicas não podem ser 

comprometidas ou ameaçadas; 

-  medidas devem ser tomadas por parte do Estado de modo que possam 

assegurar que a porcentagem dos custos relacionados à habitação seja 

mensurada de acordo com os níveis de renda e deverão ser estabelecidos 

subsídios habitacionais para aqueles que forem incapazes de arcar com os 

custos da habitação; 

 

d) habitabilidade: 

-  a habitação adequada deve garantir a segurança física e estrutural 

proporcionando um espaço adequado, bem como proteção contra o frio, 

umidade, calor, chuva, vento e outras ameaças à saúde; 
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-  a habitação deve garantir a segurança física do cidadão; 

 

e) acessibilidade: 

-  as necessidades específicas dos grupos desfavorecidos e marginalizados 

deverão ser levadas em conta; 

-  os grupos desfavorecidos como idosos, crianças, deficientes físicos, doentes 

terminais, portadores de HIV, pessoas com problemas crônicos de saúde, 

doentes mentais, vítimas de desastres naturais, pessoas vivendo em áreas 

propensas a riscos dentre outros devem ser assegurados um patamar de 

consideração prioritária na esfera habitacional; 

 

f) localização: 

-  a moradia adequada deve estar localizada de modo que exista acesso a 

opções de trabalho, serviços de saúde, escolas, creches e outras facilidades 

sociais; 

- as habitações não deveriam ser construídas em locais poluídos nem em 

proximidades de fontes de poluição que ameacem o direito à saúde dos 

habitantes. 

 

g) adequação cultural: 

-  a habitação deve estar adequada às lógicas e às dinâmicas sociais dos 

moradores, devendo haver uma preocupação com o tecido social existente: 

relações sociais estabelecidas, vizinhanças consolidadas, símbolos, códigos, 

etc. 

-  a maneira como a habitação é construída, os materiais de construção usados 

e as políticas em que se baseiam devem possibilitar apropriadamente a 

expressão da identidade e diversidade cultural da habitação. 

 

A segunda edição da Agenda Habitat trouxe inúmeros avanços no que tange à moradia 

digna, reforçando que ela vai além de um teto sobre a cabeça (NAÇÕES UNIDAS, 1996). 

Há um entendimento de que uma moradia precária não é capaz de oferecer condições 

de vida saudável, com segurança e infraestrutura básica, que contemple o acesso à água 

encanada, à energia elétrica, à prestação eficiente de serviços públicos urbanos como saúde, 
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educação, transporte coletivo, coleta de lixo. Pressupõe ainda, a segurança da habitação, a 

acessibilidade.  

Além disso, o custo deveria ser acessível à população e a adequação da moradia deve 

contar com a participação daqueles interessados, considerando que os fatores culturais, 

ambientais e econômicos devem ser levados em consideração em respeito às peculiaridades 

regionais, conforme já enfatizado.  

Rosemback et al. (2014) também explicita distintas dimensões para avaliação da 

situação habitacional. Tais dimensões, que possuem forte interface com as dimensões elencadas 

pela ONU, são: 

 

a) adequação física da edificação: diz respeito à utilização de materiais que 

garantam permanentemente a proteção contra as intempéries, a salubridade, a 

privacidade, e a segurança de seus moradores; 

b) adequação da edificação à família: requer espaço suficiente para uma vida 

saudável, para que sejam exercidas de maneira satisfatória as diferentes atividades 

do lar. Inclui-se nessa dimensão também, como inadequado, o caso de famílias 

conviventes por falta de opção; 

c) segurança ambiental: assentamentos adequados ambientalmente protegem os 

recursos naturais e previnem vítimas fatais de eventos naturais; 

d) segurança jurídica: regularidade e posse da terra são dimensões de extrema 

importância, principalmente para evitar situações de despejos e remoções, ações 

em geral muito traumáticas; 

e) infraestrutura e serviços públicos: é imprescindível à moradia adequada por 

garantir a salubridade e assim a saúde dos moradores; 

f) localização e acessibilidade: diz respeito à integração do cidadão à cidade, ao seu 

acesso às opções de emprego, ao transporte público eficiente, aos serviços de 

saúde, à escola, à cultura e ao lazer; 

g) custo de moradia: engloba aluguéis abusivos ou incompatíveis com a renda, o 

preço dos imóveis e o acesso a financiamentos e programas habitacionais, precisa 

ser analisado para fechar o rol de dimensões acerca da questão habitacional para 

um diagnóstico da situação dos municípios. 

 

Pasternack (2016) assinala que os indicadores que definem moradia adequada no Brasil 

são restritos: em relação à saúde e bem-estar, colocam parâmetros mínimos – matérias de 
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construção duráveis, existência de infraestrutura sanitária básica, adensamento máximo, 

sanitário exclusivo, adequação fundiária, relação aluguel/renda mínima, convivência familiar 

indesejada. Os parâmetros utilizados mostram-se mínimos, possíveis para o país no momento 

atual, porém não os desejáveis em relação a um completo bem-estar domiciliar. Os desejáveis 

deveriam considerar todas as relações habitação-saúde e bem-estar.  

A autora explicita a relação habitação-saúde através da análise de quatro dimensões: 

casa e doenças transmissíveis, casa e necessidades fisiológicas, casa e acidentes domésticos, 

casa e saúde mental. Assinala que uma forma possível seria através do agrupamento das 

necessidades habitacionais nesses quatro grandes grupos:  

 

a) casa e doenças transmissíveis: necessidades relacionadas com água, esgoto, 

sanitários, vetores, tanto na unidade como no entorno, conservação da comida, 

espaços nos dormitórios, ventilação e insolação; 

b) casa e necessidades fisiológicas: sobre conforto térmico e acústico, ar puro, luz 

e iluminação, local para exercício e brincadeiras, facilidade de manutenção. Para 

que uma casa seja saudável é necessário que reúna as seguintes condições, a saber: 

temperatura adequada, fornecendo um microclima agradável; ar interior puro e 

com condições adequadas de circulação, iluminação natural e artificial, bem-estar 

acústico e projeto adequado, de tal forma que os ocupantes possam realizar seus 

afazeres sem fadiga excessiva, oportunidade de exercício e lazer ativo e passivo; 

c) casa e acidentes domésticos: versando sobre segurança material, proteção contra 

fogo e inundações, proteção contra choques, queimaduras, quedas, 

envenenamento de gás, proteção contra automóveis; 

d) casa e saúde mental: com necessidades que envolvem privacidade, vida familiar, 

vida comunitária, facilidade de manutenção e de execução das atividades 

domésticas, satisfação estética e concordância com os padrões locais.  

É importante ressaltar, que é extremamente complicado isolar os conjuntos de fatores 

sociais existentes na moradia do homem, que vão muito além do espaço físico. Tais dimensões 

se complementam para atender à necessidade de morar com qualidade de vida. 

Assim, tendo por base a discussão de alguns conceitos utilizados para caracterizar a 

precariedade habitacional, para esta tese serão considerados aspectos elencados nas dimensões 

apresentadas pelas Nações Unidas, (1992) e por Rosemback et al. (2014), pois entende-se que 

se entrecruzam, são interdependentes. Neste sentido, para a análise multidimensional da 
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precariedade habitacional, considera-se que uma habitação está em situação de precariedade se 

não atender pelo menos um dos seguintes requisitos: 

 

a) Segurança da posse:  

Esta dimensão é contemplada tanto pelas Nações Unidas, (1992) quanto por Rosemback 

et al. (2014). Para tanto, segue-se o conceito das Nações Unidas sinalizando que a moradia não 

é adequada se os seus ocupantes não têm um grau de segurança de posse que garanta a proteção 

legal contra despejos forçados, perseguição e outras ameaças.  

Uma moradia precária desrespeita o mínimo para um padrão de vida adequado, inclusive 

negando o acesso a direitos econômicos, sociais e culturais. A terra é um dos elementos 

fundamentais para garantir uma habitação digna, sendo dever do Estado intervir para garantir o 

acesso à terra urbana.  

A questão fundiária na região amazônica, especificamente no Pará (Baixo Tocantins) 

lócus dessa pesquisa, é um desafio a ser enfrentado para que esse direito possa ser garantido à 

população local.  

Segundo Fischer (2012), o estado do Pará, segundo maior em extensão territorial na 

federação, apresenta particularidades de ordem sociocultural, geográfica e histórica que 

impactam de maneira negativa quando o assunto é a implantação de políticas estruturantes no 

que se refere à utilização do solo, tanto no urbano como no rural. Assim, toda e qualquer política 

ou programa que se pretenda executar em seu território necessita levar em consideração a 

indefinição entre público e privado, urbano e rural e mesmo a incerteza sobre a exata 

dominialidade de terras públicas nele localizadas.  

A autora destaca que se estima que mais da metade do território do Pará esteja coberta 

por unidades de conservação, territórios quilombolas e terras indígenas, o que pode inviabilizar 

a concessão de áreas patrimoniais ao município. No restante do estado, uma parcela 

significativa dos municípios está situada em áreas de domínio da união, que nem sempre podem 

ser doadas ao município, a exemplo dos terrenos de várzea, onde estão situadas as cidades 

ribeirinhas. 

Neste sentido, a realidade desta região demanda uma ação estruturante e coordenada por 

partes dos entes competentes para que possa ser alcançado o direito básico da população: a 

posse da moradia. 
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b) Adequação física da edificação: 

Trata-se de voltar o olhar para a construção em si da unidade habitacional e às condições 

físicas, sanitárias, de conforto e de salubridade oferecidas por esta. Além de apresentar boas 

condições de proteção contra intempéries, a moradia deve estar protegida contra qualquer fator 

que ponha em risco a saúde e a vida das pessoas.  

Na procura por soluções para qualidade de vida e preservação do meio ambiente, uma 

habitação adequada deve garantir que haja preservação do meio ambiente, valorizando a saúde, 

a autoestima do morador ribeirinho, preservando a qualidade dos rios e do lençol freático.  

As políticas habitacionais devem levar em consideração as características climáticas e 

físicas da região. Devem respeitar o habitat ribeirinho, que tem uma relação de convivência 

com a natureza. “A utilização do ambiente, não apenas como recurso para transporte, lavar 

louças e roupas, comer ou beber, mas principalmente com base e meio de toda realização” 

(DARDEL, 2011, p. 32). 

Esse modo de vida ribeirinho se reflete na arquitetura da edificação que é uma mescla 

de diversas culturas, construídas com materiais disponíveis na região e que necessitam respeitar 

o ciclo de cheias e vazantes das águas, tornando-as suspensas por estivas, denominadas 

palafitas. Também referente à casa de terra firme, a qual apresenta a mesma simetria que a casas 

da várzea, porém é mais estável e sua durabilidade é superior.  

 

c) Adequação da edificação à família: 

Esta dimensão faz referência ao número de cômodos e/ou área adequada ao tamanho da 

família, número de pessoas por cômodo servindo de dormitórios adequados. Pode-se dizer que 

ela é comumente explorada pela presença de duas ou mais famílias na residência, pelo total de 

residentes ou pelo total de dormitórios no domicílio. Porém, esses índices quando adotados na 

região amazônica ribeirinha podem revelar distorções regionais. É necessária uma leitura que 

possa corroborar a realidade, visto que a densidade de moradores é relativa e a população muitas 

vezes não é habituada a dormir em quartos.  

 

d) Infraestrutura: 

Uma habitação satisfatória deve ser conectada às redes de água, saneamento básico e 

energia elétrica. Devem, ainda, estar disponíveis serviços de transporte público, limpeza, coleta 

de lixo, entre outros serviços básicos oferecidos localmente. 

Deve-se levar em consideração que as cidades ribeirinhas adotadas para este estudo são 

caracterizadas por um alto nível de pobreza, pois a maioria das famílias encontra-se na faixa de 



50 

renda de até dois salários mínimos e um dos seus maiores problemas habitacionais refere-se à 

carência de infraestrutura, com alto índice de domicílios sem banheiro, marca das moradias nas 

cidades ribeirinhas amazônicas.  

A adoção de “lixões”, para depósito final de resíduos sólidos, é comum e representa 

sérios riscos ambientais à saúde, por não receberem qualquer tipo de tratamento. E o rio, 

característica da paisagem e do meio ambiente, é fortemente afetado pelo despejo dos resíduos. 

 

e) Disponibilidade de serviços: 

Devem existir nas proximidades das moradias serviços e equipamentos públicos 

básicos, como escolas, creches, postos de saúde, áreas de esporte e lazer, equipamentos 

culturais, etc. 

 

f) Custo acessível: 

O custo para a aquisição ou aluguel da moradia deve ser acessível, de modo que não 

comprometa o orçamento familiar e permita também o atendimento de outros direitos humanos. 

As cidades ribeirinhas na Amazônica constituem-se, em sua maioria, em terras públicas e isto 

pode forjar uma realidade de moradia própria, onde o aluguel caracteriza-se como exceção.  

 

g) Segurança ambiental:  

Deve garantir que a população moradora não esteja exposta a riscos. A precariedade 

pode se referir a: alagamento, deslizamento, proximidade de linhas de transmissão de alta 

tensão, ou de estruturas viárias ou ferroviárias, proximidades de linhas de oleodutos, ocupação 

de aterros de lixo, incêndios, etc. 

No caso das cidades ribeirinhas, deve-se levar em consideração o ciclo das águas dos 

rios que as banham. Localizadas em áreas de várzea, essas cidades estão sujeitas a alagamentos 

e que por conta da precária infraestrutura, principalmente o saneamento, a população moradora 

sofre com essa insegurança. 

 

h) Acessibilidade: 

A moradia adequada deve ser acessível a grupos vulneráveis da sociedade, como idosos, 

mulheres, crianças, pessoas com deficiência, pessoas com HIV, vítimas de desastres naturais 

etc. As leis e políticas habitacionais devem priorizar o atendimento a esses grupos e levar em 

consideração suas necessidades especiais.  
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Além disso, deve-se considerar as condições de circulação do viário, que nas cidades 

ribeirinhas se dá por acesso a estivas em situação de precariedade e ruas em sua maioria não 

pavimentadas.  

 

i) Adequação cultural: 

A moradia deve estar adequada às lógicas e dinâmicas sociais dos moradores, devendo 

haver uma preocupação com o tecido social existente: relações sociais estabelecidas, 

vizinhanças consolidadas, símbolos, códigos, etc. 

Essa dimensão, adotada pelas Nações Unidas (1992), torna-se um desafio na 

caracterização da moradia e na hora de implementar políticas urbanas e habitacionais que 

possam respeitar as diversidades regionais. Entende-se que ela permeia as demais dimensões e 

deverá influenciar na caracterização das peculiares da precariedade habitacional nas cidades 

escolhidas como estudo de caso. 

Esta dimensão será importante na análise do modo de morar ribeirinho fortemente 

influenciado por aspectos culturais e pela relação com o ambiente, a exemplo da particularidade 

da moradia ribeirinha e que mesmo com a presença da precariedade exacerbada não são 

totalmente rompidos. 

É necessário compreender o significado do modo de morar amazônico do ponto de vista 

da tipologia habitacional e que aspectos desse modo de viver (rural, ribeirinho, quilombola, 

indígena) particularizam o modo de morar amazônico.  

 

A casa ribeirinha carrega consigo uma herança extremamente valiosa, que é a 
expressão de toda uma cultura. Assim como as demais casas típicas feitas 
pelos mais diversos povos através dos tempos, que ensinam e contam 
histórias, não só coletivamente, mas também as histórias individuais de cada 
um (NOGUEIRA, 2016, p. 179). 
 
O homem natural da Amazônia vivia, secularmente, à beira dos rios e 
igarapés, seja nas cidades, vilas ou povoados – todos eles às margens dos 
cursos d´água – seja em agrupamentos de duas ou três casas, seja finalmente 
isolado numa “cabeça de ponte” [...] São migrantes sazonais [...] e é do 
complexo rio-quintal-roça-mata que extraem sua subsistência [...] 
(LOUREIRO, 1992, p. 16-17). 

 

Bachelard (1978) apresenta a casa como um lugar único onde se abriga a história e se 

guardam os sonhos, um lugar de memória dos que nela viveram ou vivem com características 

de formas, cheiros, cores e representatividades. As escolhas e a distribuição de móveis, obras e 

objetos em um ambiente apresentam, em suas formas compostas, o estilo da casa e do homem 
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que nela habita e representa através de signos, tanto incógnitos como explícitos, o estilo de vida 

e a identidade de seus habitantes. 

Destaca-se que o uso da madeira na maioria das unidades habitacionais é uma 

peculiaridade regional e que a precariedade habitacional não está necessariamente vinculada à 

utilização desse material usado na construção das moradias, mas, sobretudo, ao local onde ela 

é construída. 

É fundamental apreender que a população local não pode ser vista apenas como 

aglomerados humanos pobres que vivem em péssimas condições sobre as águas. Deve-se 

considerar que há uma especificidade socioespacial e cultural dos povos amazônicos que requer 

respostas adequadas as suas demandas a partir da valorização e respeito do seu modo de morar 

sobre as águas, que difere do padrão da totalidade da cidade formal. 
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3 CONTRIBUIÇÕES E LIMITAÇÕES DOS DADOS E METODOLOGIAS 

NACIONAIS PARA REPRESENTAÇÃO DAS MÚLTIPLAS DIMENSÕES DA 

PRECARIEDADE HABITACIONAL 

 

Este capítulo pretende sinalizar que o debate metodológico é fundamental para o 

aprimoramento dos estudos e pesquisas sobre e para o enfrentamento da precariedade 

habitacional no Brasil, visto que a diversidade de metodologias que resulta em estimativas 

nacionais diverge no que tange ao déficit de moradias no país. Os dados estatísticos disponíveis 

acerca da temática são discrepantes, o que acaba por impossibilitar não apenas a mensuração, 

mas também a comparação entre diferentes momentos. 

As distintas formas de precariedade habitacional que caracterizam parte significativa 

das moradias brasileiras não são claramente demonstradas pelos dados e metodologias 

desenvolvidas a nível nacional, o que dificulta a construção de políticas públicas que possam 

dialogar com as especificidades locais. 

 

3.1 METODOLOGIAS DE MENSURAÇÃO DO DÉFICIT HABITACIONAL NO BRASIL 

 

Se a habitação é um direito de todos, garantido por diversas declarações e tratados 

internacionais, bem como pela Constituição Cidadã, o enfrentamento da questão habitacional 

envolve o desafio de medir as carências habitacionais através da identificação de alternativas 

criadas pelas famílias de baixo poder aquisitivo para ter acesso ao direito à moradia adequada. 

Para tal, devem-se eleger indicadores que sejam capazes de diagnosticar as condições 

de moradia da população, o que supõe a elaboração de conceitos e a adoção de critérios 

baseados nos conhecimentos das estratégias familiares que não encontram alternativas para 

garantir abrigo ou que não tem acesso ao mercado imobiliário formal. 

As estatísticas públicas, a saber, os censos demográficos, pesquisas amostrais, registros 

administrativos etc. são matérias-primas importantes para diagnóstico, análise e monitoramento 

das condições de moradia da população, servindo até mesmo para formular políticas e definir 

investimentos nas várias escalas de governo e setores da sociedade (RUSSO, 2017). Os 

indicadores e diagnósticos permitem apontar para um conjunto de questões que devem ser 

consideradas no planejamento habitacional, dadas as características urbanas e regionais do 

território. 

No entanto, o problema habitacional brasileiro, que na atualidade é considerado um dos 

mais graves problemas sociais, ainda sofre limitações no que tange ao seu dimensionamento e 
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caracterização. As tentativas de estimativa do déficit habitacional, isto é, das condições gerais 

da moradia no Brasil têm se mostrado bastante discrepantes. Tal fato prejudica a avaliação da 

efetividade das políticas públicas no combate ao problema da habitação. 

Genevois e Costa (2001) justificam que simplesmente debater sobre as discrepâncias 

entre as estimativas oficiais não é suficiente para aprimorar o diagnóstico sobre a situação 

habitacional no Brasil, principalmente quando se trata da definição de políticas públicas para 

esta política setorial. 

É necessário, além de reconhecer que os conceitos e os procedimentos adotados nos 

diferentes levantamentos de campo determinam os resultados obtidos pelas pesquisas em 

habitação, e aprimorar tais conceitos adequando a diferentes realidades, como o intuito de 

captar as várias modalidades de carência habitacional e possibilitar ações capazes de suprimi-

las. “Tal aprimoramento só pode acontecer com a explicitação dos procedimentos de pesquisa 

e suas justificativas, sem receio de se declarar os limites das diferentes metodologias adotadas” 

(GENEVOIS; COSTA, 2001, p. 73-4). 

Essa questão é importante porque os operadores das políticas federais possuem limitado 

conhecimento da dimensão do problema habitacional brasileiro, bem como as características 

diversas que norteiam a realidade do país. E ainda há que se considerar que os governos locais, 

dadas suas fragilidades administrativas e institucionais, não produzem informações (ou quando 

as produzem são frágeis e desatualizadas) sobre assentamentos precários.  

Os autores Ferreira et al. (2007) chamam a atenção para o fato de que para constituir no 

país um conjunto de informações precisas e ao mesmo tempo abrangentes sobre o problema 

habitacional brasileiro, é necessária uma ação tanto do governo federal quanto dos governos 

locais, cabendo a esfera federal “a construção de incentivos e a padronização conceitual para 

que os governos locais constituam informações desagregadas e de detalhe, assim como as 

atualizem periodicamente” (p. 53-4). 

Neste contexto, nas falas de Russo (2017), é necessário levar em consideração o fato de 

que há disputas travadas tanto no campo das pesquisas estatísticas quanto na política 

habitacional para abordar o indicador do déficit habitacional. Tais construções conceituais estão 

condicionadas às características e limitações dos dados estatísticos de abrangência nacional, 

cuja produção reflete o resultado de lutas históricas pelo desenvolvimento do conhecimento. 

As metodologias25 oficiais internalizam parte das disputas políticas e sociais presentes 

no campo político da habitação, pela prioridade de alocação de investimentos. Neste sentido, 

 
25  Nesta tese não se busca uma definição de qual metodologia é a melhor. 
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aponta-se para o fato que “a mensuração do problema habitacional pode revelar interesses 

econômicos por trás do propósito científico de exatidão estatística” (p. 52). 

Após quase vinte anos de reduzido investimento público em moradias, em meados dos 

anos 2000, a política habitacional tomou novos rumos. O governo promoveu iniciativas com o 

intuito de restabelecer as instituições responsáveis por conduzir a política habitacional e passou 

a fornecer subsídio para a população de baixa renda (MAGNABOSCO; CUNHA; GARCIA, 

2012).   

Em 2003, a integração urbana dos assentamentos precários passou a efetivar-se como 

um dos eixos das políticas públicas habitacionais e urbanas, expressando a luta das organizações 

populares. A Política de Integração Urbana de Assentamentos Precários26 teve como principal 

objetivo a inclusão socioespacial de uma grande parcela da população brasileira que vive em 

situações de risco, insalubridade e insegurança relacionadas com a precariedade de suas 

condições de habitabilidade.  

Para a consolidação desta política, suas intervenções compreendem medidas para o 

atendimento social às comunidades, melhorias habitacionais e adequação urbanística, incluindo 

a regularização fundiária27 dos assentamentos (BRASIL, 2010). Os assentamentos foram 

definidos como setores censitários do tipo não especial classificados como subnormais pela 

função discriminante28, ou seja, são áreas classificados como áreas subnormais, apresentando 

características socioeconômicas e habitacionais, que constitui setores precários, segundo 

variáveis socioeconômicas, demográficas e de características habitacionais. 

As principais interfaces do trabalho de mapeamento dos assentamentos precários da 

Política Nacional de Habitação (PNH) se constituem enquanto diagnóstico indispensável para 

o planejamento da política urbana em todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal). 

Este mapeamento consistia nos seguintes instrumentos: 

 
26  “Esta política deverá abranger programas e ações diversos de acordo com as intervenções demandadas pelo 

conjunto de tipologias de assentamentos precários de baixa renda – favelas e assemelhados loteamentos 
irregulares e clandestinos, cortiços, entre outras -, conforme seus níveis de precariedade e tendo como 
referência um padrão mínimo de intervenção a ser definido, de acordo com as especificidades regionais e 
locais. Isto significa que no curto prazo deverá ser desenvolvida uma caracterização mais precisa desse 
universo que oriente o planejamento das intervenções e a melhor distribuição de recursos”. (BRASIL, 2004, 
p. 87). 

27  “Os poucos diagnósticos fidedignos e relativamente atualizados de uso e ocupação do solo em metrópoles 
brasileiras ressaltam um quase equilíbrio entre os domicílios de origem legal e aqueles de origem ilegal. Essa 
constatação demanda uma nova postura em relação à questão fundiária urbana. A ausência de dados rigorosos 
que permitam a elaboração de diagnósticos mais precisos sobre as cidades grandes e médias indicam que esse 
conhecimento não é considerado prioritário. Se não interessa ao mercado, também não interessa ao governo, 
por ele influenciado, incluindo aí planejadores que se acostumaram a fazer vista grossa aos números de 
ilegalidade territorial”. (MARICATO, 2001, p. 135). 

28  Curso à Distância do Plano Local de Habitação de Interesse Social.  Aula 5, Assentamentos precários: 
identificação, caracterização e tipos de intervenção, publicado pelo Ministério das Cidades em 2009. 
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- Sistema de Informação, Monitoramento e Avaliação da Habitação 
(SIMAHAB), previsto com o objetivo de subsidiar o processo decisório, bem 
como avaliar e monitorar o resultado dos programas e investimentos, a partir 
de dados atualizados e séries regulares de indicadores que reflitam a realidade 
habitacional do país, com flexibilidade suficiente para expressar as diferenças 
regionais e locais. A PNH destaca a necessidade de implantação de um 
módulo específico de informações sobre os assentamentos precários, no 
âmbito do SIMAHAB e do Sistema Nacional de Informação das Cidades 
(SNIC). 
- Planos de Habitação – Nacional, Estaduais e Municipais ou locais - são 
instrumentos da PNH que visam a articulação entre o diagnóstico da questão 
habitacional e prioridades, metas, recursos, ações e avaliação da política. 
(BRASIL, 2010, p. 18). 

 

Neste contexto, pode-se afirmar que o debate sobre política de urbanização de favelas 

nas cidades brasileiras intensificou-se e, ao mesmo tempo, surge também a necessidade de 

mensurar e qualificar os assentamentos precários. Observa-se que, apesar do avanço e da 

implantação de políticas públicas voltadas para assentamentos precários no Brasil, há cadastros 

pouco confiáveis que dimensionem e identifiquem a precariedade habitacional, principalmente 

quando se trata de pequenos municípios (DENALDI, 2013). 

 

A mensuração do déficit relacionado aos assentamentos precários no país 
envolve não apenas a obtenção de dados como também a construção 
institucional de sistemas permanentes de coleta e atualização de informações. 
O município conhece melhor a realidade local e regional, é o ente federativo 
que melhores condições reúne para identificar o tipo de déficit (quantitativo e 
qualitativo) dentro dos assentamentos (DENALDI, 2013, p. 123). 

 

Porém, muitos municípios não dispõem de informações que estejam atualizadas no que 

concerne aos seus assentamentos precários, devido sua capacidade institucional limitada, 

dificultando a produção de informações sobre a precariedade em seus territórios.  

A Política Nacional de Habitação (PNH) adotou a denominação assentamentos 

precários para indicar uma categoria que tem abrangência nacional de um conjunto de 

assentamentos urbanos que são inadequados e não oferecem condições de moradia digna para 

população de baixa renda (BRASIL, 2010). Os assentamentos precários29 possuem diversas 

tipologias e têm em comum as seguintes características: 

 

- O fato de serem áreas predominantemente residenciais, habitadas por 
famílias de baixa renda; 

 
29  O Curso à Distância de Planos Locais de Habitação de Interesse Social (EAD-PLHIS) foi criado para 

capacitação de gestores e agentes envolvidos na política de habitação, através do nivelamento de conceitos e 
socialização de experiências visando dar bases para elaboração dos Planos. Neste curso, Brasil (2009) 
caracteriza e classifica os assentamentos precários, apresentando conceitos e tipologias. 
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- A precariedade das condições de moradia, caracterizada por inúmeras 
carências e inadequações, tais como: irregularidade fundiária; ausência de 
infraestrutura 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, relacionadas às diversas estratégias utilizadas pela 
população de baixa renda para viabilizar, de modo autônomo, soluções 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). 

 

No enfrentamento da problemática habitacional, inúmeros estudos e diferentes 

metodologias foram elaborados, a saber: 

 

a)  os levantamentos sobre os aglomerados subnormais, realizados pelo IBGE; 

b)  os estudos da Fundação João Pinheiro de estimativa do déficit habitacional, 

produzidos a partir de dados dos censos demográficos e das Pesquisas Nacionais 

por amostra de Domicílios (PNADs); 

c)  o estudo “Assentamentos Precários no Brasil Urbano”, que foi elaborado pelo 

Centro de Estudos da Metrópole (CEM) e Centro Brasileiro de Análise e 

Planejamento (CEBRAP) para a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério 

das Cidades (BRASIL), e posteriormente atualizado para as metrópoles paulistas 

com dados do censo de 2010; 

d)  o levantamento do IPEA, sobre estimativas do déficit habitacional brasileiro 2007-

2011, calculados com base nos dados das PNADs 2007, 2008, 2009 e 2011;  

e)  Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS)30. 

O IBGE é o órgão oficial no Brasil responsável pela elaboração das pesquisas 

estatísticas e coleta de dados em nível nacional, sendo responsável pela definição do método e 

do arcabouço conceitual de seus vários levantamentos. Os seus produtos são utilizados para 

apoiar políticas setoriais e avaliar seus resultados (RUSSO, 2017). Ele estabelece uma visão 

sobre a sociedade a partir da definição de variáveis de investigação. Seus produtos são 

utilizados para subsidiar políticas setoriais e avaliar seus resultados, “o que pode vir a criar ou 

 
30  A elaboração do PLHIS pelos estados, Distrito Federal e municípios foi uma das condicionalidades 

obrigatórias definidas pela Lei Federal 11.124/2005 que instituiu o Sistema Nacional de Habitação de 
Interesse Social (SNHIS), (BRASIL, 2009). 
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a limitar direitos e benefícios legais e financeiros para grupos, instituições e pessoas 

específicas” (p. 53). 

O IBGE (2010) conceitua aglomerado subnormal como um conjunto constituído de, no 

mínimo, 51 unidades habitacionais (barracos, casas etc.) carentes, em sua maioria de serviços 

públicos essenciais, ocupando ou tendo ocupado, até período recente, terreno de propriedade 

alheia e estando disposta de forma desordenada e densa. 

A identificação dos aglomerados apresenta os seguintes critérios: a) ocupação ilegal da 

terra, ou seja, construção em terrenos de propriedade alheia (pública ou particular) no momento 

atual ou em período recente (obtenção do título de propriedade do terreno há dez anos ou 

menos); e b) possuírem pelo menos uma das seguintes características: urbanização fora dos 

padrões vigentes – refletidos por vias de circulação estreitas e de alinhamento irregular, lotes 

de tamanhos e formas desiguais e construções não regularizadas por órgãos públicos; e 

precariedade de serviços públicos essenciais (IBGE, 2010). 

A classificação de um setor censitário como subnormal é uma atividade realizada na 

coleta do Censo. Isto permite que a classificação fique na dependência das informações 

prestadas pelas prefeituras, cuja qualidade e disponibilidade variam de município para 

município (FERREIRA et al., 2007). 

De acordo com o IBGE (2010), o conhecimento dos aspectos territoriais dos 

aglomerados subnormais é importante complemento para a caracterização socioeconômica 

dessas áreas. Os censos demográficos produzem informações que permitem conhecer a 

distribuição territorial e as principais características das pessoas e dos domicílios e são 

imprescindíveis para a definição de políticas públicas e a tomada de decisões de investimentos.  

As estatísticas do IBGE, consideradas até recentemente umas das únicas de abrangência 

nacional, são alvos de algumas críticas no que tange à mensuração dos chamados aglomerados 

subnormais. Para os loteamentos, cortiços e conjuntos irregulares e precários, não existem 

estimativas consolidadas em escala nacional. Esses tipos de levantamentos, quando de sua 

existência, são realizados a nível local, pelas próprias prefeituras ou pelos órgãos habitacionais 

estaduais, não existindo em abrangência nacional. 

Em se tratando dos municípios mais pobres, a exemplo das cidades ribeirinhas elencadas 

como área de estudo, onde prefeituras dispõem de menor capacidade de fiscalização e de 

controle urbano, não dispõem de programas de regularização. A situação é de quase total 

ausência de informações a respeito desse fenômeno. 

Como bem sinaliza Cardoso (2016), é possível, inclusive, em se tratando de 

parcelamentos em desacordo com as leis federais que regulam o parcelamento do solo, que 
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existam procedimentos de regularização fiscal ou mesmo urbanística sem que sejam atendidos 

por completo os preceitos normativos. Isto significa que não existem dados confiáveis de 

abrangência nacional, mesmo para uma apropriação quantitativa do fenômeno apenas em nível 

metropolitano (CARDOSO, 2016). 

De acordo com Denaldi (2013), as condições de irregularidade e clandestinidade não 

são passíveis de avaliação por dados censitários, só sendo possível mensurá-los a partir de 

informações levantadas pelos setores de habitação das prefeituras e governos de estado.  

 

Nem todos os municípios contam com uma Planta Cadastral atualizada e como 
o mapeamento dos assentamentos. Poucos municípios dispõem de 
levantamentos cadastrais dos assentamentos, e muitos sequer possuem uma 
base cartográfica de todo o seu território. Outros possuem apenas referenciais 
cartográficos e uma parcela dos assentamentos e poucos contam com todos os 
assentamentos em sua Planta Cadastral, com informações georeferenciadas 
(DENALDI, 2013, p. 110). 

 

Um dos aspectos principais e de impacto no cálculo do déficit habitacional refere-se ao 

conceito de família utilizado pelo IBGE no Brasil. Até meados de 2010, os censos brasileiros 

adotaram o domicílio como unidade censitária, diferente da recomendação da ONU sobre o 

conceito de família, a qual considera como unidade primária de recenseamento hogar ou 

household que identifica pessoas, ou indivíduo que se agrupam para satisfazer necessidades de 

alimentos e outros bens essenciais para vida. 

Embora a definição seja similar, esse fato gera discrepância numérica na contagem das 

famílias. No caso brasileiro, a família parental baseada em vínculos de cosanguinidade, adoção 

ou conjugabilidade, seria dominante, o que justifica a priorização do vínculo não econômico 

(RUSSO, 2017). 

Ainda segundo o autor, em decorrência dessa concepção que perdura desde 1960, a 

contagem das famílias brasileiras tem sido fragmentada, o que gera o aumento do déficit 

habitacional em função das famílias que coabitam com a família principal. Há inúmeras críticas 

a esta metodologia que não levavam em conta as diferentes pretensões, arranjos familiares, etc.  

Os autores Cardoso et al. (2009) sinalizam que há limitações metodológicas que podem 

gerar distorções e à subestimação da população habitante dos assentamentos precários. A 

primeira refere-se ao fato do estabelecimento dos setores considerados como aglomerados 

subnormais do IBGE possuírem caráter administrativo e baseiam-se em informações 

municipais, que na maioria das vezes encontram-se desatualizadas. 
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Outra questão é que o IBGE só considera aglomerado subnormal aqueles a partir de 51 

domicílios. A terceira limitação está no fato dos setores censitários serem muito grandes, 

podendo abrigar favelas inteiras, as quais são consideradas como assentamentos normais por 

representarem uma pequena parcela do setor censitário como um todo.  

Porém, para a realização do Censo 2010, o IBGE adotou novas metodologias e 

procedimentos para aprimorar a identificação dos aglomerados subnormais, utilizando-se de 

imagens de satélite de alta resolução e levantando características morfológicas das áreas 

(Levantamento de Informações Territoriais - LIT). Em virtude desse fato, os resultados não são 

diretamente comparáveis com os obtidos em censos anteriores (DENALDI, 2013). 

Para a autora, mesmo com essa limitação, as imagens de satélite de alta resolução 

representaram uma significativa mudança de ordem qualitativa na identificação das áreas em 

relação aos censos passados. Quanto ao levantamento realizado pelo LIT, cujo objetivo era 

aprimorar a identificação dos aglomerados subnormais e coletar informações territoriais para 

posterior classificação, promoveu-se uma investigação junto às prefeituras para levantar 

informações sobre a situação fundiária e legal das áreas, além da realização de um trabalho de 

campo para coleta de dados. 

A denominação assentamentos precários também foi amplamente utilizada no estudo 

“Assentamentos Precários no Brasil Urbano”31 e foi elaborado pelo Centro de Estudos da 

Metrópole (CEM)/Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (CEBRAP) para a Secretaria 

Nacional de Habitação do Ministério das Cidades. Nesse estudo foi definida a categoria “setor 

precário” para identificar favela32 e loteamento irregular33. O método utilizado envolve técnicas 

estatísticas e de geoprocessamento para identificar, a partir de informações de setores 

aglomerados subnormais do IBGE, outras áreas ocupadas por assentamentos precários 

(BRASIL, 2010). 

 

A metodologia do estudo teve como ponto de partida as informações do Censo 
2000 relativas aos setores subnormais e buscou identificar, dentre os setores 
classificados como comuns, pelo IBGE, outros que se assemelham aos 
subnormais em função de variáveis socioeconômicas, demográficas e 

 
31  “Este estudo foi encomendado para suprir o reconhecido dimensionamento das pesquisas nacionais sobre 

precariedade habitacional e abrangeu uma estimativa da população moradora de assentamentos precários de 
561 municípios, bem como cartografias para 371 municípios” (BRASIL, 2010, p. 27). 

32  “As favelas e seus assemelhados são territórios de ilegalidade e exclusão social. São a expressão da 
desigualdade. As definições de favela traduzem duas de suas principais características: as ilegalidades 
fundiária e urbanística. Essa tipologia é definida pelo IBGE como “aglomerado subnormal”; e no estudo 
realizado pela CEM/Cebrap, como assentamentos precários” (DENALDI, 2013, p. 101). 

33  Segundo Denaldi (2013) os loteamentos irregulares são ocupados por moradores de baixa renda, sem a 
aprovação do poder público ou que atendam às condições exigidas no processo de aprovação, e costumam se 
caracterizar pela autoconstrução das unidades habitacionais. 
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urbanísticas. Em outras palavras, o estudo se baseia na ideia, bastante válida, 
de que as características físicoambientais e socioeconômicas dos setores 
subnormais compõem um perfil singular que pode ser comparado com o de 
outros setores censitários (comuns ou não especiais) (BRASIL, 2010, p. 27). 

 

Este estudo embora apresente avanços importantes, não traz dados para municípios com 

população inferior a 150 mil habitantes ou localizados fora da região metropolitana.  

Uma questão relevante a respeito da metodologia do IBGE sobre aglomerados 

subnormais e dos estudos do CEM/CEBRAP que buscam caracterizar os assentamentos é que 

elas não explicitam a multidimensionalidade das necessidades habitacionais e nem o déficit no 

município como um todo, incluindo o déficit fora dos assentamentos precários.  

Outra fonte de informação de extrema importância no levantamento de informações 

sobre precariedade habitacional brasileira, que possui um caráter multidimensional, encontra-

se na metodologia da Fundação João Pinheiro – JFP. A instituição citada é referência entre os 

estudiosos da questão habitacional e foi adotada oficialmente pelo Governo Federal desde a 

década de 1990. Tal estudo está em constante aprimoramento e procura retratar a situação 

habitacional do Brasil, aproveitando-se da qualidade das bases de dados de pesquisas 

domiciliares produzidas pelo IBGE e levando-se em conta também suas limitações. 

 

A base da abordagem contemporânea das metodologias de cálculo do déficit 
habitacional foi desenvolvida pela Fundação João Pinheiro em parceria com 
o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O primeiro 
estudo sobre as carências habitacionais brasileiras foi desenvolvido em 1995, 
com base nos dados do Censo Demográfico de 1991. Desde então, essa 
metodologia vem sendo aprimorada ((MAGNABOSCO; CUNHA; GARCIA, 
2012, p. 270). 
 
 

Tomando como referência as informações do IBGE, com dados dos Censos e da PNAD, 

a metodologia da FJP, por meio do conceito de necessidades habitacionais, a divide em dois 

segmentos, a saber: déficit habitacional e a inadequação de moradias. 

Por déficit habitacional entende-se a necessidade imediata de construção de novas 

moradias para a solução de problemas sociais e específicos de habitação. Quanto ao conceito 

de inadequação de moradias, refere-se aos problemas na qualidade de vida dos moradores 

relacionados às especificidades internas das moradias, volta-se para a melhoria dos domicílios 

(FJP, 2018). 

A metodologia da FJP segue dois pressupostos. O primeiro é que as necessidades de 

moradias não devem ser definidas de forma idêntica para todos os estratos de renda, uma vez 

que a sociedade é extremante desigual. Isto implica que as classes sociais têm tratamento 
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distinto na definição do déficit. O segundo pressuposto indica que é inadequada uma abordagem 

que reduza a discussão das carências habitacionais a um conceito estrito de déficit habitacional, 

o que significa que deve haver um tratamento mais amplo do tema das necessidades 

habitacionais ((MAGNABOSCO; CUNHA; GARCIA, 2012, 2012). 

 

Quadro 1 - Conceitos e definições da Fundação João Pinheiro 
DÉFICIT HABITACIONAL 

Reposição de estoque  

Domicílios rústicos  
Incremento de estoque 

Domicílios improvisados 

Coabitação familiar 

       a) Cômodos alugados e cedidos 

       b) Famílias conviventes secundárias com intenção de construir domicílio exclusivo 

Ônus excessivo com aluguel 

Domicílios alugados com adensamento excessivo de moradores por dormitório  
INADEQUAÇÃO DOS DOMICÍLIOS 

Domicílios próprios com densidade excessiva de moradores por domicílio 
Carência de serviços de infraestrutura (energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta 
de lixo). 

Inadequação fundiária urbana 

Inexistência de unidade sanitária domiciliar exclusiva 

Cobertura inadequada  
Fonte: Fundação João Pinheiro (2009). 

 

Foram elaborados pela FJP os seguintes estudos: 

 

a) o primeiro em 1995 sobre o Déficit Habitacional Brasileiro; 

b) o segundo em 2001, utilizando fontes de dados mais recentes da PNAD, de 1999, 

e parte das informações do Censo de 2000 e incorporando algumas modificações 

metodológicas; 

c) e o terceiro estudo em 2004, voltado para municípios e microrregiões geográficas, 

utilizando somente informações do Censo Demográfico de 2000; 

d) atualmente, o estudo do “Déficit Habitacional no Brasil 2015” é o décimo segundo 

volume da série de estudos, e apresenta as informações mais recentes sobre as 

necessidades habitacionais no país. Produzido com dados das PNADs em 2015, 

(FJP, 2018). 

 

O estudo da Fundação João Pinheiro intitulado “Déficit habitacional no Brasil” de 1995 

foi um marco no enfrentamento da questão habitacional. Esta metodologia propõe o conceito 
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de necessidades habitacionais: refere-se ao déficit habitacional (necessidade de reposição de 

estoque), a demanda demográfica (necessidade de construção de novas unidades para atender 

ao crescimento demográfico) e inadequação (necessidade de melhoria de unidades 

habitacionais). 

Entretanto, o conceito de déficit habitacional, definido pela Fundação João Pinheiro 

(2005), conforme já explicitado, faz alusão às deficiências do estoque de moradias, ou seja, 

quantas moradias novas devem ser construídas. Neste aspecto leva-se em consideração as 

moradias que não apresentam condições de habitabilidade devido à precariedade das 

construções ou decorrente de coabitação familiar ou da moradia em locais que não são 

destinados para moradia, sendo classificadas como ‘déficit por reposição de estoque (FJP, 

2005). 

Tratando-se de domicílios rústicos, sua construção é feita com material improvisado, 

que necessitam ser substituídos, restaurados ou repostos. Já os domicílios improvisados, afirma-

se que são aqueles construídos para fins não residenciais, no entanto estão servindo de moradia 

na ocasião do Censo. Os domicílios rústicos compõem o déficit por reposição de estoque, os 

domicílios improvisados e a coabitação fazem parte do déficit de incremento de estoque, que 

teve agregado ao componente antes tratado como inadequação, o do ônus excessivo com 

aluguel (CARDOSO; ARAÚJO; GHILARD, 2009). 

A coabitação familiar faz referência à insuficiência do estoque habitacional para atender 

à demanda por habitação, causando a convivência de mais de uma família no mesmo domicílio. 

O componente relativo à coabitação familiar representa um dos principais problemas existentes 

no cálculo do déficit habitacional, devido à limitação dos dados primários utilizados, que podem 

contribuir para que estes se tornem superestimados.  

Tratando-se da definição de inadequação de moradias, estas correspondem às habitações 

que “não proporcionam a seus moradores condições desejáveis de habitabilidade” (FJP, 2005, 

p. 8), reflete ainda problemas na qualidade de vida dos habitantes, estando relacionados às 

especificidades internas do estoque existente.  

É importante ressaltar que este indicador trabalha apenas com domicílios localizados na 

área urbana, pois, de acordo com as definições aplicadas no estudo, “não seria possível analisar 

os domicílios rurais com as mesmas classificações utilizadas para os domicílios urbanos” (FJP, 

2005, p. 8). A FJP identificou os seguintes tipos de inadequação: a carência de infraestrutura, 

inadequação fundiária, o adensamento excessivo de moradores, domicílio sem banheiro e 

cobertura inadequada (FJP, 2015). 
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São considerados domicílios carentes de infraestrutura aqueles que não 
dispõem de ao menos um dos seguintes serviços básicos: iluminação elétrica, 
rede geral de abastecimento de água com canalização interna, rede geral de 
esgotamento sanitário ou fossa séptica e coleta de lixo. Com relação ao 
adensamento excessivo toma-se como indicador a densidade dos moradores 
por dormitório, adotando-se como suportável o número de três, no máximo, 
para o subgrupo das casas e apartamentos urbanos com família única, ou seja, 
o adensamento ocorre quando for excedido esse limite. Excluem-se desse 
componente os domicílios com famílias conviventes e quartos ou cômodos 
alugados, para que não seja incorporada a dimensão da coabitação, que faz 
parte da composição do déficit (CARDOSO; ARAÚJO; GHILARD, 2009, p. 
85, grifo do autor). 

 

Neste contexto, a questão fundiária34 torna-se um elemento central no debate sobre as 

políticas habitacionais no que tange ao acesso à terra e a questão das irregularidades. O 

problema da habitação, nas cidades, está intrinsecamente relacionado com a questão fundiária, 

uma vez que “a excessiva valorização dos terrenos juntamente com o crescimento desordenado 

produz desequilíbrio na estrutura interna da cidade” (SILVA, 1989, p. 32). Esta situação reflete 

na vida da população que vem enfrentando os limites do mercado fundiário e habitacional. 

 

A situação de informalidade implica a insegurança na permanência na moradia 
(insegurança de posse) e a inibição de iniciativas de investimentos na própria 
habitação. Tratado no censo do IBGE pela não propriedade do terreno em que 
se situa o domicílio, os dados referentes aos domicílios em situação de 
irregularidade fundiária, utilizados para caracterizar a inadequação fundiária, 
necessitam de alguns ajustes e pesquisas mais detalhadas. O cálculo em 
relação a esse componente está sub-dimensionado. As informações coletadas 
sobre irregularidade fundiária consistem na declaração dos moradores em 
relação aos domicílios próprios, sem o devido esclarecimento ou 
comprovação quanto à titulação e registro da propriedade, o que pode vir a 
minimizar ou confundir a estimativa (CARDOSO; ARAÚJO; GHILARD, 
2009, p. 86). 

 

A questão fundiária reflete diretamente na expansão de assentamentos precários e na 

produção habitacional, estando relacionada com a política de planejamento territorial e gestão 

do solo urbano.  

Quanto à demanda demográfica, considera-se as moradias a serem acrescentadas ao 

estoque habitacional com o objetivo de acomodar o crescimento populacional projetado em 

determinado período. Este cálculo irá depender da taxa de crescimento da população e da média 

de moradores por domicílio, refletindo o tamanho das famílias (CARDOSO; ARAÚJO; 

GHILARD, 2009).   

 
34  Tratada no âmbito da inadequação. 
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Para Cardoso (2009), apesar dos avanços alcançados pelos estudos da FJP, sua 

metodologia não resolveu totalmente a questão da mensuração do déficit qualitativo 

(inadequação) dentro de favelas (setores subnormais) no Brasil, pois um mesmo domicílio pode 

ser considerado inadequado por não atender a diferentes variáveis habitacionais e urbanas, o 

que torna inviável a totalização desses municípios na categoria do déficit qualitativo, intitulado 

como “inadequação habitacional” de acordo com a FJP. Essa situação prevê a produção de 

novas moradias, que requerem procedimentos de remoção. 

Outra instituição que mensura o déficit habitacional é o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada - IPEA, que em 2013 através da Nota Técnica DIRUR Nº 1, apresentou estimativas 

do déficit habitacional brasileiro 2007-2011, que foram calculados com base nos dados das 

PNADs 2007, 2008, 2009 e 2011. A partir desses dados da PNAD foram realizadas estimativas 

do déficit para o ano de 2012. Além do déficit total, foram feitas ainda as estimativas para os 

quatro componentes, para as áreas urbanas e rurais, para as unidades da federação e para regiões 

metropolitanas disponíveis na amostra da PNAD (IPEA, 2013). 

Sua metodologia é muito próxima à da Fundação João Pinheiro e delimita o déficit 

habitacional a partir de duas dimensões: a) a inadequação estrutural, composta pelos domicílios 

improvisados, pelas moradias rústicas e pelos cortiços; b) a coabitação, que é a existência de 

mais de uma família vivendo em um mesmo domicílio. 

A diferença em relação à metodologia da FJP é que o adensamento excessivo e o 

comprometimento da renda domiciliar com aluguel não são considerados déficit. Para 

Gonçalves (1997) há dificuldade de incorporar esses dois últimos elementos, pois as questões 

de adensamento e do comprometimento da renda exigem níveis de arbitrariedade muito altos 

na definição dos parâmetros. 

No estado do Pará, foram desenvolvidos importantes estudos e levantamentos locais que 

elaboraram diagnósticos habitacionais destaca-se a elaboração do Plano Estadual de Habitação 

de Interesse Social (PEHIS)35, intitulado “Diagnóstico Habitacional do Estado” realizado em 

2009 e sua atualização que ocorreu no ano de 2014. Esta produção constituiu-se do somatório 

de diversos estudos e pesquisas baseadas em avaliações e cruzamentos de dados secundários 

oficiais, além de outras fontes oriundas de visitas técnicas in loco e principalmente das Oficinas 

Regionais realizadas nas doze Regiões de Integração do Estado do Pará (PARÁ, 2009). 

 
35  Para a elaboração do PEHIS, iniciada em agosto de 2008, o Governo do Estado constituiu a estrutura para o 

desenvolvimento dos trabalhos a partir da formação de uma equipe de profissionais do quadro de servidores, 
a qual contou com a orientação técnica da Universidade Federal do Pará –UFPA, através do Convênio 
002/2009 COHAB-UFPA-FAPESPA-SEDECT, possibilitando o treinamento, aperfeiçoamento e melhor 
apropriação do conhecimento gerado pelos técnicos da equipe (PARÁ, 2009). 
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O diagnóstico teve como principal objetivo apresentar um panorama geral da situação 

habitacional no Pará, abordando temas ligados às questões de situação de moradias no Estado 

e às necessidades habitacionais nas doze Regiões de Integração. 

No ano de 2014, o Estado do Pará apresentou a Síntese de Atualização do PEHIS/PA36, 

sob a coordenação da COHAB/PA, a qual atualizou as necessidades habitacionais com base no 

Censo (IBGE, 2010). A elaboração deste documento é justificada pela necessidade de 

divulgação e atualização das demandas habitacionais com vista à redefinição de estratégias de 

enfrentamento da problemática habitacional no estado. 

A Síntese de Atualização do PEHIS/PA37 representa um processo de planejamento, 

monitoramento e avaliação da política estadual de habitação, que consolidam o PEHIS/PA 

como instrumento norteador das decisões e implementação dos programas e ações com o intuito 

de identificar e enfrentar as carências habitacionais no Pará, respeitando a construção 

participativa e reforçando a parceria entre os diversos agentes que estão envolvidos com a 

produção habitacional paraense (PARÁ, 2014). 

Nesse contexto, a Companhia de Habitação do Estado do Pará (COHAB/PA), em 2010, 

coordenou a capacitação e o apoio à elaboração de Planos Locais de Habitação de Interesse 

Social (PLHIS), em articulação com a Universidade Federal do Pará (UFPA)38.  

Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social (PLHIS) tornaram-se um instrumento 

para a participação dos Estados e municípios como sujeitos estratégicos no planejamento 

habitacional, além do que forneceram conteúdo e outras informações para a formulação dos 

diagnósticos e levantamentos das principais deficiências dos municípios (BRASIL, 2009). 

 

A formulação do diagnóstico e o levantamento das principais deficiências 
estruturais, bem como a estimativa da necessidade do setor, são a base do 
planejamento de metas, além de servir de insumo ao desenho dos instrumentos 
e mudanças institucionais necessários para alcançá-las. Encontra-se aí, 
potencialmente, a oportunidade de capacitação e envolvimento de outros 
atores, fundamentais no sentido de viabilizar a implementação de programas 
sustentáveis sob o ponto de vista social, econômico, urbanístico e ambiental 
(MAGALHÃES, 2013, p. 19). 
 

O Plano Nacional de Habitação propôs que a formulação do PLHIS deveria cumprir três 

etapas. A primeira etapa trata-se de uma “Proposta Metodológica”, que deverá acontecer e 

 
36  A Síntese de Atualização do PEHIS/PA foi elaborada pelo Governo do Estado do Pará, sob a coordenação 

da COHAB no ano de 2014. A Síntese de atualização não é considerada um Plano novo. 
37  A Síntese de Atualização do PEHIS/PA estrutura-se tal qual o documento que atualiza em três grandes itens 

– Procedimentos Metodológicos, Diagnóstico Habitacional e Plano de Ação. 
38  Convênio Nº 001/2010, COHAB, UFPA, FAPESPA, SEDECT, Projeto denominado Ação PLHIS.  
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contemplar a participação da sociedade civil e dos demais sujeitos envolvidos com a política 

habitacional. A segunda etapa faz referência ao “Diagnóstico Habitacional”, que irá caracterizar 

a realidade e as necessidades do município levando em consideração, no momento da 

construção do Plano, suas particularidades. E a última etapa, porém, não menos importante, 

define-se como “Estratégica e Ação”, foram estabelecidas as diretrizes e objetivos, prazo de 

vigência, forma de implementação, ação e metas, avaliação e revisão do PLHIS 

(MAGALHÃES, 2013). 

No Estado do Pará, as atividades foram desenvolvidas em vinte e dois municípios 

paraenses (Anapu, Aveiro, Baião, Belterra, Brasil Novo, Curionópolis, Eldorado dos Carajás, 

Faro, Juruti, Oriximiná, Pau d’Arco, Placas, Ponta de Pedras, Prainha, Santa Crus do Arari, São 

João do Araguaia, São Miguel do Guamá, São Sebastião da Boa Vista, Sapucaia, Senador José 

Porfírio, Tailândia e Vitória do Xingu), (SANTANA, 2012).  

O diagnóstico habitacional dos vinte e dois municípios paraenses anteriormente 

referidos demonstrou que cada um deles apresenta áreas do tipo assentamentos precários39·. Os 

estudos realizados ratificam que há particularidades na formação sócio-histórica da Amazônica 

que não são levadas em consideração pelo poder público, tanto pela falta de conhecimento do 

Governo como da produção acadêmica. 

Os desafios da execução da política habitacional nos municípios no estado do Pará são 

demonstrados na Ação PLHIS Pará. Os Planos Locais de Habitação de Interesse Social 

elaborados nos municípios do Estado40 demonstram que, na Amazônia, a questão habitacional 

tem se agravado em decorrência do alto índice de pobreza e pelo pouco conhecimento que o 

Governo Federal tem da realidade desses municípios (SANTANA; HOLANDA, 2012). 

É importante ressaltar que, há inúmeros problemas na constituição das informações 

registradas nos documentos dos PLHIS, visto que nem sempre se encontravam completas e 

atualizadas. Ainda assim, representam um pioneirismo na produção de informações nos 

municípios pobres localizados no estado do Pará, que não possuem histórico de diagnóstico 

territorial local. Portanto, ainda que possam ser consideradas informações muitas vezes frágeis, 

permitiram delinear um panorama geral da situação habitacional nos municípios envolvidos na 

 
39  A pesquisa nos documentos dos 22 Planos Locais de Habitação de Interesse Social nos municípios paraenses 

demonstrou que há variações no número de assentamentos precários por plano. 
40  No estado do Pará, a análise realizada sobre os diagnósticos habitacionais dos municípios estudados nos 

referidos planos municipais40 reforçam a clássica afirmação de Lojkine (1997), de que a cidade capitalista 
não pode ser compreendida fora das leis de acumulação do capital (SANTANA, 2012, p. 92), permitindo 
afirmar que as pequenas cidades amazônicas, dado seu alto nível de pobreza refletem uma inserção regional 
na produção do espaço capitalista.  
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ação. Porém, carecem de um trabalho contínuo de atualização das informações por parte do 

poder público. 

Em se tratando dos municípios estudados nesta tese, as informações sobre 

assentamentos precários não foram produzidas no âmbito da Ação PLHIS. No município de 

Oeiras do Pará e Limoeiro do Ajuru, os dados municipais relativos à 

precariedade/irregularidade advêm da elaboração do PLHIS Simplificado Pará em 2012, os 

quais utilizaram os dados do Censo Demográfico do IBGE e quanto ao município de Cametá 

foi realizado um diagnóstico habitacional em 2015. 

As informações que foram produzidas no estado do Pará, sejam através do PEHIS de 

sua atualização e dos planos locais, foram baseadas em informações produzidas nacionalmente, 

o que confirma a importância da produção de informações municipais, especialmente a pesquisa 

de campo para aprofundar o conhecimento sobre a precariedade no território.  

Além disso, as informações produzidas nacionalmente por utilizarem diferentes 

metodologias dificultam a comparação dos dados. Daí a necessidade de enfrentar as limitações 

e incompatibilidades, em nível nacional, para a caracterização da precariedade.  

O desafio é construir uma base de dados confiáveis e comparáveis nacionalmente, e que 

contenha as dimensões e características do universo dos assentamentos precários no Brasil. Por 

este motivo, faz-se necessário aprofundar o conhecimento das desigualdades urbanas, assim 

como, das particularidades de cada região, para que se possa obter informações precisas para 

ações voltadas à urbanização41. 

Bibas e Cardoso (2017) problematizam que é preciso reconhecer que os estudos 

referentes ao urbano no Brasil pautaram-se pela mesma agenda de prioridades 

internacionalizada, direcionando tanto as práticas profissionais quanto a pesquisa, os métodos 

referentes às cidades sem adaptações e particularmente sem a compreensão de como múltiplas 

determinações se relacionam na região Amazônica. 

Nessa perspectiva, emerge a pergunta sobre “o quanto a formação profissional de 

engenheiros, advogados, arquitetos, assistentes sociais, sociólogos, geógrafos, economistas, os 

têm preparado para atuar em contextos periféricos como a Amazônia ou mesmo na favela das 

grandes metrópoles brasileiras?” (BIBAS; CARDOSO, 2017, p. 5). 

 
41  A Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades disponibilizou aos agentes públicos e locais, 

ferramentas que possibilitaram uma leitura aprofundada da realidade de seus assentamentos precários e dessa 
maneira preencher a lacuna da falta de dados sobre a quantidade e características dos assentamentos precários 
em todas as cidades brasileiras (BRASIL, 2010). 
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Existem diferenciações de nomenclaturas e dados no que diz respeito ao problema 

habitacional do Brasil e no Pará nas fontes sobre a habitação. É nesse sentido que o 

entendimento sobre a precariedade habitacional ainda precisa ser alvo de pesquisas para o 

avanço desta discussão, bem como para uma melhor definição sobre o termo. 
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PARTE II – O URBANO AMAZÔNICO 
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4 O URBANO NA AMAZÔNIA: FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL E AÇÃO 

ESTATAL 

 

As cidades amazônicas apresentam o mesmo padrão desigual de apropriação do solo 

que caracterizam as cidades brasileiras e que levam grande parcela da população a habitar 

assentamentos precários. Porém, guardam características especificas (ou particularidades) 

relacionadas com a dinâmica de desenvolvimento territorial e social, bem como decorrentes da 

intervenção estatal na região. As classes menos abastadas procuram alternativas para moradia 

que resultam em ocupações com altas densidades e produzem assentamentos construídos com 

base na cultura e nos saberes populares. 

Para a compreensão do urbano na Amazônia brasileira42 é necessário resgatar a 

formação histórica e os reflexos do processo de urbanização na emergência de formas 

diversificadas de ocupação na região, as quais foram diretamente impactadas pelas políticas 

governamentais na redefinição do espaço regional.  

Essa discussão é realizada a partir de uma visão história e dialética que permite avançar 

na compreensão da complexidade e a diversidade do urbano amazônico, partindo do 

pressuposto de que existem singularidades no processo de construção desses espaços urbanos 

amazônicos que só podem ser apreendidos a partir de uma perspectiva histórica. 

O capítulo prossegue em duas seções: a primeira com a contextualização da inserção do 

espaço urbano amazônico no circuito capitalista. A segunda seção aborda o processo de 

ocupação da Amazônia, os quais guardam uma profunda relação com a intervenção estatal, 

principalmente a partir da década de 1960.  

 

4.1 A INSERÇÃO DO ESPAÇO URBANO AMAZÔNICO NO CIRCUITO DE 

ACUMULAÇÃO CAPITALISTA BRASILEIRO 

 

O processo de urbanização na Amazônia está intrinsecamente relacionado com a 

intervenção estatal, principalmente a partir da década de 1960. Para esta análise é relevante 

entender tanto os resultados históricos da presença do capital na região amazônica, como o 

contexto político em que ocorre a ocupação dessa área, destacando como a ação estatal foi 

fundamental para a inserção da Amazônia no circuito capitalista. Neste sentido, não há como 

 
42  A Amazônia brasileira está situada na Região Norte do Brasil e abrange sete estados, a saber: Acre, Pará, 

Tocantins, Roraima, Rondônia, Amapá e Amazonas. 
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compreender a problemática urbana e habitacional na região, bem como suas peculiaridades, 

sem realizar essa síntese, a qual está embasada na leitura dialética marxista. 

Lefebvre (1969) afirma que a urbanização capitalista expressa as consequências da 

divisão social do trabalho no âmbito da vida cotidiana, em que a sociedade passa a incorporar 

um modo de vida que ele definiu como sociedade urbana. Nesta perspectiva, o autor sinaliza 

que as cidades foram dotadas de infraestrutura necessária para acumulação capitalista, 

materializada em equipamentos coletivos e força de trabalho. 

Na mesma linha de pensamento, Lojkine (1997) pontua que as formas de urbanização 

são formas da divisão social e territorial do trabalho que estão no centro das exigências do 

capitalismo para o progresso científico. A cidade representa o lócus de produção do capital e 

da força de trabalho. 

Neste contexto, o Estado ganha destaque, promovendo e garantindo condições para 

efetivação da acumulação capitalista, favorecendo e subsidiando sua expansão, assim como 

retirando os empecilhos aos empreendimentos capitalistas. A ação estatal na região amazônica 

é marcada pela imposição de uma ordem territorial que ficou definida a partir da implementação 

dos grandes projetos locais. O território, em função dos interesses nacionais e internacionais, 

passa a ser organizado para gerar energia, exploração de minérios e de madeira, além das 

estratégias geopolíticas de ocupação humana para garantir o domínio da Amazônia 

(CARDOSO; LIMA, 2006). 

Deste ponto de vista, é possível afirmar a partir de Lefebvre (1969) que a urbanização 

compreende um processo associado à industrialização. No entanto, Monte-Mor (1994) defende 

que essa condição não foi totalmente atendida na região amazônica, pois seu processo de 

urbanização significou uma expansão da industrialização que se implantava na região centro-

sul do país. 

A partir da necessidade de colocar a Amazônia no mercado capitalista mundial, o Estado 

criou mecanismos de estímulo aos projetos através de incentivos fiscais, subordinando os 

interesses sociais aos interesses do grande capital e, por conseguinte, exacerbando as 

disparidades intrarregionais. 

O Brasil, sendo um país de capitalismo periférico, acarretou à região uma condição que 

é singular às realidades das cidades, que são precárias condições de desenvolvimento urbano. 

Na Amazônia, essa condição esteve associada à ausência de investimentos para o 

desenvolvimento social da região. 

Segundo Luxemburgo (1988), todo o processo de inserção da Amazônia no capitalismo 

brasileiro não ocorreu de forma aleatória. Ao contrário, esse processo foi estabelecido dentro 
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de uma lógica, cujo objetivo era atender à ordem do capital, incorporando a região amazônica 

como fronteira de oportunidades. 

A Amazônia foi considerada por Becker (1998, p. 11) como uma fronteira econômica, 

a saber:  

 

A fronteira amazônica só pode, portanto, ser compreendida a partir da inserção 
do Brasil no sistema capitalista global pós-Segunda Guerra Mundial, em que 
o capitalismo atua no espaço planetário, mas, os Estados nacionais conservam 
suas funções de controle e hierarquização, constituindo agentes primordiais 
na produção do novo espaço. Na verdade, o povoamento da Amazônia a partir 
da colonização se fez sempre em surtos devassadores vinculados à expansão 
capitalista mundial (BECKER, 1998. p. 11). 

 

Portanto, a fronteira amazônica não pode ser compreendida fora do sistema de expansão 

do modo de produção capitalista e associa-se à inserção do Brasil no capitalismo mundial 

(CARDOSO; MULLER, 1977).  

 

Este processo ocorre na Amazônia, entretanto, numa situação específica: a 
região guarda as características de frente pioneira e incorpora, em sua 
expansão, as mais variadas formas sociais de produção, que abarcam, num 
leque, desde formas compulsórias de trabalho até relações puramente 
assalariadas, uma vez que a expansão capitalista não se efetiva de modo 
homogêneo e retilíneo. E como parte deste leque que interessa analisar o 
movimento da expansão da acumulação de capitais, no momento específico 
em que se dá a incorporação dos espaços amazônicos à economia nacional 
(CARDOSO; MULLER, 1977, p. 1). 

 

O Brasil na década de 1960 vivenciava períodos de crises que representavam a 

necessidade de dar continuidade ao crescimento do centro dinâmico da região sudeste e de 

solucionar problemas de tensão social no Nordeste (IANNI, 1979). 

Portanto, é fundamental entender o contexto brasileiro deste período. Segundo Bacelar 

(2000), em meados de 1970, o governo brasileiro adotou um ambicioso programa de 

investimentos públicos para estimular o crescimento da economia, financiado com o 

endividamento externo, caracterizando o estado brasileiro como desenvolvimentista. A ditadura 

militar utilizou-se neste período do slogan “Brasil país do futuro”, com o intuito de testar 

projetos para a região amazônica. 

Para Santana et al. (2008), a estratégia política desse período desconhecia a existência 

de sujeitos locais e sua consequente territorialidade. O que leva a ser adotado o conceito 

agressivo de “espaço vazio”, “em flagrante negação da plenitude demográfica e política” (p. 
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171), já que existiam populações indígenas e comunidades tradicionais e ribeirinhas e outros 

segmentos integrados político-administrativamente por governos locais.  

Nas décadas seguintes, o histórico padrão de desenvolvimento concentrador brasileiro, 

manifesto na primazia da região sudeste em relação às demais regiões brasileiras, das cidades-

polo em relação as suas áreas de influência, e a dos centros urbanos em relação às periferias, 

fora agravado com o fenômeno da globalização, em decorrência da concentração dos 

investimentos nas áreas mais dinâmicas e competitivas (BACELAR, 2000). 

Percebe-se a transferência das indústrias pesadas dos países ricos para os centros 

nacionais como São Paulo, onde a mão de obra e os insumos são mais acessíveis, porém as 

indústrias de minérios, alimentícias, agroindústrias, pecuária e madeireira procuram as ilhas 

dinâmicas localizadas na região amazônica (CARDOSO; LIMA, 2006). 

Segundo Harvey (2005) no enfrentamento das crises deverão ser renovadas as formas 

de acumulação como modo de sustentar o sistema capitalista de produção que ocorre através de 

diversos mecanismos como: a) criação de novas necessidades de consumo; b) estímulo ao 

crescimento populacional e c) expansão geográfica por novas áreas. No caso brasileiro ocorreu 

a criação de novos espaços para a acumulação do capital e a Amazônia foi a área 

estrategicamente escolhida, sobretudo, “por seu elevado potencial natural e político e por sua 

disponibilidade em oferecer mão de obra e mercado consumidor” (NASCIMENTO, 2016, p. 

53). 

Neste sentido, para a expansão do capitalismo na fronteira amazônica foram utilizadas 

as camadas sociais não capitalistas como mercado para extração da mais-valia, fazendo destas 

fontes de aquisição dos seus meios de produção e como exército de reserva de força de trabalho 

para manter seu sistema salarial (LUXEMBURGO, 1988).  

Para Correa (1987) é possível identificar três etapas de constituição da fronteira 

amazônica: 

 

a) a primeira etapa diz respeito ao controle do excedente demográfico rural, que 

visava enviar à Amazônia esse excedente de outras regiões do Brasil (Nordeste, 

Centro-Sul) criando um mercado de força de trabalho para o capital, ao mesmo 

tempo diminuindo o fluxo das áreas metropolitanas; 

b) incorporação da Amazônia ao mercado de matérias-primas e de produtos 

industrializados; 
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c) controle dos recursos naturais a partir da apropriação de grandes extensões de 

terras com presença de recursos abundantes, a saber: madeira, minérios e solos 

para a agropecuária. 

 

A partir deste momento a fronteira foi evoluindo por fases como reflexo da evolução do 

sistema que se traduz na forma de interesses do capital, manifestando-se em políticas públicas, 

apropriação de recursos naturais e construção de infraestruturas públicas de ordenamento 

territorial (NASCIMENTO, 2016). 

Para Cardoso e Muller (1977), a expansão do capitalismo brasileiro embora acarrete a 

generalização da economia de mercado e acelere a utilização da forma salarial na economia, 

não supõe melhores condições de vida para os trabalhadores, seja na habitação, na saúde e na 

educação. Em algumas áreas, as bases de anteriores formas de economia de subsistência são 

rompidas, assim como desarticula-se a economia que vende excedentes da produção familiar 

ao mercado, pois “em conjunto com a grande empresa agrocapitalista convivem formas de vida 

e de trabalho como semi-servis, semi-humanos, semi-proletários” (p. 1).  

Continuam os autores a afirmar que na Amazônia, essa realidade é mais comum que em 

qualquer outra região do Brasil, onde o “conceito de superexploração do trabalho e a extração 

da mais-valia absoluta constituem parte integrante da expansão do capital” (p. 2). 

 

4.2 OCUPAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA AMAZÔNIA: OS REBATIMENTOS DA AÇÃO 

ESTATAL NA REGIÃO 

 

A Amazônia, por meio de suas inúmeras fases de ocupação, teve como principal papel 

fornecer seus produtos naturais para satisfazer às necessidades do mercado mundial.  

Sabe-se que a Amazônia teve uma ocupação europeia tardia quando comparada ao 

restante das regiões do Brasil. Além do mais, muito do processo de povoamento europeu da 

região nos séculos XVII e XVIII tem sido pouco estudado (BECKER, 2013). Como estado do 

Grão-Pará e Maranhão, ao longo do tempo, a Amazônia esteve sujeita a processos ligados ao 

contexto internacional. Tais processos foram marcados por curtos períodos de crescimento e 

estagnação. 

A história da Amazônia mostra que a expansão do sistema capitalista colonial se fez 

mediante inúmeros modelos, uma vez que sua apropriação foi feita por inúmeros atores por 

quase dois séculos. Neste sentido, Becker (2009) afirma que este processo se aproxima mais de 

um modelo caribenho de povoamento, marcado pela pirataria e disputa de poder. Com isso, a 
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autora elaborou a hipótese de que a Amazônia constituiria uma fronteira-múndi, termo proposto 

para um espaço de grande valor estratégico na economia mundial. 

Souza (2009) apresenta quatro grandes modelos de apropriação do espaço da atual 

Amazônia pelos europeus: 

 

a) o dos franceses, no litoral do extremo nordeste; 

b) o dos portugueses na porção oriental da região, que corresponde atualmente ao 

Estado do Pará; 

c) o espanhol que dominou na parte ocidental com Nova Andaluzia e Nova Granada; 

d) o dos holandeses, sendo o menos conhecido, porém deixou marcas de uma 

Amazônia Caribenha, extensa região costeira do nordeste da América do Sul. 

 

O século XVI é reconhecido como um período de desbravamento e de reconhecimento 

por grandes expedições e invasões, em que a posse e o conhecimento do espaço configuram 

uma verdadeira corrida para a conquista da Amazônia. É na passagem para o século XVII, 

quando há o acirramento dos conflitos e multiplicam-se as bases dos invasores, que se inicia de 

maneira efetiva a conquista do território amazônico (BECKER, 2013). 

Dessa forma, é possível afirmar que a gênese da ocupação da região amazônica faz 

referência ao período colonial, “caracterizada pela formação de pequenas vilas e povoados às 

margens dos rios em função das atividades comerciais, em grande medida vinculados ao 

extrativismo” (NASCIMENTO; SÁ, 2012, p. 204). Após o período de exploração das drogas 

do sertão, a Amazônia inicia seu vínculo com o capitalismo hegemônico, uma inserção de 

maneira subordinada ao mercado mundial. 

Leal (2010) destaca quatro períodos distintos que caracterizam as condições gerais do 

processo de colonização instaurado na acumulação primitiva.  

 

1) O que poderíamos chamar de período exploratório, que compreende o 
século XVI, e no qual já se tem uma clara amostra do que iria advir nos séculos 
seguintes; 2) o verdadeiro período colonial português, que , grosso modo, pode 
ser compreendido entre o ano da fundação de Belém (1616) e o início do 
Império (1822); 3) o período de vinculação às economias capitalistas 
hegemônicas [...]; 4) a fase da atualidade recente, onde essa vinculação é 
redefinida em função da redefinição da Divisão Internacional do Trabalho 
após a segunda Guerra Mundial, [...]. Todos esses períodos refletem a atitude 
que a colonização sempre guardou em relação à Amazônia, entendendo-a, 
desde o primeiro momento, como mero espaço de saque (LEAL, 2010, p. 89-
90). 
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Como destaca o autor acima mencionado, no terceiro período, a Amazônia é marcada 

pelo boom da borracha que consolidou sua inserção no mercado mundial. A borracha tornou-

se uma importante matéria-prima e encontrava-se em abundância, passando a ser desenvolvida 

em larga escala para atender às exigências do capital. 

Inaugura-se, de fato, para a Amazônia, a passagem da condição de mero empório de 

produtos de consumo, para a de empório de matérias-primas. Isto é, “ela deixa de ser mero 

espaço de suprimento para a subsistência suntuária da metrópole, e passa a se integrar, 

diretamente, ao circuito internacional da acumulação” (LEAL, 2010, p. 104). 

A economia regional nesse período foi caracterizada pelo aviamento, sistema que se 

baseou na cessão de créditos para os seringueiros, medida que inclusive era bastante 

desvantajosa, pois era feita através da troca por produtos de subsistência, os quais eram 

vendidos com preço mais elevado. Nesse sistema, o trabalhador sempre ficava endividado com 

o “dono” ou responsável pelo barracão, que trabalhava para o dono dos seringais (TRINDADE 

JR. et al., 2014). 

O sistema de aviamento, isto é, de extração e comercialização da borracha funcionava a 

base de trocas de mercadorias a crédito para o trabalhador, seguidas de promessas de que seriam 

pagas com o látex que era extraído das matas. 

 

Este período, que vai de meados de 1850 até por volta de 1920, realçou na 
região uma estrutura social excludente, dado que o sistema não permitia a 
circulação de dinheiro. O excedente (lucro) estava concentrado nas mãos de 
poucos: os comerciantes e os seringalistas, sediados em Belém e Manaus e 
também em algumas localidades do interior, e a burguesia (industrial ou ligada 
ao comércio exterior e aos bancos). Melhorias urbanas ao estilo da belle 
époque foram feitas nas áreas urbanas centrais das capitais do Pará e do 
Amazonas, em contradição com os espaços de periferias, até então inéditos 
em cidades da região. (TRINDADE JR. et al., 2014, p. 35). 

 

Com a produção de seringais no sudeste asiático movida pela disputa de interesses 

econômicos entre os capitais ingleses e norte-americanos, houve uma queda no preço da 

borracha brasileira, o que provocou uma crise nesta economia. Mesmo assim, o ciclo da 

borracha no Brasil significou um período de prosperidade para os grupos econômicos que se 

instalaram na região amazônica, uma vez que esse processo possibilitou uma integração da 

região ao mercado mundial. 

A economia gomífera foi reativada, como afirma Nascimento e Sá (2012), no período 

da segunda Guerra Mundial, em decorrência do interesse dos Estados Unidos pelo produto, o 

que gerou acordos entre o Brasil e o referido país. No governo de Vargas foram criadas tais 
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condições para consolidação desse acordo, numa operação que ficou conhecida como “batalha 

da borracha”. 

Para Leal (1996), a propaganda oficial que sedimentava as ações estatais do período 

teve como resultado a vinda de um contingente considerável de brasileiros, em especial 

nordestinos, que foram largados nos seringais e enfrentavam péssimas condições de vida. 

Cessada a demanda norte-americana pelo látex produzido na Amazônia, uma parcela desses 

imigrantes retornou aos seus locais de origem, porém a grande maioria permanecia nas cidades 

da região. A cidade de Belém recebeu alguns desses imigrantes que passaram a ocupar áreas 

insalubres por falta de infraestrutura básica, como esgotamento sanitário e abastecimento de 

água. 

Rodrigues (1996) afirma que o período do pós-segunda guerra mundial até 1964 

caracterizou-se como um processo de ajustamento da economia nacional às exigências da 

monopolização capitalista, em outras palavras, à nova divisão internacional do trabalho. Nesse 

período, a Amazônia foi gradativamente ganhando espaço estratégico para acumulação 

capitalista, regida agora pela lógica dos oligopólios e monopólios econômicos. 

Como foi possível analisar, desenvolveram-se condições que facilitaram o acesso à 

ocupação e à exploração dos recursos naturais da Amazônia centralizados pelo grande capital. 

As diferentes alternativas que foram criadas tiveram como principal objetivo a concentração 

econômica mundial.  

Com esta base teórica, é fundamental compreender que a constituição do urbano e das 

cidades na Amazônia, de acordo com Sá e Nascimento (2012), passou a representar um 

elemento estratégico para a incrementação do dinamismo econômico projetado pelos governos 

que assumiram o poder político, principalmente após o Golpe Militar, dando continuidade à 

transformação da região em um espaço de expansão das relações capitalistas de produção. 

 

4.2.1 Estratégias de integração nacional 

 

O capital sempre contou com a participação estatal para viabilizar suas condições de 

expansão, modificando sua atuação no decorrer do amadurecimento do sistema (HARVEY, 

2005). Conforme já pontuado, por meio da necessidade de inserir a Amazônia no mercado 

capitalista mundial, o Estado criou mecanismos de estímulos como incentivos fiscais, 

subordinando os interesses da sociedade aos interesses do grande capital. 

As políticas de desenvolvimento para a Amazônia tiveram como referência superar o 

“vazio” demográfico, integrar a região ao território nacional e valorizar economicamente suas 
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imensas riquezas naturais, de modo que “fornecer matéria-prima e concentrar farta e barata mão 

de obra foi o papel a ela designado na divisão internacional do trabalho” (PEREIRA, 2006, p. 

26). 

Neste sentido, o Estado criou mecanismos de estímulo ao processo de acumulação do 

capital privado, particularmente no período da ditadura militar, criando condições institucionais 

para a internacionalização do capital e para o aproveitamento dos recursos naturais. O resultado 

do desenvolvimento que foi pensado para a Amazônia trouxe um progresso extremamente 

seletivo que intensifica as desigualdades sociais e territoriais, não respeita o meio ambiente e 

nem as populações tradicionais. 

As dinâmicas urbana e regional da Amazônia revelam as estratégias territoriais 

empreendidas pelo Estado na região, baseada na concepção de polos de desenvolvimento e de 

vantagens, com o objetivo de criar corredores de exportação, produzindo um desenvolvimento 

que ficou concentrado em parcelas do território que não foi capaz de alterar o quadro de 

desigualdade social da região (LEITÃO, 2009). 

“A partir de meados dos anos 1940, a Amazônia tornou-se definitivamente uma questão 

nacional e a Carta de 1946 é reflexo disso” (MALHEIRO; TRINDADE JR., 2009, p. 69), esta 

carta denota os pressupostos básicos de um planejamento regional que foi coordenado pela 

política nacional. É neste exato momento que foi criada a Superintendência do Plano de 

Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA)43, que tinha como fim “o investimento em 

transporte, comunicação e energia, além do desenvolvimento agrícola e da industrialização de 

matérias-primas” (MALHEIRO; TRINDADE JR., 2009, p. 69). 

Nesse período teve início a preparação de bases institucionais e de infraestruturas para 

a intervenção estatal, na qual o planejamento como instrumento técnico tornou-se o método 

para atingir o desenvolvimento regional. Esse acontecimento deve-se à influência norte-

americana e à necessidade de incrementar um processo integrado de desenvolvimento em que 

as regiões seriam as peças-chave para o crescimento econômico (RODRIGUES, 2011). Neste 

período, o governo federal deu início a uma série de planos e projetos que tinham como 

finalidade impulsionar a economia da Amazônia. Esta é a fase do planejamento regional. 

 
43  “Na Amazônia, através da SPVEA foi introduzida a experiência com o planejamento regional de forma 

incipiente. Esse período é, portanto, marcado pela mudança nos fundamentos da política, centrada apenas em 
pontos fragmentados da região, para uma visão mais voltada para a integração e desenvolvimento regional” 
(RODRIGUES, 2011b, p. 69).  
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A integração da economia da Amazônia ao mercado mundial “delineou-se a partir dos 

anos 5044, e foi aprofundada nas décadas de 60 e 70” (MARQUES, 2010, p. 69). Dentre suas 

funções estavam a de abrir novos mercados para que os produtos do Centro-Sul brasileiro 

pudessem adentrar na região amazônica, gerar emprego aos nordestinos que vinham em busca 

de trabalho e melhorias nas condições de vida, defender as terras amazônicas contra os ideais 

socialistas, articulando-se à Doutrina de Segurança Nacional45. 

No segundo governo de Getúlio Vargas (1951-1954), o modelo de desenvolvimento 

adotado propunha a integração econômica da Amazônia às outras regiões do país, e o estímulo 

ao povoamento da região, com incentivos à imigração nacional e estrangeira.  

No governo de Juscelino Kubitschek (1956-1960) é referendado o modelo 

desenvolvimentista, que respondia ao contexto maior da reorganização da divisão internacional 

do trabalho do pós-guerra em curso, criando novos mecanismos capazes de ampliar a inserção 

da Amazônia no processo de acumulação capitalista. Para tanto, propõe o Plano de Metas 

(1956-1960), que em relação à Amazônia, propõe a sua ocupação territorial com a construção 

da rodovia Belém-Brasília (BR 010) e a reestruturação de seu espaço com a formação de uma 

rede urbana mais complexa (NASCIMENTO; SÁ, 2012, p. 208). 

 

Pelas rodovias entraram os projetos agropecuários (do Estado ou particulares), 
as madeireiras e os milhares de migrantes vindos das diversas regiões do país, 
seja colonos, pequenos proprietários de terras, fazendeiros, garimpeiros ou 
agentes sem ofício definido. A região estava, enfim, integrada ao mercado 
interno nacional e à indústria do Centro-Sul do país via fluxos rodoviários. 
Esta passou a se abastecer de matérias-primas da Amazônia e a remeter para 
o consumo regional diversos produtos industrializados (TRINDADE JR. et 
al., 2014, p. 43). 

 

A década de 1960 foi um marco no processo de incorporação da Amazônia ao padrão 

de acumulação então vigente, pois neste período em diante, ficaram mais evidentes as 

consequências das políticas desenvolvimentistas implementadas na década anterior. Ainda 

 
44  “A intervenção estatal planejada e sistematizada em planos de forma mais ampla data da década de 50. Antes 

desse momento, as ações do estado baseavam-se em planos que não abrangiam a totalidade dos problemas. 
Abordavam apenas os aspectos parcializados, sem nenhum órgão de coordenação que traçasse as diretrizes 
gerais, contudo, vale ressaltar, que foi neste período que se iniciou a preocupação com a questão regional” 
(RODRIGUES, 2011b, p. 67). 

45  A Doutrina de Segurança Nacional foi elaborada pela Escola superior de Guerra, que associava segurança/ 
controle ao desenvolvimento. As políticas para a Amazônia não fugiam a essa regra, onde o discurso era de 
que a verdadeira segurança pressupõe um processo de desenvolvimento quer econômico quer social. Mais 
do que isso, o governo se esforçaria para mostrar ao capital que teria total controle da região e repeliria com 
toda força possível qualquer movimento que ousasse enfrentar seu poder e autoridade (MARQUES, 2010). 
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assim, pensados pela lógica unificadora da integração, esses processos assumiram diferentes 

contornos, o que resultou em uma urbanização diversificada. 

O Estado viabilizaria a construção de estradas, hidrelétricas e outros 
empreendimentos de capital social básico e infraestrutural, além de 
desenvolver políticas necessárias ao remanejamento da força de trabalho 
regional, compelindo-a a alienar seu sobre trabalho de capital, realizando 
assim, o processo de acumulação ampliada do capital (RODRIGUES, 1996, 
p. 34). 

 

Houve um intenso impacto sobre a demografia da região, a população já ultrapassava 

os sete milhões de habitantes, que já havia dobrado em 10 anos. A migração ocorrida nos anos 

de 1950 e 1960 na região amazônica era formada por contingentes populacionais oriundo do 

Nordeste.  

Anterior a esse período, havia um número reduzido de cidades que se caracterizavam 

como dispersas em uma imensa área. Na parte central da Amazônia, a implantação de cidades, 

neste primeiro período, se deu às margens dos grandes rios, que representavam o principal e, 

na maioria dos casos, único vetor de comunicação e transporte de pessoas e de cargas. Nas 

bordas da Amazônia, particularmente na Amazônia meridional e oriental, a formação das 

cidades também se deu à margem de grandes rios e ao longo dos caminhos terrestres (HIGA, 

2011). 

Em meados da década de 1960, teve início a preparação de bases institucionais de 

infraestrutura para a intervenção do Estado, onde o planejamento concebeu-se como um 

instrumento para atingir o desenvolvimento regional. Segundo Rodrigues (2011), o Programa 

de Metas marcou a consolidação e a assimilação da técnica de planejamento introduzida pelas 

comissões americanas no Brasil e ao mesmo tempo um modelo de desenvolvimento econômico 

pautado no crescimento econômico.  

Nesse momento, as questões ambientais não eram vistas como problemas pelos 

governantes brasileiros, ao contrário, esse período é marcado por uma crescente preocupação 

com o crescimento econômico. Neste sentido, as ações estavam voltadas para a exploração dos 

recursos naturais e minerais da região amazônica46.  

O período pós-1960 é marcado por uma nova dinâmica no processo de urbanização da 

Amazônia. Assim, à medida que ocorreu a expansão da fronteira ocupacional, com a 

implantação de empreendimentos agropecuários e mineradores, as novas cidades foram 

 
46  Este foi um dos motivos que orientaram a criação da “SUDENE e SPVEA, o primeiro Código Florestal em 

1934 e alguns órgãos de pesquisa como o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia” (RODRIGUES, 
2011b, p. 70). 
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estruturadas para atenderem às demandas dos setores empresariais e da população, 

especialmente a migrante, que, rapidamente, cresceu ao longo de toda fronteira (HIGA, 2011). 

A intervenção estatal ampliava cada vez mais “seus tentáculos para todos os setores da 

economia” (RODRIGUES, 2011, p. 71). Nesse momento criou-se uma infraestrutura 

administrativa montada nos momentos anteriores e as experiências de planos anteriormente já 

consolidados foram colocadas à disposição da burocracia estatal. 

Otávio Ianni (1986) sinaliza que a política traçada a partir de 1964 apresentou como 

diretrizes a redução da taxa de inflação, incentivos para ampliar as exportações de produtos 

agrícolas, minerais e manufaturados, estímulo a novas tecnologias; reorientação do sistema 

fiscal e adoção de políticas de ocupação para a Amazônia brasileira, dentre outras. 

As estratégias de intervenção que foram utilizadas no período militar apresentavam 

características específicas no que tange à expansão do capitalismo interno. No que se refere à 

integração das regiões, as primeiras orientações foram expostas no Plano de Ação Econômica 

do Governo desenvolvido entre 1964 e 1966. Esse plano apontava duas importantes diretrizes 

como a definição dos objetivos, com a finalidade de atingir o desenvolvimento, e a prioridade 

para a elaboração de planos regionais de acordo com os planos nacionais, em especial para a 

Amazônia (RODRIGUESb, 2011). 

No que diz respeito à infraestrutura institucional ressaltava-se a substituição da SPVEA 

por outro órgão de desenvolvimento da Amazônia, a Superintendência do Desenvolvimento da 

Amazônia (SUDAM), criada em 1966, fundamental no sentido de incentivar a ocupação por 

parte dos grandes grupos econômicos. Sua formação teve como finalidade revigorar o Plano de 

Valorização da Amazônia, porém agora com mecanismos que promovessem a expansão do 

grande capital com o incentivo do Estado, no governo da Ditadura Militar. 

 

Os órgãos que iriam servir para incentivar a ocupação nasceram com as 
seguintes funções: ampliar a rede de transportes e comunicação; ordenar o 
povoamento e a colonização; incentivar a agricultura e a pecuária; fazer o 
reaparelhamento das indústrias existentes e a criação de novas; incentivar 
mecanismos para as exportações; dar condições sanitárias, de educação e 
habitação. Com essas estratégias, criaram mecanismos para viabilizar a 
concentração econômica através da expansão dos grupos organizados e 
colocar a região à disposição do mercado mundial (PICOLLI, 2006, p. 37). 

 

De acordo com Kohlhepp (1989), em junho de 1970 criou-se o Programa de Integração 

da Amazônia (PIN), com o objetivo de financiar o plano de obras de infraestrutura nas regiões 

compreendidas nas áreas da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e 
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a SUDAM e promover sua integração à economia nacional. Dentre as principais metas estavam 

a construção das rodovias Transamazônica e Cuiabá-Santarém. 

Outro mecanismo de consolidação da política regional se deu com a adoção da chamada 

“Operação Amazônia” inaugurando uma nova política desenvolvimentista para a região, 

“reformulando estratégias até então adotadas e a reestruturação dos órgãos encarregados de sua 

execução” (LEAL et al., 2012, p. 250). Lançada na cidade de Manaus, pelo então presidente 

Castelo Branco, em 1966, esta ação foi uma estratégia de operação para elevar gradativamente 

política e econômica a região aos centros mais desenvolvidos do país, bem como a integração 

com mercados e capitais nacionais (RODRIGUESb, 2011). 

Para consolidar a proposta de integrar, ocupar e desenvolver a Região Amazônica, os 

militares lançaram os Planos de Desenvolvimento da Amazônia (PNDs). O I PND objetivava a 

integração física e econômica da Amazônia ao Centro-Sul do Brasil. O II PND estava mais 

voltado à industrialização com investimentos em transportes e energia. O III PND “enfatizou a 

integração nacional pela incorporação de áreas de baixa densidade demográfica e econômica, 

cujo exemplo mais significativo é o da Amazônia” (NASCIMENTO; SÁ, 2006, p. 89). 

Muitos empreendimentos realizados pelo Estado na região promoveram 

desapropriações, ações violentas e acabaram promovendo a concentração de terras e 

expropriação dos recursos naturais. Em sua maioria esses projetos incentivados pelo governo 

produziram mais miséria na região e ainda foram responsáveis pela desapropriação de inúmeras 

famílias com muita violência. 

Nesse contexto, foi construída a Usina Hidrelétrica de Tucuruí47, em 1975, conduzida 

pela empresa estatal Centrais Elétricas do Brasil S.A. (Eletronorte). Sua implementação teve 

como finalidade constituir infraestrutura fundamental para o funcionamento dos grandes 

projetos na Amazônia oriental brasileira, sobretudo o complexo Albrás-Alunorte, caracterizado 

por ser intensivo no uso de energia (TRINDADE JR. et al., 2014). 

Registra-se um intenso processo de urbanização que foi proporcionado pela geopolítica 

do governo militar com o objetivo de criar um novo projeto para a região denominado Plano de 

Integração Nacional que visava ocupar definitivamente toda a Amazônia favorecendo a 

expansão da fronteira agropecuária iniciada no Sudeste, e teve na implantação de núcleos 

urbanos uma estratégia explícita (BECKER, 2013). Incentivos fiscais e créditos a juros baixos 

 
47  Os municípios que foram impactados pela construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí de algum modo vêm 

sendo compensados pelo pagamento de royaltes e foram reconhecidos os impactos causados pela construção 
da barragem nos municípios localizados a jusante do rio, na chamada região do Baixo Tocantins (CARDOSO; 
LIMA, 2006). 
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fizeram parte desta estratégia para atração de empresas, além da implantação de redes de 

infraestrutura e de núcleos urbanos com o intuito de formar um mercado de mão de obra local. 

Nos anos de 1970, a migração transformou-se em estratégia de ocupação integrada aos 

projetos de desenvolvimento pelo governo da região. Portanto, se nas décadas de 1970 e 1980 

o fluxo em direção à área rural foi pequeno, o crescimento acelerado da população urbana 

demonstra o rápido crescimento em direção às cidades (ELOY; BRONDIZIO; PATEO, 2015). 

Essa situação, de modo geral, propiciou uma corrida às cidades. Conforme Abelém 

(1989), os trabalhadores irão se deslocar para as capitais e para núcleos urbanos às margens das 

rodovias de integração e colonização ou para as proximidades dos grandes projetos, o que trará 

um crescimento dos bairros pobres e periféricos. 

Os grandes projetos implantados na região amazônica formaram núcleos urbanos em 

que há uma disparidade entre bairros. De um lado, os bairros bem cuidados dotados de 

infraestrutura física para residência de técnicos e funcionários. Do outro lado, bairros pobres, 

sem equipamentos urbanos para residência dos trabalhadores que realizam atividades manuais 

(BECKER, 2013). 

As empresas instaladas na região foram responsáveis pela criação de cidades com a 

finalidade de alojamento para os seus funcionários que são conhecidas como companytowns e 

de cidades espontâneas ou expansão de cidades próximas das que já haviam sido criadas para 

abrigar a mão de obra menos qualificada atraídas pelas frentes de trabalho. As cidades são 

planejadas e rigorosamente controladas, enquanto há uma permissividade de usos e de ocupação 

do solo nas cidades vizinhas. A partir das privatizações na década de 1990, os agentes 

internacionais concorrem para a organização territorial (CARDOSO; LIMA, 2006). 

No ano de 1980, o Governo Federal lançou o Programa Grande Carajás (PGC)48, 

integrado com o Projeto de Ferro Carajás, com o intuito de explorar os minérios da região 

amazônica. Foi concedido à Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). As políticas nacionais 

implementadas com o PGC, induziram a instalação das primeiras siderúrgicas para a produção 

do ferro-gusa na região, sem promover a diversificação industrial (MERCÊS, 2009). 

 
48  “A implantação do PGC foi justificada pelo Estado com base na necessidade de desenvolver um projeto em 

escala nacional que, explorando ordenada e sistematicamente as riquezas naturais da Amazônia, seria capaz 
de suprir o país com divisas para superar a crise econômica provocada pelos choques do petróleo, de modo a 
dar continuidade ao desenvolvimento regional e à eliminação das desigualdades regionais. O PGC acabou 
englobando a sua área de abrangência o complexo de produção do alumínio [...]. A implantação do programa 
contou com redes rodoviárias, férreas, energéticas, de núcleos urbanos como base logística de operações e 
residência de funcionários, além de unidades de produção de ferro-gusa. Ao lado dos núcleos planejados 
surgiram os ‘espontâneos’, que abrigam a força de trabalho não qualificada. O PGC abrangeu projetos 
ordenados em 3 segmentos: mínero-metalúrgico, agropecuário e florestal e infraestrutural”. (TRINDADE 
JÚNIOR et al., 2014, p. 140). 
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De acordo com Trindade Jr. et al. (2014), o Programa Ferro Carajás (PFC) foi o principal 

projeto do PGC, conjunto formado pelas áreas de extração de minérios, pela Estrada Ferro 

Carajás, pelo Porto de Itaqui em São Luís-MA e pelos seguintes núcleos que foram planejados: 

o Núcleo Urbano de Carajás, construído no topo da serra com objetivo de abrigar os 

funcionários da CVRD; e o Núcleo Urbano de Parauapebas49 que serviu como assentamento da 

mão de obra pouco qualificada, que trabalhava nas obras de construção civil e depois nos 

serviços de manutenção do Núcleo Urbano de Carajás. 

Os recursos naturais da Amazônia e os projetos agropecuários servem de alavanca para 

que o capital privado se instale na região, sempre com a finalidade de agregar valor aos produtos 

e acumular riquezas. A história da ocupação da Amazônia denuncia a entrega do patrimônio 

nacional ao capital estrangeiro, que para atingir seus objetivos não respeita o meio ambiente e 

muito menos os homens da floresta. 

 

Uma Amazônia sem o capital é condição de existência da Amazônia, de sua 
biodiversidade e de sua sociodiversidade. A expansão da soja e do gado têm 
significado desmatamento, de um lado pelas queimadas, que aumentam os 
gases do efeito estufa, de outro lado pela redução da cobertura vegetal capaz 
de absorver o gás carbônico da atmosfera. Ao mesmo tempo em que avança o 
desmatamento, têm avançado também as ameaças às comunidades que vivem 
da diversidade e da exuberante riqueza da floresta, que, no entanto, para existir 
rejeita o central e característico do capital, seu exclusivo propósito de 
acumulação, de valorização do capital a qualquer custo (PAULA, 2008, p. 38). 

 

A partir de 2010, é possível afirmar que há na Amazônia mais de 70 milhões de cabeças 

de gado, o que representa um terço de todo o rebanho bovino do país. Esse processo acelerado 

de uso do território na região permitiu ao Brasil o status de maior produtor do mundo. Porém, 

neste cenário já foram desmatadas aproximadamente 17% dessa floresta tropical, cerca de 70 

milhões de hectares (RODRIGUESa, 2011). 

O crescimento do rebanho de gado foi um dos principais fatores responsáveis pelo 

desmatamento na Amazônia. As causas dessa expansão estão relacionadas ao progresso na 

erradicação da febre aftosa, à desvalorização do Real como moeda brasileira, ao surgimento da 

doença da “vaca louca” na Europa e às melhorias no sistema de carne (NEPSTAD et al., 2008). 

 
49  “A implantação do Núcleo Urbano de Parauapebas foi autorizada em 1983 pelo município de Marabá, em 

convênio com a CVRD “com a finalidade de abrigar a população atraída pelas oportunidades derivadas do 
Projeto Ferro-Carajás”. Naquele momento, observava-se a chegada de um grande contingente populacional 
que se instalava precariamente às margens da rodovia PA-275, em obras, originando o povoado Rio verde. 
O Núcleo Urbano de Parauapebas seria implantado pela CVRD e administrado pela Prefeitura Municipal de 
Marabá” (MERCÊS, 2009, p. 202). 
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O aumento do desmatamento na região amazônica é consequência da expansão 

agroindustrial brasileira50, que representa maior emissão de gases-estufa na atmosfera e maior 

risco para as regiões que se situam no caminho da fronteira agroindustrial. Soma-se a isso, o 

empobrecimento de bacias cujas cabeceiras situam-se em áreas propícias à criação de gado e 

cultivo de soja e ameaça ao sistema regional de chuvas devido à redução na transmissão do 

calor latente (NEPSTAD et al., 2008). 

Santana et al. (2009) destacam que a expansão do agronegócio51 na Amazônia teve 

início na década de 70, momento em que o governo brasileiro desenvolveu os programas de 

ocupação para a região, as políticas de incentivos fiscais e a integração nacional. A partir desse 

momento, teve início um processo de criação de gado, extração de madeira e exploração 

mineral. 

 

No caso da Amazônia, diante da desigualdade espacial produzida pelos 
eventos materializados no desmatamento descontrolado, na sangria das 
riquezas minerais do território, da apropriação privada dos rios para a pesca 
industrial e produção energética, na perpetração do trabalho escravo, na 
grilagem de terras públicas pelo agronegócio etc., o conflito se instala com 
agudez. Há pobres desterrados aceitando praticar a “pistolagem” – crimes por 
encomenda - contra lutadores do povo; há índios que defendem a apropriação 
por arrozeiros e outros agronegociantes de suas terras ancestrais; há cidadãos 
bem intencionados que apoiam a construção de grandes sistemas de 
engenharia hidroenergéticos como Belo Monte, Jirau e Santo Antônio porque 
acreditam que a modernidade baseada na razão do capital pode lhes beneficiar 
com melhores condições de vida; há pobres fechando estradas para combater 
o mínimo controle institucional do uso do território através da exploração da 
floresta, alegam defender o que julgam seu direito ao trabalho, quando 
defendem na prática, o direito do seu patrão de continuar desmatando 
indiscriminadamente e ilegalmente porções significativas do território na 
região. Sim, porque psicoesfera e alienação hegemônicas do território se 
expressam nos fluxos e fixos produzidos, mas também nos valores culturais, 
nas ideias que lhe dão substrato e sustentação (RODRIGUESa, 2011, p. 57). 

 

 

 
50  “A expansão da agroindústria também traz ameaças à sociedade da região. Ela desloca pequenos produtores 

e comunidades indígenas, e o diversificado sistema de cultivo que estes vêm desenvolvendo, os quais são 
responsáveis por uma grande porção de alimento consumidos no Brasil. Esta expansão traz consigo a 
especulação sobre o preço da terra e a violência no campo, uma vez que a posse de algumas porções de terra 
é reclamada por vários indivíduos, particularmente onde a titularização da terra é questionável” (NEPSTAD 
et al., 2008, p. 52). 

51  “O projeto de Lei 6.424/85 é a mais exemplar demonstração de como o senado da República age para 
normatizar o uso do território em função do agronegócio, dominado principalmente por corporações 
transnacionais [...] a norma diminuirá a área de reserva florestal da Amazônia de 80% para 50%. O objetivo 
é garantir o uso dessa porção regional do território através do plantio ilimitado de palmáceas (principalmente 
o dendê), grãos (a soja desponta como o principal produto) e cana-de-açúcar para a produção dos agro-
combustíveis e o destrutivo eucalipto, com vista à produção de celulose” (RODRIGUES, 2011, p. 41). 
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A expansão das atividades agropecuárias, madeireiras ou de grandes projetos ligados à 

extração de minérios, metalurgia e siderurgia foram responsáveis pelo aumento populacional 

nos municípios impactados, apresentando grande dinamismo e impulsionando o deslocamento 

de migrantes de outros municípios e regiões que estavam em busca de trabalho52 (TRINDADE 

JR. et al., 2014). 

Esses contingentes massivos da força de trabalho no Estado do Pará que migraram em 

“busca de novas condições de vida e trabalho”, vivenciam expressões da “questão social” em 

decorrência do modelo de desenvolvimento adotado pelo Estado brasileiro que prioriza 

mecanismos de reprodução do grande capital na região amazônica (NASCIMENTO; SÁ, 

2012). 

Os empreendimentos ligados aos grandes projetos provocaram impactos ambientais em 

larga escala e conflitos sociais de grandes proporções. Neste sentido, o “desenvolvimento” 

assume formas de destruição da Amazônia, gerando impactos que ultrapassam os objetivos e 

limites de sua abrangência, atingindo e alterando estruturas econômicas, sociais e ambientais, 

que não contemplaram os interesses da comunidade local. 

Esses grandes projetos de investimento pensados para a Amazônia a partir da década de 

60 passaram a ser o padrão de planejamento territorial que rompeu com os marcos do padrão 

de planejamento da década anterior, excluindo o regional de sua pauta e que inaugurou a era 

dos enclaves econômicos, dos espaços socialmente segregados, em que o território passou a ser 

apropriado no âmbito da política e do planejamento setoriais (LEITÃO, 2009). 

É nesta base teórica que se compreende que o processo de urbanização na Amazônia 

não se difere do processo de acumulação do capital, cuja apropriação privada de terras e o uso 

intensivo de seus recursos constituem base de reprodução do capital que é escoado para fora. 

Os grandes projetos que foram implementados na Amazônia brasileira, implantaram com 

sucesso o modelo de expansão capitalista, uma vez que as estratégias utilizadas neste processo 

consolidam os objetivos propostos pela lógica do capital em detrimento da população local 

(SAKATAUSKAS, 2018). 

 
52  “Na última década, as mais elevadas taxas de crescimento populacional ocorreram em municípios das 

mesorregiões Sudeste, Sudoeste e Nordeste Paraense nos quais a agropecuária e as atividades madeireiras 
expandiram, ou que abrigaram projetos mineradores do Grupo Vale (ou CVRD): São Félix do Xingu 
(10,19%), Canaã dos Carajás (9,36%), Ulianópolis (8,45%), Anapu (8,12%), Parauapebas (7,96%), Tailândia 
(7,51%), Ipixuna (7,40%). Em alguns desses municípios, a criação de assentamentos de reforma agrária 
também tem sido um fator importante da dinâmica geográfica” (TRINDADE JÚNIOR et al., 2014, p. 79). 
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As cidades da Amazônia sofreram influência de um contexto cultural mais amplo, e 

atualmente a tendência tem sido de enfraquecimento da cultural local, resultante da experiência 

dos que chegam e dos que estão no local. 

 

O rio não é mais o meio de circulação para a população local, nem a principal 
fonte de sua subsistência, mas a matéria-prima para a produção de energia 
elétrica. A população que ocupava suas margens foi reduzida à abstração de 
dados estatísticos ou de categorias não menos abstratas de “atingidos pela 
barragem”, “população à jusante”, etc., a enriquecer relatórios manipulados 
nos gabinetes oficiais. O espaço perdeu uma das dimensões da vida, um tempo 
espontâneo, simbolizado pelo rio (OLIVEIRA, 1999, p. 210). 
 
Essas cidades modificam-se a partir de sua inserção na estrutura produtiva e 
no mercado de trabalho, o que significa que antigos padrões de organização 
espacial estão sendo rompidos. Isto é resultado de investimentos econômicos 
e de ações do Governo que tiveram caráter pulverizado, abrindo as fronteiras 
econômicas para que o capital privado pudesse usufruir dos recursos naturais 
da Região (OLIVEIRA, 1999, p. 207). 

 

De acordo com Barbieri e Monte-Mór (2008), a urbanização da Amazônia brasileira se 

manifesta por meio das múltiplas centralidades e extensões urbanas, das cidades, das vilas, para 

os centros comerciais e de serviços, instalações industriais, fazendas, comunidades locais, 

seringais, áreas indígenas o que produz uma variedade de locais mais ou menos conectados ao 

capitalismo urbano-industrial. Essa urbanização que é característica da região amazônica 

carrega, em sua essência, o processo e as formas socioespaciais próprias do capitalismo 

industrial e suas múltiplas manifestações globais contemporâneas. 

Embora cerca de 70% da população amazônica viva em núcleos urbanos, a urbanização 

é negligenciada nos estudos sobre a região. As cidades têm papel fundamental no processo de 

ocupação e na tentativa de desenvolvimento, “os núcleos urbanos foram as pontas de lança para 

a ocupação do território, pequenos aglomerados com poder mais simbólico do que efetivo, mas 

que garantiram sua posse” (BECKER, 2013, p. 11). 

 

Não houve, pois, condições nem de acessibilidade nem de recursos 
econômicos e políticos para que as cidades pudessem se consolidar e crescer, 
e muito menos para que organizassem estruturas regionais. Elas cresceram 
através surtos, via de regras não consolidados. Mas, apesar de não se 
desenvolverem, as cidades se credenciaram como bases essenciais para o 
conhecimento da Amazônia, e tem-se a ambição de que a compreensão do 
grau e da maneira em que impulsionaram a economia da região pudesse 
contribuir para alcançar seu desenvolvimento responsável (BECKER, 2013, 
p. 11-2). 
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A urbanização na Amazônia deu origem a uma diversidade de cidades, tanto no que se 

refere à forma quanto ao conteúdo de suas relações na rede urbana regional. Essa reorganização 

espacial, com um expressivo crescimento populacional, gerou a periferização das grandes 

cidades e das cidades de médio porte alterando, ainda, um conjunto de relações até então 

existentes na região, um modo de vida atrelado ao rio, e passa para uma vivência da estrada 

(RIBEIRO, 2010). 

A política de desenvolvimento regional pensada para a Amazônia produziu um conjunto 

de transformações sobre a urbanização da região tais como: a) a valorização dos centros 

localizados às margens das rodovias (geralmente ao longo das principais rodovias de 

integração, como a Belém-Brasília, a PA-150 e a Transamazônica); b) a reprodução de 

pequenos núcleos dispersos – povoados e vilas – vinculados à mobilidade do trabalho; c) a 

retração de núcleos antigos; e d) a implantação de franjas urbanas avançadas (PEREIRA, 2006). 

Na interpretação dessa realidade, é possível perceber que o processo histórico de 

ocupação humana e urbanização da Amazônia não se deu linearmente. Os contextos político e 

econômico ao longo do tempo foram fatores determinantes destas flutuações. Atualmente, a 

urbanização da região encontra-se em fase de estruturação, caracterizando-se ainda como uma 

região de "fronteira", onde a dinâmica das cidades ainda é muito intensa e instável, incluindo o 

surgimento de novos assentamentos urbanos (INPE, 2011). 

Por este motivo, é de fundamental importância compreender a Amazônia na sua 

diversidade e complexidade. É no entendimento de Nascimento (2016) que se dará a base para 

a compreensão de que existem singularidades no processo de construção dos espaços urbanos 

amazônicos, mesmo tendo sido submetidos a processos idênticos presente em toda fronteira 

amazônica e que essas especificidades se manifestam na forma, na função e na estrutura que a 

cidade assume na sua dimensão intraurbana. 

 

 



130 

5 A DIVERSIDADE DO URBANO AMAZÔNICO E AS CIDADES RIBEIRINHAS 

 

Acredita-se que o estudo da diversidade existente na região do Baixo Tocantins, pode 

contribuir para ampliar o conhecimento sobre as condições de moradia da população residente, 

assim como subsidiar a elaboração de políticas de desenvolvimento urbano e habitacional que 

possam dialogar com esta realidade.  

Neste sentido, o presente capítulo fará uma breve discussão sobre o espaço urbano 

amazônico e suas articulações ao longo do processo de formação histórico e territorial na região. 

Serão abordadas, também, as cidades ribeirinhas, enfatizando que ainda que essas cidades 

estejam articuladas aos processos de expansão capitalista, elas guardam características que 

revelam permanências de dinâmicas anteriores ao período mais recente, o que acontece 

claramente na região do Baixo Tocantins, lócus de pesquisa dessa tese.  

Destaca-se a importância de se estudar a singularidade do espaço urbano nas cidades 

ribeirinhas analisadas para identificar e caracterizar nos capítulos posteriores as 

particularidades da precariedade habitacional reflexo de uma lógica capitalista e das relações 

de poder existentes a nível local. 

Para tanto, afirma-se que a relação entre as cidades e os rios na Amazônia sinaliza que 

a política estatal deixa à margem municípios que tem suas realidades construídas às margens 

dos rios e que veem essas práticas espaciais diversas e singulares sendo ignoradas no âmbito 

do planejamento urbano.  

 

5.1 O URBANO AMAZÔNICO 

 

A região amazônica, especificamente a região Norte, apresenta características 

específicas, a saber: o processo histórico de sua ocupação, os baixos índices socioeconômicos, 

as características climáticas e físicas da região, a questão cultural fortemente presente e os 

conflitos fundiários e ambientais.   

Porém, as políticas setoriais elaboradas pelo Governo Federal têm sido pensadas a partir 

de realidades da região Sul e Sudeste não tem dialogado com algumas dessas especificidades 

regionais. No enfrentamento dessa problemática, torna-se necessário levar em consideração tais 

características, que parecem ser “desconhecidas” pelo poder público. 

Esse conhecimento deve partir do pressuposto de que a construção do urbano na 

Amazônia se colocou como estratégia de apropriação e domínio territorial ao longo da história 

e que na contemporaneidade a diversidade de cidades coloca-se não apenas na forma de resposta 
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a políticas ou incentivos, mas “como expressão da diversidade cultural, que inclui a resistência 

cultural da população às novas formas e agentes de produção do espaço urbano” (VICENTINI, 

2004, p. 35). 

As cidades53 constituem-se como lugares de reprodução das relações sociais, e são a 

bases onde o Estado realiza intervenções na produção do espaço possibilitando a expansão de 

novas formas de relações de produção na região, o que representa uma medida essencial para o 

desenvolvimento do capital. 

Considerando que o modo como se produz o espaço depende das condições dos meios 

de produção, assim como também a forma como a vida se manifesta, este não pode ser reduzido 

à natureza nem ao ambiente construído, e sim como as formas de controle que se adequam à 

produção dos meios materiais para a existência do homem (OLIVEIRA, 1999). 

 

O espaço urbano que se produz num lugar qualquer da Amazônia não é único. 
Ele está contido e contém uma totalidade que inclui tanto o processo de 
desenvolvimento recente para a região, como a forma de produção da 
sociedade nacional, refletindo a maneira da espacialização de outras cidades 
brasileiras assinalada pela contradição: de um lado, as ilhas de luxo, riqueza, 
bem estar, e de outro, os arquipélagos de extrema miséria (OLIVEIRA, 1999, 
p. 203). 

 

A análise do processo de produção do espaço na Amazônia pressupõe o entendimento 

de que a produção deste espaço, não se encerra em si mesmo, na medida em que é condição, 

meio e produto da sociedade. O espaço existe fora do indivíduo, é produto, mas também se 

imbrica na produção da sociedade. Ele abrange não apenas as relações de produção, mas abarca, 

também, as dimensões política, cultural etc. Logo, sua produção possui dimensão de totalidade. 

 

Considerado apenas como aparente, o cotidiano pode ser o ponto de partida 
para a investigação da realidade, pois ela não está à margem da vida de cada 
dia. Mas o cotidiano não é só isso, é também o receptáculo da passividade, da 
desesperança, da repetitividade enfadonha, da falta de perspectiva, enfim, da 
miséria do dia a dia e, no caso, nos confins da Amazônia. E mais: é, sobretudo, 
o que contém a possibilidade de mudança da vida, pois ele também possui 
uma dimensão de riqueza não apenas material, concentrada nas mãos de 
poucos, mas virtual, que reproduz a vida e que aponta para o fato de que o 
social não se restringe ao econômico, indo além ao se referir às relações 
sociais entre os indivíduos, entre estes e o grupo e deste com a sociedade 
(OLIVEIRA, 1999, p. 203). 

  

 
53  Segundo Castro (2003) para se entender as cidades da Amazônia é necessário compreender a relação que ela 

tem com o mundo, de certa forma rural, que abrange atividades da agricultura, pesca e atividades mais 
distantes do núcleo central ou de onde estão os serviços urbanos.  
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O processo de produção do espaço amazônico ocorre através da ação de vários atores, 

tais como: pequenos agricultores, pescadores, populações ribeirinhas, assalariados, posseiros, 

peões, caboclos e povos indígenas. De outro lado, os constituintes do capital privado, as 

empresas, o capital financeiro e as multinacionais, completando-se com a ação do Estado, o 

qual atua como agente que possibilita a produção da Amazônia como fronteira (OLIVEIRA, 

1999). 

A dimensão urbana da região amazônica, segundo Cruz (2012), resulta dos nexos 

estabelecidos por aspectos relacionados: a) à exploração dos recursos naturais, b) à produção 

de territórios, c) às políticas públicas, d) ao explosivo crescimento populacional, e) ao 

desempenho e impacto dos grandes projetos de infraestrutura e econômicos, f) à ocupação e 

disputa pelo espaço de moradia, e g) ao planejamento do desenvolvimento urbano e territorial. 

Tais questões já pautadas em discussões anteriores demonstram a relevância de compreender 

essas lógicas que estruturam o espaço urbano amazônico. 

Há um desafio em decifrar o urbano na Amazônia, partindo-se do princípio de que a 

densidade populacional na região é muito menor que em outras regiões do país e também 

porque o processo de ocupação e urbanização da região foi diferenciado, por isso, essa 

singularidade não pode ser renegada. Por esse motivo é necessário entender as racionalidades 

em jogo; as relações interculturais em uma região onde o pluriétnico se expressa no urbano; as 

relações monetarizadas amplamente articuladas ao mercado globalizado; o mercado de trabalho 

mesclado, com a rede informal (CASTRO, 2003). 

As cidades na Amazônia combinam variáveis como tempos históricos e culturais que 

implicam formas de apropriação desiguais do território (VICENTINI, 2004). Essa composição 

de variáveis faz da região uma verdadeira heterogeneidade do ponto de vista da produção do 

espaço geográfico. Tal particularidade pode ser visualizada na diversidade sociocultural que 

influencia na relação sociedade-natureza. 

Para a autora, a constituição das cidades, que historicamente fora condicionada pelas 

imposições de um sistema econômico, político e cultural mundial, guarda suas especificidades, 

as quais são expostas por uma natureza diversificada e por uma peculiar apropriação antrópica. 

“Esta especificidade revela uma fragmentação em sua organização territorial, assim como uma 

diversidade própria na expressão espacial, social e cultural das cidades” (VICENTINI, 2004, p. 

11). 

Enfatiza a autora, que os processos históricos e culturais de formação das cidades, 

aliados às características geofísicas da Bacia Amazônica delineiam e explicam o processo de 
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ocupação contemporânea. Variam, assim, os tempos históricos e culturais que implicaram 

formas de apropriação desigual do território 

Vicentini (1994) sinaliza que cidades tradicionais, cidades da colonização, cidades 

espontâneas vinculadas ao garimpo ou a projetos extrativistas e as companytowns, são facetas 

complexas do processo de transformação porque passou o urbano na região. As características 

das cidades na Amazônia têm relação direta com as políticas de desenvolvimento regional que 

resultaram na concentração de grandes contingentes populacionais nas cidades, carentes de 

bens, trabalho e serviços públicos adequados. 

Segundo Trindade Jr. (2013) a diversidade urbana amazônica ou urbanodiversidade é 

revelada pelos diversos tipos de cidade e pela existência de múltiplos tipos de urbanização que 

decorrem de processos originados externamente à região.  

Para Gonçalves (2001), a Amazônia não pode ser considerada uma região homogênea, 

por ser extremamente complexa e diversificada em seus diferentes contextos socioculturais. A 

Amazônia é marcada pela diversidade, sendo possível a identificação segundo o mesmo autor, 

de dois padrões de organização do espaço, que são contraditórios entre si; a saber: o padrão de 

organização rio-várzea-floresta e o padrão de organização rodovia-terra-firme-subsolo. Essa é 

uma caracterização das cidades da Amazônia referente ao tempo de inserção na estrutura 

regional. 

O modelo chamado de rio-várzea -floresta é anterior à década de 1960. Em algumas das 

cidades desse modelo observa-se uma ligação a dinâmicas econômicas herdadas do passado e 

às vias fluviais ou rural e o urbano se confundem, o que demonstra a intensa articulação da 

cidade com uma temporalidade que não foi totalmente assimilada pelas atividades e modos de 

vidas mais recentes. 

Quanto ao perfil “rodovia-terra-firme-subsolo”, referem-se à ocupação regional 

posterior a década de 1960 ligados diretamente a implantação de rodovia, frentes de expansão 

econômica, são áreas sujeitas as repercussões dos projetos econômicos instalados recentemente 

(GONÇALVES, 2001). São espaços de apoio à mão de obra.  

 

Diferentemente das áreas sujeitas diretamente às repercussões dos projetos 
econômicos instalados recentemente, existem aquelas cidades que não se 
caracterizam como espaços de apoio à mão-de-obra móvel e polivalente, o que 
nos faz sugerir que nem todas as cidades passam a se inserir da mesma maneira 
nessa nova dinâmica. Em algumas delas, muitas vezes ligadas ainda a 
dinâmicas econômicas herdadas do passado e às vias fluviais, o rural e o 
urbano se confundem, mostrando a intensa articulação da cidade com uma 
temporalidade ainda não totalmente assimilada pelas novas atividades e 
modos de vida implantados mais recentemente; ou quando fortemente 
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difundidos, criam impactos e resistências, que tendem a expressar múltiplas 
temporalidades e espacialidades conviventes e conflitantes, que conferem o 
caráter híbrido ao espaço [...] (TRINDADE JR.; TAVARES, 2008, p. 10). 

 

De acordo com a regionalização proposta por Becker (2005) as cidades que 

apresentaram destaque na rede urbana regional por causa de sua centralidade e influência sub-

regional podem ser identificadas como de porte médio. Essas cidades têm uma importância 

econômica e política que assumem no contexto regional. Neste perfil de cidade, a autora 

identificou pelo menos três tipos de saber: 

 

a) rurópolis: circulação rodoviária; forte peso agrícola; novos fóruns de decisão 

política; investimentos governamentais e privados; 

b) cidades de tradição ribeirinha: circulação fluvial; peso agrícola e extrativista; 

novos fóruns de decisão política; investimentos governamentais e privados; 

c) capitais estaduais: papel burocrático administrativo; economia diversa com 

importância aos serviços e comércio; investimentos governamentais; sedes 

governamentais. 

 

Becker (1998) também pensou a diversidade de pequenas cidades e caracterizou três 

perfis: 

 

a) cidades empresa: também conhecidas como Companytowns; foram implantadas 

como franjas urbanas no interior da região; há um controle dos empreendimentos 

sobre essas cidades e acabam exercendo grande pressão sobre a floresta; 

b) cidades rodoviárias: associadas a presença de modernas atividades econômicas e 

locais de atividades ligadas ao apoio de frente de expansão; grande influência da 

dinâmica das rodovias; 

c) cidades tradicionais: cidades situadas em regiões pouco ou apenas indiretamente 

impactadas pelas frentes econômicas. São cidades consideradas pioneiras no 

processo de organização do território que remontam à colonização portuguesa. 
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Quadro 2 - Cidades tradicionais na Amazônia: tipos e particularidades. 

CIDADES  
PADRÃO DE 
OCUPAÇÃO 

POPULAÇÃO 
VÍNCULOS 

CULTURAIS 

Cidades Ribeirinhas Várzea/rio/floresta  Nativa  Fortes enraizamentos 

Cidades de Colonização 
Agrária Antiga 

Terra 
firme/estrada/colônia 

agrícola 

Migrantes do 
passado 

Mesclagem cultural mais 
antiga 

Cidades Híbridas Padrão multiforme  
Predomínio da 

população 
nativa 

Mesclagem cultural mais 
recente 

Fonte: Trindade Jr. (2013). 

 

As cidades na região amazônica são marcadas pela forte presença da floresta, conforme 

já mencionado nesta tese. Os rios têm um papel de grande importância ao longo do processo de 

povoamento dessa região. Nos últimos anos, inúmeros autores já identificam as cidades 

amazônicas brasileiras associando sua imagem à floresta.  

Trindade Jr. (2010) discute as expressões “cidade da floresta” e “cidades na floresta” 

inspirado em Santos (1993/1994) em seu empreendimento de cunho teórico quando da 

sistematização das tendências da urbanização brasileira. Ao reconhecer as cidades da floresta, 

estabelece a diferenciação em face de outro tipo de cidade. Segundo Trindade Jr. (2010): 

 

a) cidades na floresta: tendem a se articular com as demandas externas da região; a 

floresta torna-se um elemento de pouca integração aos novos valores da vida 

urbana; espaço da exploração econômica; 

b) cidades da floresta: eram as predominantes até a década 60; pequenas cidades 

associadas à circulação fluvial; fortes ligações com as dinâmicas da natureza; vida 

rural não moderna e com floresta pouco explorada. 

 

Considera-se que as cidades estudadas nesta tese (Cametá, Oeiras do Pará e Limoeiro 

do Ajuru) podem ser entendidas como cidades tradicionais e ribeirinhas. Segundo Trindade Jr. 

(2013), a população que habita esses pequenos núcleos é, em sua maioria, de origem local e seu 

perfil sugere “enraizamento cultural e poucas propostas de fragmentação da malha municipal 

do entorno dada a coesão territorial e política” (TRINDADE JR., 2013, p. 103). Nessas cidades 

ainda há uma forte influência das oligarquias locais.  

É importante esclarecer que a ocupação do território amazônico não permite a clara 

distinção sobre onde começa e onde termina o urbano na região, o que poderia permitir 

referenciar estratégias socioespaciais de populações tanto do meio rural quanto urbano. Neste 
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sentido, este estudo pautado na situação de precariedade habitacional urbana pressupõe que esta 

realidade está em constante transformação. 

Segundo Cardoso e Lima (2006), “o urbano na Amazônia manifesta-se como um 

‘continuum’” (p. 90), o qual se irradia das cidades maiores em direção às menores agrovilas e 

vilas. Nos dias atuais, na Amazônia, a realidade do espaço urbano regional exige pensar para 

além das definições estabelecidas nas categorias dicotômicas urbano/rural. A configuração 

espacial do urbano amazônico não é constituída somente às cidades e vilas estruturadas e 

formais, englobam também outras formas socioespaciais, tais como projetos de assentamentos, 

comunidades ribeirinhas, áreas indígenas, unidades de conservação e, até mesmo, sedes de 

fazendas (CARDOSO; LIMA, 2006). 

A riqueza e a extensão do fenômeno urbano amazônico estão também no mosaico de 

diferentes formas de assentamentos humanos organizados em núcleos populacionais e suas 

relações. Os autores reconhecem que, na atualidade, há várias tipologias de ocupação do 

território amazônico, desde a sede municipal (ou cidade), vilas ribeirinhas, agrovilas, projetos 

de assentamento, reservas ambientais, reservas indígenas e fazendas (CARDOSO; LIMA, 

2006). 

 

5.2 AS CIDADES DO RIO: FORMAÇÃO SOCIOESPACIAL RIBEIRINHA 

 

Para análise desta temática torna-se importante compreender a relação da cidade com o 

rio na Amazônia, levando em consideração as mudanças e permanências nas dinâmicas e a 

caracterização de cidades que são consideradas ribeirinhas, especialmente aquelas localizadas 

na região do Baixo Tocantins, estudo de caso desta tese. 

Para tanto, faz-se necessário delimitar conceitualmente a diferença entre as cidades 

“beira rio” e “cidade ribeirinha”. A cidade ribeirinha é dotada de atributos tanto de localização 

geográfica como os de natureza relacional, isto é, de conteúdo socioespacial que a definem 

como ribeirinha. As cidades ribeirinhas para além de sua localização trazem consigo um 

conteúdo de inúmeras interações de sua população residente com elemento hídrico. 

Neste sentido, pode-se afirmar que toda cidade ribeirinha é uma cidade beira-rio, no 

entanto, nem toda cidade beira-rio é necessariamente ribeirinha. Recorre-se a interpretação de 

Lefebvre (1974) de espaço, onde a prática espacial, a representação do espaço e o espaço da 

representação conferem um caráter multidimensional ao espaço que é socialmente produzido. 
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Em decorrência dessas características multidimensionais relativas ao espaço e suas 

representações pode-se falar de “laços” para conhecer os espaços de vivências e as múltiplas 

identidades ribeirinhas que identificam a interação cidade e rio como parte da complexidade. 

 

Chega-se à maioria das pequenas cidades pelo rio e delas é possível 
contemplar uma paisagem cujo limite é o reencontro das paralelas no 
horizonte em que o céu e as águas parecem se abraçar. A paisagem citadina é 
avistada de longe, aparecendo aos poucos, preguiçosamente aos olhos de 
quem se aproxima sem pressa de chegar. Assim vista, a maioria destas 
pequenas cidades situadas às margens dos rios assemelha-se a um quadro 
emoldurado pela folhagem verde-escuro da floresta que lhe guarnece. Parece 
um recanto sedutor (OLIVEIRA, 1999, p. 200). 

 

As cidades ribeirinhas incorporam uma das mais significativas expressões da Amazônia 

brasileira. Para Higa (2011), essas cidades tiveram sua origem relacionada à implantação de 

atividades ligadas ao extrativismo com a função de se tornarem pontos de referência para a 

comercialização e o embarque dos produtos da floresta e também desenvolveram formas 

peculiares de organização, identidade e modalidades específicas das condições de vida que 

asseguram sua sobrevivência. 

 

As teias que marcam a organização interna destas cidades e suas relações com 
o entorno são estabelecidas sob condições e lógicas específicas de adequação 
às circunstâncias históricas, políticas, econômicas e socioambientais que 
definiram suas localizações e permeiam e molduram os processos que lhes 
permitem resistir e perdurar ao longo do tempo (HIGA, 2011, p. 112). 

 

Desde o período da colonização na região amazônica, os rios eram a base econômica. O 

extrativismo, a agricultura e a pecuária estavam vinculados à dinâmica dos rios. 

 

Os objetos/símbolos dessa temporalidade ribeirinha são: o próprio rio, os 
barcos, os portos e a feira. O rio aparece, então, enquanto espelho do 
movimento, como definidor de cotidianos e de itinerários com seus regimes 
de enchente e vazante; os barcos servem de elo entre as comunidades 
quilombolas, dentre outras, e a cidade e vice-versa; os portos são o ponto de 
encontro da cidade com o rio, dos cosmos citadino e ribeirinho, das 
mercadorias vindas do rio e das que saem da cidade por ele; a feira é o lugar 
onde se horizontalizam as relações, onde se trocam as mercadorias e, ao 
mesmo tempo, as conversas, onde se desenvolvem as experiências, onde se 
narram as estórias (MALHEIRO; TRINDADE JR., 2009, p. 59). 
 
Uma prática muito comum em comunidades ribeirinhas da Amazônia e em 
particular naquelas do Baixo Tocantins, são as festas religiosas, para os quais 
muitos romeiros e festeiros chegam pelos rios. O leilão, um dos pontos altos 
da festa, revela um ritual por meio do qual as relações sociais locais se 
manifestam de forma marcante (MALHEIRO; TRINDADE JR., 2009, p. 59). 
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O ‘coração do santo’, normalmente representado por um bolo, é disputado em 
geral, por aqueles que são reconhecidos como notáveis dentro do contexto 
local... Para além da contribuição financeira à ordem religiosa ou a paróquia 
local, simboliza uma espécie de manifestação de poder que reflete a força e o 
confronto daqueles que, de alguma forma, possuem poder político, econômico 
e/ou simbólico (MALHEIRO; TRINDADE JR., 2009, p. 59). 

 

As citações acima apontam que o rio é um elemento central na formação das cidades 

ribeirinhas e na definição do modo de vida da população. Nestas realidades há uma forte ligação 

material e simbólica, reforçando um povoamento que se consolidou ao longo dos rios e que 

estrutura até hoje as relações sociais e a dinâmica da produção do espaço.  

A dimensão cultural é uma dimensão preponderante na produção do espaço amazônico, 

com importante presença na configuração das cidades e na dimensão simbólica das relações 

sociais que marcam a formação socioespacial das cidades ribeirinhas. Neste sentido, recorre-se 

ao aporte teórico de Lefebvre (2008), que entende a cidade como uma dimensão simbólica e 

que “apenas hoje é que começamos apreender a especificidade da cidade” (p. 46). 

É em meio a essa diversidade cultural representada tanto nas paisagens que compõem a 

realidade socioespacial como nos modos de vida e organização social que esta tese se debruçará 

para identificar que particularidade tem a precariedade habitacional nas cidades ribeirinhas 

caracterizadas como tradicionais e representativas das mais significativas expressões da 

Amazônia brasileira. 

Há uma dinâmica econômica que está ligada aos rios e inclui inúmeras atividades, a 

saber: o extrativismo do açaí, da castanha, do cacau, e de várias frutas regionais. Por outro lado, 

há o extrativismo da madeira, muitas vezes de forma irregular, sem uma racionalidade no 

manejo da floresta. Estas dinâmicas são responsáveis pela sobrevivência de inúmeros atores 

que vivem nas cidades, nas vilas, nos povoados e que têm nos portos e nas feiras seus espaços 

fundamentais de sobrevivência. 

No que se refere ao contexto interno, as cidades ribeirinhas são marcadas: pelo cotidiano 

pacato; temporalidades específicas e alheias à dinâmica das grandes e médias cidade; atividades 

econômicas classificadas como urbanas quase inexistem na região; a atividade rural é a 

principal ocupação de sua população e há uma reduzida ocorrência de empregos públicos e 

atividades comerciais. 

Quanto ao contexto externo, as cidades ribeirinhas são marcadas: pelo isolamento; não 

conta com regular acesso aos serviços de transporte e serviços de telecomunicações; não 
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dispõem de serviços que possam atrair pessoas ou recursos e servem de entreposto comercial 

(HIGA, 2011). 

As cidades localizadas às margens dos rios perderam a importância econômica em 

decorrência da crise do extrativismo. Sinalizam Pinheiro et al. (2011) que no passado as cidades 

que se destacavam eram as localizadas às margens dos rios, hoje têm se destacado as cidades 

de Belém e Região Metropolitana, algumas cidades que funcionam como polo regional 

(Marabá, Santarém e Castanhal) e aquelas dinamizadas por eixos rodoviários ou grandes 

empreendimentos econômicos (Parauapebas, Marituba e Abaetetuba). 

Os autores continuam a afirmar que a mudança no padrão de organização do espaço 

regional ocorreu a partir das grandes transformações impulsionadas pelos projetos públicos e 

privados que ingressaram na região alterando assim, a estruturação das cidades causando uma 

reorganização do espaço regional aumentando a relevância das cidades que se estruturaram às 

margens das rodovias. 

Pelos motivos já pontuados, as cidades ribeirinhas precisam ser olhadas com parâmetros 

diferenciados daqueles utilizados para outros tipos de cidades da região amazônica. 

Nos municípios do Baixo Tocantins é predominante o padrão de ocupação relacionado 

aos rios. Este padrão é considerado o mais antigo e está vinculado à natureza extrativista das 

atividades econômicas que são praticadas há muito tempo na região. Fazem parte deste conjunto 

as cidades históricas que possuem mais de trezentos anos de existência. 

Segundo Cardoso e Lima (2006), essas cidades mais antigas tornaram-se importantes 

por oferecerem maior infraestrutura e pela diversidade de serviços que oferecem à população. 

E também há aquelas cidades menores localizadas às margens dos rios que representam pontos 

de apoio à população ribeirinha e rural abrigando os principais serviços como escolas, postos 

de saúde, feiras etc. 

Trindade Jr., Silva e Amaral (2008) reconhecem três padrões distintos na estrutura 

intraurbana das cidades ribeirinhas: 

 

a) padrão ribeirinho: apresenta um ordenamento não aleatório e é definido e 

direcionado pelo rio; 

b) padrão espontâneo: não se define pela via fluvial, e se constituiu aleatoriamente 

de acordo com interesses de apropriação do espaço dos diversos agentes; 

c) padrão pré-definido ou dirigido: reflete o processo de apropriação do espaço 

direcionado pelo Estado ou pela iniciativa privada. 
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Malheiro e Trindade Jr. (2009) acrescentam o padrão rodoviário, na qual a dinâmica de 

apropriação do espaço se liga direta e indiretamente aos processos relacionados à circulação 

rodoviária, sendo definido e direcionado pelas estradas principais ou vicinais.  

Nas cidades ribeirinhas estudadas predominam o padrão ribeirinho e espontâneo, porém 

também é possível visualizar a presença de padrão pré-definido ou dirigido. É importante 

ressaltar que estes padrões de apropriação do espaço não são estanques e/ou homogêneos, 

muitas vezes coexistem padrões entre si. 

 

5.2.1 Baixo Tocantins: território lócus da pesquisa 

 

A escolha do Baixo Tocantins como lócus da pesquisa justifica-se pelo fato de que essa 

região se constituiu como uma das primeiras áreas de ocupação da colonização portuguesa, 

sendo um dos primeiros núcleos de povoamento da Amazônia e, além disso, trata-se de uma 

região bastante heterogênea. Sua particularidade é dada a partir da diversidade sociocultural, 

devido à influência na relação sociedade-natureza, resultando numa diversidade de expressões 

espaciais. 

O território do Baixo Tocantins encontra-se numa zona de fronteira na Amazônia 

brasileira, localizado entre a Amazônia Central e Amazônia Oriental, na região nordeste do 

Pará, integrado à Bacia do rio Tocantins54. A região do Baixo Tocantins, que é a microrregião 

de Cametá, é organizada pelos rios Moju, Pará e o Tocantins. É constituída e composta por 11 

municípios: Abaetetuba, Acará, Baião, Barcarena, Cametá, Igarapé-Miri, Limoeiro do Ajuru, 

Mocajuba, Moju, Oeiras do Pará e Tailândia (figura 1). 

 

  

 
54  O rio Tocantins estrutura a vida de todo o complexo ecológico regional e é fundamental para a economia e a 

sobrevivência da população, uma vez que dele depende, em boa parte, o abastecimento local de água e de 
alimento. Pode-se dizer que o rio Tocantins sustenta e conduz a própria vida desta região (COSTA, 2009, p. 
22). 
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Figura 1 - Território do Baixo Tocantins. 

 

      Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA/SDT (2009). 

 

A microrregião integra a Bacia do Tocantins, considerada a segunda mais importante 

do país, superada apenas pela Bacia do Rio Amazonas. É ainda indicada como a de maior 

potencial para a geração de energia hidrelétrica. A Bacia do Tocantins-Araguaia constitui um 

dos eixos de planejamento do governo federal, com enfoque em transporte e geração de energia, 

o que prenuncia outros impactos sociais e ambientais para as populações locais (REIS, 2015). 

Martins (1996) pontua que o processo socioespacial de ocupação e desenvolvimento do 

Baixo Tocantins não foi capaz de causar grandes transformações no território. Por isso, a 

formação socioespacial da região foi se constituindo nessa dinâmica de ocupação e 

desenvolvimento com características próprias: “o surgimento de cidades e vilas ribeirinhas 

carregam as dimensões de tempo e espaço estabelecidas na dinâmica das relações com a 

natureza, onde um modo de vida e produção foram construídos sob a impressão do espaço em 

sua sociobiodiversidade” (REIS, 2015, p. 103). 

A densidade demográfica do   território, com a média de 20,54 hab/km², mostra o baixo 

grau de urbanização, com a maioria da população habitando áreas rurais, o que revela o caráter 
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eminentemente rural do Baixo Tocantins, pois ocupa duas dinâmicas distintas: terra firme e a 

região das ilhas ou áreas de várzeas (REIS, 2015). Do total da área rural, mais de 50% da 

população encontram-se nas ilhas, distribuídas em diversas comunidades ribeirinhas que se 

reproduzem socialmente e economicamente da agrofloresta (BRASIL, 2009). 

O Baixo Tocantins caracteriza-se como um território essencialmente rural e das águas. 

Os seus centros urbanos são, na realidade, cidades rurais, ligadas social e economicamente às 

atividades agrícolas, florestais e fluviais. Essa dinâmica coloca o rio como elemento estratégico 

de via de circulação e de movimento da população, onde o elemento de referência é a água, da 

qual dependem suas relações produtivas que integrem estes ambientes (TRINDADE JR., 1998). 

A dinâmica de crescimento populacional das cidades do Baixo Tocantins está 

relacionada com a implantação dos grandes projetos na região55 e atividade de agrofloresta. 

Essas iniciativas atraíram muitas pessoas de municípios próximos, para servir de mão de obra, 

mas fixando residência definitiva nas periferias das cidades, dando um novo ritmo de 

desenvolvimento socioeconômico e ambiental para o território. 

Os rios desempenharam um importante papel na dinâmica socioterritorial da região 

amazônica, pois foi ao redor deles que surgiram os primeiros núcleos urbanos (GONÇALVES, 

2001). As expressões socioeconômicas regionais como a das drogas do sertão, a exploração da 

borracha (ciclo econômico), a agricultura comercial, agricultura familiar e o extrativismo 

deixaram suas contribuições na criação dessas cidades da Amazônia, particularmente no 

território do Baixo Tocantins. 

  

 
55  Hidrelétrica de Tucuruí, implantação do Polo da PETROBRÁS BIODIESEL e a BIOVALE 

COMBUSTÍVEIS. 
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Figura 2 - Rede Hidrográfica Principal da Região 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA/SDT (2009). 

 

Não obstante, os problemas de infraestrutura e de carência que apresentam as cidades 

ribeirinhas despertam a necessidade, em suas formas de planejamento e gestão, de adoção de 

instrumentos de participação e de gestão democrática mais associados às suas demandas 

híbridas, que as articulam organicamente com a floresta (TRINDADE JR. et al., 2008). 

Para caracterizar as particularidades da precariedade em cidades na Amazônia, tomou-

se como referência o padrão de organização do espaço56 rio-várzea-floresta proposto por 

Gonçalves (2001), onde o elemento de grande diferenciação é o rio. A seleção das regiões 

representativas do padrão de ocupação territorial a partir dos rios deu-se pelo fato deste padrão 

ser mais antigo, e estar associado à natureza extrativista das atividades econômicas praticadas 

na Amazônia.   

  

 
56 Gonçalves (2001) identifica dois padrões de organização do espaço na região amazônica, os quais são 

contraditórios entre si: padrão rio-várzea-floresta e o padrão estrada-terra-firme-subsolo. 
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A escolha de Cametá, Oeiras do Pará e Limoeiro do Ajuru como área de investigação 

se justifica porque, do ponto de vista da urbanodiversidade57 na Amazônia, ela apresenta uma 

especificidade, que é justamente sua característica de cidade tradicional ribeirinha que se inseriu 

de forma diferenciada nas políticas de ordenamento territoriais recentes (TRINDADE JR., 

2008).  

Cardoso e Lima (2006), em um esforço de caracterização espacial e urbanística de 

tipologias na Região do Baixo Tocantins identificaram: cidade sede de município58 e vila 

ribeirinha59. Para este estudo adotou-se as Cidade sede de Cametá, Oeiras do Pará e Limoeiro 

do Ajuru por apresentar uma vasta área destinada à expansão urbana, que é constituída de 

bairros periféricos.  

Deste ponto de partida, será possível entender como se deu a formação das cidades 

ribeirinhas e suas articulações ao longo do processo de formação histórico e territorial na região. 

 

  

 
57 Termo anteriormente explanado em que o autor, Trindade Jr. (2010), reconhece que há na Amazônia diversos 

tipos de cidades e múltiplos tipos de urbanização. 
58 Caracterização urbanística: condições históricas de acesso favorável com importância regional da feira e do 

mercado; forte caráter simbólico; grande contraste entre centro histórico e periferia; dificuldades de controle 
urbanístico e de implantação de políticas de desenvolvimento urbano; infraestrutura física e social definidas 
segundo padrões urbanos; ocorrência de conjuntos habitacionais e loteamentos promovidos pelo poder 
público (CARDOSO; LIMA, 2006). 

59 Caracterização urbanística: condições históricas de acesso favoráveis implicando fortalecimento da feira e 
do mercado para o entorno ribeirinho imediato; ausência de regulação ou planejamento urbanístico; 
organização vernácula do espaço urbano com acesso a infraestrutura física e abastecimento de água e alguma 
infraestrutura social como apoio à comunidade ribeirinha (CARDOSO; LIMA, 2006). 
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Figura 3 - Localização das cidades estudadas: Cametá, Oeiras e Limoeiro no Baixo Tocantins. 

 
Fonte: Elaboração Flávia Lisboa (2019). 

 

O município de Cametá é o mais antigo e tradicional dos baixos rios do Tocantins, e 

pela sua importância histórica empresta seu nome à microrregião de Cametá. A cidade de  

Cametá passou à categoria de Patrimônio Histórico Nacional pela Lei Federal nº 7537, de 16 

de setembro de 1986. Pertencente à Mesorregião do Nordeste Paraense e a Microrregião de 

Cametá. 
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Figura 4 - Imagem aérea de Cametá. 

 
Fonte: Disponível em: https://www.flickr.com/photos/cametaoara/2845130113. 

 

Através de um levantamento bibliográfico inicial sobre a cidade de Cametá, 

identificaram-se alguns estudos importantes, Tavares (2009), Cordovil (2009), Trindade; 

Trindade Jr. (2008), os quais se debruçaram sobre a relação cidade e rio, sobre o turismo e sobre 

a relação urbano-rural. 

O outro município que compõe a área da pesquisa é o município de Oeiras do Pará, o 

qual está localizado na região do Baixo Tocantins, Mesorregião do Nordeste Paraense, na 

Microrregião de Cametá. Tendo como limites: ao Norte, o município de Curralinho, a Leste, os 

municípios de Limoeiro do Ajuru, Cametá, Mocajuba e Baião, ao Sul, os municípios de Baião 

e Bagre e a Oeste, o município de Bagre. Seu povoamento deu-se por volta do ano de 1653, 

como resultado da presença da missão jesuíta no rio Araticu, onde os religiosos conseguiram 

fixar um dos mais importantes aldeamentos de índios (IDESP, 2014). 

A colonização de Oeiras do Pará também avançou na perspectiva de colonização 

portuguesa. Assim, no século XIX, Oeiras teve a transferência de sua sede para a freguesia de 

São João Batista de Curralinho, como resultado da elevação desta última à categoria de Vila, 

no ano de 1865, segundo determinava a Lei nº 479, de seis de março (IDESP, 2014). 

Oeiras do Pará é classificada como cidade ribeirinha da Amazônia, assim como Cametá 

e Limoeiro do Ajuru, sendo sua organização social e econômica atrelada ao rio e ao que ele 
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representa enquanto via de circulação de pessoas e mercadorias, além de ser fonte de 

sobrevivência de grande parte das pessoas.  

 

Figura 5 - Imagem aérea de Oeiras do Pará. 

 
Fonte: Google Imagens. 

 

O município de Limoeiro do Ajuru foi criado a partir de área desmembrada do município 

de Cametá. Há afirmações de que Limoeiro do Ajuru teria surgido do distrito de Joana Coeli, 

do município de Cametá, e de parte do distrito-sede de Oeiras do Pará ou ainda tão somente 

como território de Cametá. Porém, há indícios de que os primórdios de Limoeiro do Ajuru 

remontam a 1895, quando, sob a denominação de Limoeiro, integrava o município de Cametá 

como Vila, elevada a esta categoria pela Lei nº 324, de 6 de julho daquele ano (FAPESPA, 

2016). 

A primeira tentativa de constituir o município de Limoeiro do Ajuru data de 1955, 

através da Lei nº 1.127, de 11 de março, que foi declarada inconstitucional pelo Supremo 

Tribunal Federal no mesmo ano. O nome adveio do rio Limoeiro, que banha o território 

municipal, e do vocábulo tupi Ajuru, que se refere tanto à árvore da família das rosáceas, de 

madeira dura e frutos comestíveis, quanto ao papagaio Amazona estiva (FAPESPA, 2016). 

O município de Limoeiro do Ajuru pertence à Mesorregião Nordeste Paraense e à 

Microrregião de Cametá. A norte - Municípios de Curralinho, Muaná e São Sebastião da Boa 
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Vista, ao sul - Município de Cametá, a leste - Municípios de Igarapé-Miri e Abaetetuba, a oeste 

- Município de Oeiras do Pará. Os rios limítrofes têm grande importância no aspecto 

hidrográfico do município. 

Há o rio Tocantins, no sentido sudeste-nordeste, e o rio Pará, no sentido oeste-leste. Para 

esses rios converge toda a drenagem da área. Alguns dos acidentes hidrográficos do Município 

apresentam-se na condição de rios e furos, como Cupijó e Murujucá-Açu, este último servindo 

de limite municipal entre Limoeiro do Ajuru e Oeiras do Pará. O rio Limoeiro banha a sede 

municipal e deságua no rio Trombetas (IDESP, 2014). 

 

Figura 6 - Imagem aérea de Limoeiro do Ajuru. 

Fonte: Google Imagens. 

 

Como afirmam Trindade Jr. et al. (2008) o cotidiano ribeirinho é uma particularidade 

de muitas cidades na Amazônia, e as cidades envolvidas neste estudo apresentam as seguintes 

características: 

a)  estão localizadas às margens dos rios; 

b)  são pequenas, quanto ao seu tamanho populacional, à extensão de seu formato 

territorial e às funções urbanas que nelas se fazem presentes;  

c)  são locais, dados o alcance de sua polarização, a sua forma de relação com os 

espaços do seu entorno e sua forma de inserção no conjunto regional;  
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d)  tradicionais, no sentido do ordenamento espacial do conjunto sub-regional em que 

se inserem do padrão de seu ordenamento intra-urbano, da produção econômica e 

das relações socioculturais locais e regionais. 

 

As cidades escolhidas para este estudo têm uma forte ligação com as dinâmicas da 

natureza, em que a vida ainda é marcada por um ritmo mais lento. Essas características tornam 

as cidades representativas das “cidades da floresta”, expressão utilizada por Trindade Jr. (2010), 

ao considerar que há presença de características da dinâmica de pequena cidade fluvial, com 

forte relação com a natureza, intensa relação com a sub-região na qual está inserida. 

Pretendeu-se, a partir dessas três realidades urbanas, destacar as diversidades regionais, 

enfatizando a forma diferenciada com que se deu as políticas de ordenamento territorial das 

últimas décadas e chamar atenção para as particularidades urbanas que demarcam as diferentes 

espacialidades e que sugerem políticas públicas diferenciadas quando se considera a realidade 

das cidades ribeirinhas, em especial à região do Baixo Tocantins. 
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HABITACIONAL NAS CIDADES RIBEIRINHAS AMAZÔNICAS 
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6 PRECARIEDADE HABITACIONAL NA AMAZÔNIA RIBEIRINHA: UMA 

PROPOSTA DE TIPOLOGIAS DE OCUPAÇÃO DAS ÁREAS PRECÁRIAS NOS 

MUNICÍPIOS DO BAIXO TOCANTINS 

 

Este capítulo trata da precariedade urbana e habitacional60 em cidades ribeirinhas 

amazônicas. Para estudo de caso, adotou-se as cidades de Cametá, Limoeiro do Ajuru e Oeiras 

do Pará, localizadas na região do Baixo Tocantins, conforme já sinalizado. Por meio de dados 

secundários, observações no campo e imagens orbitais, realizou-se a identificação dos 

assentamentos precários61 nos municípios estudados e posteriormente procedeu-se à criação de 

tipologias de ocupação dessas áreas. 

Em um esforço de síntese, a exposição da pesquisa empreendida sobre o objeto de 

estudo em questão, culminará com proposição de tipologias de ocupação das áreas precárias 

nas cidades estudadas e teve como objetivos: conhecer as características e possíveis 

especificidades dos assentamentos precários; qualificar a pobreza urbana levando-se em 

consideração às particularidades do processo de urbanização e formação histórica do espaço 

urbano amazônico. 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

 

A partir de análise bibliográfica, documental e pesquisa de campo, este capítulo 

apresenta uma sistematização e espacialização dos dados coletados e identificados, com vista a 

realizar um panorama da precariedade habitacional urbana nos municípios de Cametá, Oeiras 

do Pará e Limoeiro do Ajuru, culminando com a proposição de tipologias de ocupação dos 

assentamentos precários. 

Para a coleta de dados secundários, utilizou-se principalmente os dados do censo 

demográfico que possibilitou realizar uma caracterização socioeconômica e habitacional em 

setores comuns nos municípios e em aglomerados subnormais. 

  

 
60 A falta de habitabilidade é revelada por elementos ausentes, danificados ou inadequados que compõem o espaço 
habitado, ou quando algum aspecto se encontra prejudicado que afete de maneira negativa a experiência do habitar 
(ALMEIDA, 1995). 
 
61  Não é objetivo desta tese proceder à discussão sobre o conceito de assentamentos precários, porém para esse 

modo de ocupar a cidade denominou-se áreas precárias. 
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Na caracterização da precariedade habitacional nas cidades estudadas e posterior 

proposição das tipologias de ocupação foi necessário lançar mão de um reconhecimento do 

tecido urbano nas sedes municipais62. Foram realizadas observações sistemáticas de campo e 

registro fotográfico para identificação das características físicas dos bairros em condições de 

precariedade urbana e habitacional, o que permitiu uma primeira compreensão a respeito da 

inserção urbana para posteriormente, avaliar e validar as áreas que foram consideradas 

precárias. 

Em que pese os municípios de Oeiras e Limoeiro do Ajuru disporem de Planos Locais 

de Habitação de Interesse Social (PLHIS Simplificado)63, e Cametá contar com Diagnóstico 

Habitacional64, os dados disponíveis sobre os assentamentos precários, não foram 

suficientemente identificados, mapeados e classificados. 

Esse cenário, exigiu um trabalho minucioso de observação in loco, possibilitando 

conhecer o padrão de ocupação, a infraestrutura urbana instalada e o material construtivo 

predominante das edificações.  

Num segundo momento, após o primeiro reconhecimento das sedes municipais, foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas a partir de um roteiro previamente elaborado, com 

técnicos das administrações municipais, agentes comunitários de saúde, políticos e moradores 

locais, conforme cronograma: a) Cametá: 29/08 a 05/09 de 2017; b) Oeiras: 06/09 a 12/09 de 

2017 e c) Limoeiro do Ajuru: 14/09 a 17/09 de 2017. 

A partir do conceito utilizado por Rostán (2016), que define a precariedade habitacional 

como manifestação da pobreza ou vulnerabilidade no habitat residencial – foi formulada uma 

classificação. Considerando estas afirmações, procedeu-se à seguinte classificação: área 

precária65 e área não precária.  

Essa classificação foi conduzida inicialmente com o objetivo de delimitar as áreas a 

serem investigadas com mais profundidade, ou seja, uma classificação preliminar que guiou o 

trabalho de campo. Foram classificadas como áreas precárias aquelas unidades com as seguintes 

características: 

  

 
62  Conforme sinalizado no capítulo que trata das “Dinâmicas socioterritoriais na Amazônia brasileira”, os 

autores Cardoso e Lima (2006), realizam uma caracterização espacial e urbanística de tipologias na Região 
do Baixo Tocantins, onde identificaram, a saber: cidade sede de município e vila ribeirinha. Para pesquisa de 
campo, esta tese analisou a sede administrativa, visto que os territórios municipais são muito vastos e 
diversos.  

63  Esses planos utilizaram os dados do Censo Demográfico do IBGE, não houve produção de informação local. 
64  Este diagnóstico não foi concluído. 
65  Para análise priorizou-se as áreas precárias. 
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a)  habitação:  

- situação fundiária; 

- material construtivo: 

- domicílios em situação de precariedade quanto à situação da posse 

jurídica da moradia e quanto ao material construtivo predominante, 

exemplo: habitação construída com taipa não revestida, madeira 

aproveitada, entre outros. 

 

b)  infraestrutura:  

- domicílios servidos de esgotamento sanitário; 

- abastecimento de água; 

- rede de energia elétrica; 

- coleta de resíduos sólidos; 

- pavimentação da via pública: 

- domicílios com precariedade quanto ao tipo de esgotamento sanitário, 

forma e canalização do abastecimento de água, destino dos resíduos 

sólidos, existência e procedência de energia elétrica e acesso ao viário. 

A precariedade apresentar-se-á se pelo menos um desses serviços de 

infraestrutura essenciais se fizerem ausentes. 

 

c)  serviços públicos: 

- escolas; 

- postos de saúde; 

- hospitais; 

- equipamentos de lazer: 

- existência desses equipamentos públicos nas proximidades das 

habitações e distância dessas áreas para o centro da cidade. 

 

d)  risco ambiental: 

- alagamento; 

- proximidade às linhas de transmissão; 

- ocupações de aterros de lixo; 

- problemas com erosão: 
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- Áreas em que as habitações estavam sujeitas a algum tipo de risco 

ambiental. 

 

Para melhor delimitar as áreas a serem investigadas, foram observados elementos 

adicionais no campo, a saber: forma de apropriação do espaço intraurbano e a dimensão 

sociocultural do modo de morar amazônico. 

Para a classificação das áreas precárias66, conforme já sinalizado, foi necessário que o 

assentamento apresentasse a ausência de pelo menos um dos aspectos (situação fundiária, 

material construtivo, acesso a infraestrutura e serviços públicos e suscetibilidade a risco 

ambiental).  

Contemplados os aspectos principais de classificação dos assentamentos precários do 

ponto de vista técnico, procedeu-se às entrevistas com moradores para compreender a 

precariedade do ponto de vista de quem habita esses territórios. 

Finalizado o trabalho de campo, foram, então, definidas as tipologias de ocupação67. 

Para esta definição, considerou-se as características predominantes no modo como as áreas 

precárias se conformam e se expandem nos territórios. Nesta caracterização foram utilizadas 

múltiplas estratégias que combinaram dados secundários, observações diretas no campo, 

registros fotográficos e as informações advindas das entrevistas.  

 

6.2 ESTUDO DOS CASOS: CAMETÁ, LIMOEIRO DO AJURU E OEIRAS DO PARÁ NA 

REGIÃO DO BAIXO TOCANTINS 

 

As cidades de Cametá, Limoeiro do Ajuru e Oeiras do Pará, elencadas para este estudo, 

oferecem condições de observação das consequências no urbano das ações que promoveram 

transformações nos padrões de ocupação do território no Estado do Pará, especialmente na 

região do Baixo Tocantins. Refletem, ainda, as lógicas da produção desse espaço urbano e 

consequentemente o modo como se produziu a pobreza e a precariedade habitacional na região 

amazônica. 

 
66  Esta caracterização proposta foi elaborada a partir de informações advindas do trabalho de campo (vistoria 

das cidades e depoimentos dos técnicos da administração pública municipal e dos agentes comunitários de 
saúde). 

67  Na definição das tipologias não foi possível estimar o total de domicílios em precariedade, pois os municípios 
não possuíam mapeamentos atualizados de seus assentamentos precários, conforme já sinalizado, apenas o 
município de Cametá contava com dados de aglomerados subnormais do IBGE. 
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De acordo com dados do IBGE, a população de Cametá em 2010 era de 120.896 

habitantes, sendo a população urbana com área territorial de 3.081,354 Km², com densidade 

demográfica de 39,23 Hab/km². 

Mantidas estas tendências que começaram a aparecer no censo demográfico de 1970, a 

população da cidade superará já no ano de 2030 a população rural (CAMETÁ, 2015). Sabe-se 

que a população que habita as cidades necessita de melhores condições de infraestrutura urbana 

que a população rural. Se alguma ação governamental não for tomada antes disso, o município 

poderá apresentar um crescimento ainda mais acelerado. 

No município de Cametá, as áreas consideradas periféricas, em sua maioria, foram 

ocupadas espontaneamente ou loteadas de forma irregular, consequentemente não apresentam 

características urbanísticas satisfatórias e acesso a serviços essenciais. Agrava-se ainda com o 

fato de o município viver uma intensa urbanização nos últimos anos, ou seja, o crescimento 

urbano da cidade tem sido maior que o crescimento do próprio município.  

Cametá desenvolveu um padrão espacial por meio do qual os aglomerados 

populacionais, vilas e povoados estão situados em sua maioria à margem dos cursos fluviais e 

em especial, à margem do rio Tocantins. Além da importância do rio, como elemento essencial 

na organização socioespacial, destaca-se em Cametá a constituição de uma reduzida presença 

de densidade técnica no espaço geográfico (CORDOVIL, 2009).  

Destaca-se também o impacto da construção da hidrelétrica nacional no rio Tocantins, 

Usina Hidrelétrica de Tucuruí, que constitui um marco da presença do governo federal na 

região, impactando fortemente tanto Cametá, como os demais municípios da área de estudo, 

que tiveram parte de seus territórios inundados por ocasião da formação do reservatório68. Os 

efeitos podem ser constatados, por exemplo, na diminuição da quantidade e variedade do 

pescado e na alteração do nível de várzea, que, por sua vez, influencia na produtividade agrícola, 

modificando, assim, a relação homem-natureza ali presente (TRINDADE; TRINDADE JR., 

2012). 

Neste sentido, a cidade de Cametá69, conforme pontuado no capítulo anterior, tem como 

marca da constituição do seu território, íntima relação com a natureza, tanto pelo contato que 

 
68  Os municípios que foram impactados pela construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí de algum modo vêm 

sendo compensados pelo pagamento de royaltes e foram reconhecidos os impactos causados pela construção 
da barragem nos municípios localizados a jusante do rio, na chamada região do Baixo Tocantins (CARDOSO; 
LIMA, 2006). 

69  Por estar localizada à beira-rio, na margem esquerda do rio Tocantins, sua orla abriga vivências peculiares 
propiciadas pelo cotidiano ribeirinho.  
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estabelece com o rio, quanto com a floresta. Esses elementos naturais estão presentes no 

cotidiano dessa cidade.  

Cametá tem como formação urbana o modelo de cidades ribeirinhas amazônicas, as ruas 

e caminhos terminam e ou começam no porto. A rua da frente ou primeira rua tem as melhores 

casas e as ruas de trás, casebres cobertos de palha, ou às margens do rio. Para Cametá, é a partir 

de 1958 até os dias atuais que se define a maior parte da estrutura urbana hoje existente. Esse 

traçado apresenta-se menos ribeirinho, interiorizando-se mais e também acompanhando as vias 

rodoviárias que interligam a cidade de Cametá a Tucuruí e a Limoeiro do Ajuru (CAMETÁ, 

2015). 

A partir os padrões70estabelecidos por Trindade Jr., Silva e Amaral (2008) para estrutura 

intraurbana ribeirinha, no município de Cametá foram identificados três destes em sua 

totalidade, a saber (quadro 3). 

 

 

 

 

  

 
70  Esses padrões já foram apresentados no capítulo anterior. 
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Quadro 3 - Evolução urbana de Cametá por bairro. 

BAIRRO PERÍODOS FUNÇÕES PRINCIPAIS 
PADRÃO 

PREDOMINANTE 

Central 
1713-1785 
1785-1799 

Comércio. Serviços, residencial Ribeirinho 

São Benedito 1785-1799 Residencial, comércio, serviços Ribeirinho 

Brasília 
1785-1799 
1899-1958 
1958-1990 

Residencial, 
Comércio, 
Serviços 

Ribeirinho 

Aldeia 1849-1958 Residencial, lazer, serviços Ribeirinho 

Marambaia 1958-1990 Residencial Espontâneo 

Matinha 1958-1990 Residencial Espontâneo 

Santa Maria 1958-1990 Residencial Espontâneo 

Bairro Novo 1958-1990 Residencial Espontâneo 

Trigueiro 
1958-1990 
1990-2005 

Residencial Espontâneo 

Cidade Nova 
1958-1990 
1990-2005 

Residencial pré-definido 

Primavera 
1958-1990 
1990-2005 

Residencial pré-definido 

Baixa Verde 
1849-1958 
1958-1990 
1990-2005 

Residencial Espontâneo 

Nova Cametá 1990-2005 Residencial Espontâneo 

Fonte: PIRJUS (2005). 
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Figura 7 - Bairros de Cametá. 

 
Fonte: Organização da autora, elaboração Michele Almeida (2019). 
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Quadro 4 - Evolução dos núcleos urbanos em Cametá. 
(continua) 

FASES 
ESPAÇO 
REGIONAL 
AMAZÔNICO 

SUB-REGIÃO DO BAIXO 
TOCANTINS 

FORMAÇÕES URBANAS 

1616 
a 
1655 

Início da conquista do 
território amazônico.  
Interesse em assegurar 
a defesa do território. 

Início da Colonização do 
Tocantins com vista à defesa 
do vale contra interesses 
estrangeiros. 
Formação dos primeiros 
povoamentos. 

Fundação do núcleo de Cametá-
Tapera (1620) 
Criação da Vila Viçosa de Sta. 
Cruz do Cametá (Cametá) - 
(1635), às margens esquerda do 
Tocantins. 

1655 
a 
1750 

Economia baseada no 
trabalho indígena e no 
sistema de aviamento. 
Controle e gestão da 
vida pelas ordens 
religiosas. 
Economia voltada para 
a exportação das 
“drogas do sertão” 

Surgimento de núcleos 
populacionais ao longo do 
Tocantins, reafirmando o 
embrião de uma rede urbana 
dendrítica.   
 

Transferência da vila de Cametá-
Tapera para o local da atual sede 
do Município.  
Povoados: Curuçambaba, 
Limoeiro do Ajuru, Carapajó. 
Primeiros bairros da cidade de 
Cametá:  Central e São Benedito. 

1750 
a 
1778 

Expansão das 
atividades produtivas. 
Política pombalina de 
inserção da economia 
amazônica no mercado 
mundial - expulsão dos 
jesuítas. 
Introdução da mão-de-
obra escrava africana e 
estímulo a uma 
agricultura comercial. 

Ratificação e reforço do 
povoamento ao longo do rio e 
seus afluentes 
As aldeias missionárias são 
transformadas em vilas e 
freguesias. 
Importância de Cametá nas 
funções de comércio e serviço 
no contexto amazônico. 

 Transferência de domínio da 
donatária para o controle da coroa 
portuguesa.  
Relativo desenvolvimento urbano, 
com mudanças no espaço, 
decorrentes de obras de 
infraestrutura, com certa 
modernização. 

1778 
a 
1850 

Estagnação econômica 
regional 
Queda da demanda de 
produtos regionais no 
mercado europeu - 
declínio econômico 
regional. 
Arrefecimento da 
expansão agrícola. 

Atividades socioeconômicas 
marcadas pela lavoura Resgate 
e apreensão e escravização de 
índios vendidos em Cametá ou 
Belém. 
Cametá como núcleo de 
resistência ao movimento 
cabano (1835-40) 

Cametá é transformada em 
comarca em 1841. 
Elevação da vila de Cametá à 
categoria de cidade (1848) 

1850 
a 
1920 

Período do ciclo 
econômico da borracha. 
Configuração de uma 
rede urbana dendrítica. 

Atividades econômicas 
marcadas pela produção de 
cacau, mandioca, algodão, 
arroz, tabaco, cana-de-açúcar, 
urucum, castanha, caucho, 
borracha, andiroba, peixes, 
caças, especialmente nas ilhas. 
Pouco destaque da sub-região 
na produção da borracha. 

Segunda maior cidade do Estado 
até o surto de cólera, quando 
entrou em declínio. 
Aspecto urbanístico europeu 
moderno, com melhorias para fins 
de salubridade: construção de 
galerias pluviais, cais de arrimo, 
calçamento e pavimentação de 
pedras em ruas. 

1920 
a 
1960 

Refluxo populacional  

Estagnação econômica desde à 
época da borracha e reforçada 
com o declínio da produção e 
comércio desse produto em 
todo o espaço amazônico. 

1926: destruição da parte sul do 
cais por uma enchente (Tv. D. 
Romualdo de Seixas).  
Estagnação urbana reforçada pelo 
declínio econômico regional.  
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(conclusão) 

FASES 
ESPAÇO 
REGIONAL 
AMAZÔNICO 

SUB-REGIÃO DO BAIXO 
TOCANTINS 

FORMAÇÕES URBANAS 

1960 
a  
1990 

As rodovias como 
novos eixos de 
circulação. 
Ação intensiva de 
empresas capitalistas na 
exploração dos recursos 
da região. 
Presença marcante do 
Estado: através dos 
incentivos, da criação 
de infraestrutura e de 
repartições públicas. 

Pouca expressão da integração 
amazônica no espaço sub-
regional. 
Continuidade do processo de 
relativo isolamento e de 
estagnação econômica sub-
regional.  
Presença da configuração 
dendrítica no sistema de 
cidades da sub-região. 
Presença marcante da produção 
extrativa. 
Ausência de um centro-urbano 
sub-regional e forte 
dependência de Belém em 
relação a serviços, 
equipamentos e mercadorias. 
Decréscimo da população rural. 
Implantação do Projeto 
Albrás/Alunorte em Barcarena 
com repercussões indiretas em 
vários municípios do Baixo 
Tocantins.  

1960: limites do centro da cidade 
no atual estádio de futebol. 
1960 a 1980: surgimento de 6 
bairros (Brasília, Bairro Novo, 
Santa Maria, Matinha, Cidade 
Nova e Marambaia). 
Aeroporto: obstáculo à expansão 
urbana. 
Década de 80: Acelerado 
crescimento urbano sem controle 
do uso do solo. 
Proliferação de loteamentos 
particulares de caráter irregular. 
Duplicação da população urbana. 
Início do processo de formação do 
bairro do Trigueiro, com ocupação 
rarefeita. 

A 
partir 
de 
1990 

Arrefecimento das 
políticas de 
desenvolvimento 
regional. 
Expansão de novas 
redes técnicas. 
Arrefecimento do 
processo migratório 
inter-regional. 

Expansão do linhão da UHT 
para Cametá, Areião, Carapajó, 
Curuçambaba, Januacoeli, 
Juaba, Moiraba e Vila do 
Carmo, Torrão, Mupi, Guajará, 
Cametá-Tapera, Belos 
Prazeres, Bom Jardim e Porto 
Grande (1998). 
Tendências de reorientação da 
circulação relativizando a 
importância do rio em favor 
das rodovias. 
Tendência de diversificação 
econômica com a expansão da 
rede de energia elétrica. 
Rarefação de recursos naturais, 
com repercussões na 
mobilidade da mão-de-obra e 
no perfil ocupacional da 
população. 

Áreas urbanas atuais: Cametá, 
Areião, Carapajó, Curuçambaba, 
Juana Coeli, Juaba, Moiraba, Vila 
do Carmo, Porto Grande e Torres. 
Bairros de Cametá surgidos a partir 
da década de 90: Trigueiro (com 
indícios de ocupação ainda na dec. 
De 80), Baixa Verde (indícios de 
ocupação desde 81), Nova Cametá 
(1995) e Primavera (o mais 
recente). 
Traçado Urbano: espraiado e com 
pouca regularidade e uniformidade 
- a exceção do núcleo central -, com 
presença de áreas de ocupação 
urbana recente, sem controle do uso 
do solo 
Vetor de expansão principal: setor 
sudoeste, acompanhando o rio 
Tocantins e a PA-156. 
Surgimento do loteamento Cidade 
Nova. 
Ocupações espontâneas na Matinha 
Melhorias urbanísticas na Baixa 
Verde. 
Surgimento do bairro Invasão, 
depois chamado Nova Cametá  
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Trigueiro, loteado por seu 
proprietário. 
Surgimento do Jardim Primavera 

  Fonte: Adaptado de Cametá (2015). 
 

Considerando esse breve histórico, percebe-se que durante quase três séculos, Cametá 

se insere diretamente nas políticas territoriais e de desenvolvimento para a Amazônia, o que se 

verifica na formação e caracterização atual da cidade e de sua orla fluvial. Já no século XX, e 

principalmente a partir de 1960, o município passa a não mais ser inserido nesta lógica, pelo 

menos de forma direta, em detrimento de outros que apresentaram maior atratividade para essas 

políticas. 

Assim, a estagnação urbana da cidade é reflexo dessa não inserção direta no contexto a 

partir de 1960, uma vez que há na cidade poucos elementos que denunciam o processo de 

modernização do território, isso porque Cametá ainda apresenta uma economia tradicional, 

baseada fortemente no extrativismo e na agricultura. As rodovias aí presentes, ainda fazem 

transporte muito mais no contexto sub-regional, não possuindo, por exemplo, uma rodovia que 

a ligue diretamente a Belém, metrópole paraense com uma determinada importância regional.  

Ademais, a cidade de Cametá não é alvo de grandes empreendimentos. Neste caso, fica 

evidente apenas uma inserção regional indireta por estar entre a Usina Hidrelétrica de Tucuruí 

(produção de energia), no município de Tucuruí, e o complexo Albras-Alunorte (produção de 

alumina e alumínio), no município de Barcarena (CAMETÁ, 2015). 

Atualmente, entretanto, como em outras cidades na região, a expansão urbana tem 

seguido em direção ao interior e, portanto, novas configurações socioespaciais surgem, a ponto 

de se refletirem na formação de novos bairros na periferia. 

Na cidade, as áreas de expansão urbana contrastam com as áreas centrais, expressando 

forte desigualdade socioespacial, mas ainda assim, são atraentes para a população advinda das 

comunidades ribeirinhas71 e da zona rural, que nessas periferias passam a ter acesso a alguns 

serviços de infraestrutura urbana, como por exemplo, energia elétrica e abastecimento de água. 

 
71  As comunidades amazônicas ribeirinhas descendem da mistura de índios e brancos e utilizam conhecimentos 

da herança advinda de seus antepassados para seleção dos lugares adequados e com melhores condições para 
a construção das moradias. Esta população procurava habitar locais próximo aos igarapés ou a grandes 
árvores (SOUZA, 2002).  
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O segundo município considerado para análise é Limoeiro do Ajuru72. De acordo com 

dados do IBGE a população de Limoeiro em 2010 era de 25.021 habitantes, sendo a população 

urbana com área territorial de 1.490,18 Km², com densidade demográfica de 16,79Hab/km². 

O quadro a seguir, demonstra inúmeros problemas identificados no município em 

questão como: falta de água potável; o precário atendimento à saúde (carência de médicos, falta 

de equipamentos especializados, etc.); o aumento da violência urbana, contra a mulher e 

infantil; as condições precárias de ensino infantil e médio; analfabetismo; 

desemprego/limitadas alternativas de geração de trabalho e geração de renda. Muitos desses 

problemas se fazem presentes no território paraense, embora guardem suas particularidades. 

 

Quadro 5 - Principais problemas sociais identificados no município de Limoeiro do Ajuru. 

Fonte: Elaborado a partir dos dados dos Planos Diretores de Municípios a Jusante da UHE Tucuruí. 

 
72 A quantidade de informações ficará contrastada nos municípios de Oeiras do Pará e Limoeiro do Ajuru em 

comparação à Cametá, visto que esses municípios possuem poucos estudos e informações sobre o espaço 
intraurbano. 

SAÚDE E 
SANEAMENTO/MEI

O AMBIENTE 
EDUCAÇÃO 

SEGURANÇA 
SOCIAL 

TRABALHO 

- má qualidade da 
água (Ilhas); 

- ocorrência de casos 
de dengue e malária; 

- crianças desnutridas; 
- existência de 

crianças portadoras 
de necessidades 
especiais carentes de 
atenção adequada. 

- escolas s/computadores; 
- difíceis condições de 

trabalho; 
- precariedade no ensino 

(estabelecimentos e 
escolas informais 
funcionando em 
barracões); 

- ensino modular nas 
vilas/multiseriado; 

- dificuldade no 
deslocamento dos alunos 
das localidades p/escolas 
situadas na sede (Ex. rio 
Cupijó: crianças saem 5hs 
da manhã p/retornar às 
14hs).; 

- falta de incentivo ao 
ingresso na escola pelas 
famílias (problema 
cultural); 

- evasão 
escolar/divertimento/apare
lhos eletrônicos; 

- falta de acompanhamento 
técnico da criança fora da 
Escola;  

- pessoas c/idade de estudo 
fora da escola. 

- gravidez na 
adolescência; 

- conflitos de terras 
principalmente com 
madeireiros; 

- conflitos de terras 
c/Quilombolas/áreas 
de assentamentos; 

- recurso reduzido p/o 
PETI; 

- baixa renda (Rio 
Muaná, bairro da 
Matinha e a BR-
156); 

- baixa qualificação de 
técnicos na área de 
Assistência Social; 

- dificuldade de espaço 
para a realização de 
programas sociais 
(funcionamento em 
casa de madeira 
alugada). 

- êxodo rural; 
- trabalho infantil: 

resistência da 
família para a 
retirada das crianças 
do trabalho infantil 
devido ao baixo 
valor recebido pela 
bolsa escola; 

- falta de incentivo ao 
crédito p/ fomentar 
atividades 
pesqueiras; 

- ausência de 
cooperativas; 

- falta de 
infraestrutura para a 
conservação do 
pescado; 

- reduzida oferta de 
postos de trabalho 
(comércio e serviço 
público; casa 
lotérica, correio 
postal); 

- ausência de 
concursos públicos. 
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Limoeiro do Ajuru elaborou seu plano diretor em 2006 e no ano de 2012, realizou o 

Plano Local de Habitação de Interesse Social na Modalidade Simplificado. Referente ao plano 

local, pode-se afirmar que as informações são frágeis, e não há nenhum cadastro ou 

levantamento de famílias habitantes de assentamentos precários ou ainda interessadas em 

programas habitacionais. Não há atualmente no município, contratos de programas referente a 

essa problemática. Realizam-se obras, apenas na área de infraestrutura para a ampliação da rede 

de esgotamento sanitário. 

O principal impasse que Limoeiro enfrenta para financiar ações da política habitacional 

diz respeito à baixa capacidade de investimento próprio e de endividamento do município para 

contrair empréstimos e acessar financiamento disponíveis, além limitada capacidade 

administrativa. O município não cobra o Imposto Predial e Territorial (IPTU), o que tem 

reflexos na capacidade de arrecadação e captação de recursos73. 

O terceiro município, Oeiras do Pará, é classificado como cidade ribeirinha da 

Amazônia. Sua organização social e econômica também está atrelada ao rio, o qual funciona 

como via de circulação de pessoas e mercadorias, além de ser fonte de sobrevivência de grande 

parte dessa população (OEIRAS, 2012). 

Em 2010 a população do município de Oeiras era de 28.595 mil habitantes e em 2019 

de 32.512 mil habitantes, apresentando um percentual de 13,7% de crescimento. 

De acordo com Costa (2013), a dinâmica urbana de Oeiras seguiu uma tendência de 

ocupação desigual do espaço urbano configurando um modelo de cidade que reflete a ordem 

estabelecida do modo de produção do capital, uma vez que o espaço urbano amazônico não 

esteve à margem desta lógica, a qual é seletiva e desigual. 

Para a autora, o aumento da população urbana de Oeiras nas últimas duas décadas junto 

a não absorção de trabalhadores no mercado de trabalho e às precárias condições econômicas 

da população levaram a uma ocupação inapropriada do espaço urbano. Dessa maneira, algumas 

áreas desocupadas da cidade formadas por terrenos alagados ou alagáveis - cujos serviços de 

infraestrutura, como, água potável, serviços de saneamento básico são totalmente precários - 

foram sendo ocupadas por uma parcela da população que não pode pagar por uma moradia 

adequada, buscando como alternativa a ocupação de assentamentos precários. 

O município de Oeiras elaborou seu plano de habitação, assim como o município de 

Limoeiro do Ajuru, através do Convênio de número 18/2012 sob o Termo de Colaboração e 

 
73  Não foram encontrados trabalhos ou pesquisas sobre o território urbano de Limoeiro do Ajuru, as análises 

deste urbano estão calcadas basicamente nos dados secundários do Censo e na vistoria do campo. 
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Participação celebrado entre o Governo do Estado do Para e as prefeituras dos municípios 

supracitados. Essa intermediação foi realizada pela COHAB/PA. 

A situação habitacional no município de Oeiras é observada nos problemas referentes 

ao abastecimento de água, o qual é, em sua maioria, realizado pelas alternativas encontradas 

pela população, no caso poço ou nascente na propriedade, somente havendo a mudança desse 

panorama no ano de 2010 para a rede geral de distribuição como forma de abastecimento. 

Os municípios estudados caracterizam-se como territórios essencialmente rurais e das 

águas. Esta é uma particularidade da região do Baixo Tocantins, em virtude da relação mais 

próxima com a natureza, onde o urbano tem em seu conteúdo socioespacial um caráter bastante 

rural. Esse caráter eminentemente rural é evidenciado pelos dados estatísticos, sinalizando para 

uma população rural que é superior à população urbana. 

De acordo com o IBGE (2010), a população de Oeiras em 2010 na zona rural era de 

60%, enquanto que a zona urbana de 40%, Limoeiro apresentou 75% da sua população 

habitando a zona rural e apenas 25% habitando a zona urbana e Cametá tem 56% da população 

habitando área rural e 44% morando em área urbana. 

Quando se analisa a evolução populacional ao longo do tempo, observa-se que embora 

o número da população urbana tenha aumentado, a população rural continua sendo superior, o 

que revela a ruralidade das cidades ribeirinhas estudadas, as quais ocupam dinâmicas distintas: 

terra firme e a região das ilhas ou áreas de várzeas. Essa é uma característica que precisa ser 

considerada no planejamento habitacional para esses municípios. 

A condição de predomínio da população rural nos municípios estudados tem sofrido 

transformações importantes, visto que o crescimento populacional na área urbana se mostra 

acelerado e tende a reversão no futuro. Esse crescimento urbano das cidades traz consigo a 

ocupação desigual do solo urbano e mecanismos de segregação à população local, que busca 

nos assentamentos precários meios de garantir a necessidade objetiva de morar. 

 

6.2.1 Áreas precárias em Cametá, Oeiras e Limoeiro do Ajuru 

 

Com base na análise de dados secundários referentes a aglomerados subnormais pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, constatou-se que apenas Cametá conta 

com este levantamento. Na área urbana do município, o IBGE identificou três assentamentos 

precários. As cidades de Oeiras e Limoeiro não possuem esse tipo de levantamento nacional, 

contam como fonte de informação municipal os dados produzidos pelos Planos Locais de 
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Habitação, os quais basearam-se em informações dos dados do Censo Demográfico e visitas de 

campo por parte dos técnicos municipais. 

A construção dos dados advindos dos planos municipais foi um marco para o 

planejamento habitacional dos municípios que historicamente não produziram informações 

sobre a situação habitacional, visto que a fragilidade administrativa e institucional é 

considerável nessas realidades. No entanto, sabe-se que as informações estão baseadas nos 

dados do censo demográfico, neste sentido, os números podem estar subestimados e encontram-

se desatualizados, situação que pode ser verificada no trabalho de campo. 

Este cenário corrobora com a afirmação desta tese de que há limitações nos dados 

nacionais na mensuração da precariedade habitacional e ainda que as especificidades (unidade 

e assentamento) nas cidades ribeirinhas na Amazônia não são facilmente captadas por estes 

levantamentos e metodologias. 

Para complementar a informação existente sobre os assentamentos precários nos 

municípios estudados, ensejou-se a adoção de uma estratégia para a caracterização dessas áreas: 

conhecer e caracterizar o tecido urbano e a precariedade habitacional mediados pelos critérios 

estabelecidos. Essa ação foi possível considerando a reduzida dimensão territorial das sedes 

municipais, que viabilizou análise detalhada do padrão de ocupação dos bairros, a infraestrutura 

urbana, o padrão construtivo das moradias, os serviços públicos instalados, a condição 

ambiental e aspectos culturais do modo de morar da população ribeirinha. 

A observação in loco e o registro fotográfico foram primordiais para a classificação das 

áreas urbanas como precárias e não precárias. A partir dessa classificação preliminar, os 

assentamentos precários foram identificados e delimitados.  

Com base na leitura geral do tecido urbano dos municípios, considerando-se os critérios 

estabelecidos na tese74, e tomando-se como referência as especificidades da área – a saber, 

cidades ribeirinhas paraenses, com predominância das áreas de várzeas, baixa densidade 

demográfica (especialmente Oeiras e Limoeiro), baixo padrão construtivo das moradias, 

deficiência de infraestrutura urbana - foram identificadas 22 áreas, as quais foram 

consideradas precárias. Destas, 10 localizam-se em Cametá, 6 em Oeiras e 6 em Limoeiro do 

Ajuru.  

Cabe salientar que os municípios se encontram em situação de pobreza, especialmente 

Oeiras do Pará e Limoeiro do Ajuru, onde apenas a área central (bairro do centro) é dotada de 

alguns serviços de infraestrutura urbana, enquanto os demais bairros encontram-se em situação 

 
74  Esses critérios foram esboçados no item deste capítulo que trata dos aspectos metodológicos. 
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de precariedade. No entanto, pode-se afirmar que esses dois territórios são totalmente precários 

em sua generalidade. Quanto ao município de Cametá que, embora esteja em condições de 

pobreza urbana, alguns bairros tendem a oferecer melhores condições de habitabilidade quando 

comparados com aqueles em situação de precariedade, no entanto, apresentam deficiências que 

são comuns a toda área urbana estudada. 

A seguir serão analisadas as áreas precárias nos municípios de Cametá, Oeiras e 

Limoeiro: 

 

a) Cametá 

A formação de áreas periféricas na cidade de Cametá tem maior expressividade a partir 

da década de 1960, com a formação do bairro denominado Brasília. Imigrantes do “interior” do 

município passaram a ocupar terras em direção à chamada estrada da vacaria, hoje conhecida 

como Avenida Cônego Siqueira (POMPEU, 2002). 

Segundo o autor, apenas o bairro Central dispõe de galerias pluviais construídas em 

1837 e que são usadas inadequadamente para despejo de esgoto, com os resíduos caindo 

diretamente no Rio Tocantins, sem receber nenhum tratamento. No bairro Central há 

calçamento, drenagem das vias públicas, abastecimento de água, galerias pluviais usadas 

inadequadamente para despejo de esgoto doméstico. Nas demais áreas, apenas o bairro de São 

Benedito, Brasília, Novo e Aldeia apresentaram desde os anos 1980, algumas destas melhorias.  

Nas demais áreas prevalecem a carência total de serviços urbanos, predominam ruas 

sem pavimentação e com alinhamento irregular. Há precariedade no abastecimento de água, 

limitado a algumas horas por dia e outros problemas. As áreas periféricas da cidade sequer 

dispõem de meio-fio, e de galerias pluviais.  

Cametá conta com quatorze bairros em sua sede municipal. Desse total o IBGE, em seu 

levantamento dos aglomerados subnormais, identificou três assentamentos precários (Invasão 

do Castanhal, Baixa Verde e Nova Cametá). A partir dos critérios estabelecidos para a 

caracterização da precariedade habitacional e da vistoria ao campo identificou-se a existência 

de mais sete áreas precárias: São Raimundo, Novo Norte, Invasão do Seringal, Invasão do 

Trigueiro, Portelinha, Primavera e Conjunto Bom Sucesso. Ao total Cametá apresenta dez 

assentamentos precários75. 

  

 
75  Muitos bairros em Cametá estão em situação de precariedade, porém para esta tese delimitamos os 

assentamentos precários (neste caso seis), porém há possibilidade de discussão acerca dos limites dessa 
precariedade, pois às vezes metade do bairro é precário. 
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Figura 8 - Áreas precárias em Cametá. 

 
Fonte: Elaboração Michele Almeida (2019). 

 

Com base na leitura geral dos tecidos dos assentamentos precários identificados pelo 

IBGE, a saber, Nova Cametá, Baixa Verde e Invasão do Castanhal e em entrevistas com os 

técnicos da administração, foi possível apontar algumas características: 

 

a)  Nova Cametá: 

- a área precária da Nova Cametá formou-se a partir da vinda de famílias 

oriundas do interior e sua expansão deu-se no sentido periférico da cidade; 

- localiza-se nas proximidades da Rodovia PA 156; 

- a Nova Cametá encontra-se distante do centro da cidade, onde estão 

localizados os serviços e comércios e os principais equipamentos públicos; 

- caracteriza-se por ser um assentamento precário com densidade um pouco 

elevada; 

- é constituída por lotes de terras maiores ou menos padronizados com 

presença de várzea, embora a predominância seja em área de terra firme; 
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- a tipologia habitacional predominante é a casa de madeira, estando presente 

em menor escala as casas de alvenaria, essas habitações em sua maioria 

possuem baixo padrão construtivo; 

- presença de ruas estreitas e sem pavimentação e com alinhamento irregular; 

- presença de alguns equipamentos públicos como escolas e Posto de Saúde e 

ausência de infraestrutura de comércio e serviços; 

- infraestrutura incipiente; 

- uso residencial predominante. 

 

Figura 9 - Baixo padrão construtivo das moradias e viário sem pavimentação. 

 

                 Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

b)  Baixa Verde: 

- moradores advindos da zona do rural do próprio município; 

- área susceptível a inundações por ocasião das lançantes dos períodos das 

cheias do Rio Tocantins; 

- moradias construídas às margens do rio com acesso por estivas que se 

misturam com áreas que sofreram algum aterramento; 

- predominância das casas de madeira sobre palafitas com baixo padrão 

construtivo; 

- área com ocupação densa e desordenada; 

- infraestrutura incompleta; 
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- o bairro sofre com problemas no esgoto que se dá a céu aberto, com dejetos 

lançados no rio, e coleta de lixo incipiente, pois muitas vezes as caçambas 

não acessam as estivas e não foram criadas alternativas para esse tipo de 

viário; 

- banheiro fora do domicílio; 

- condição ambiental adversa, visto que as moradias se encontram localizadas 

em locais ambientalmente frágeis que juntamente com os problemas de 

infraestrutura o problema urbano local fica mais agravado. 

 
Figura 10 - Palafitas com baixo padrão construtivo; acesso por estivas e presença de aterramento. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

c)  Invasão do Castanhal: 

- loteamento irregular em recente expansão quando comparados com as áreas 

da nova Cametá e da Baixa Verde; 

- área localizada nas proximidades da Rodovia BR 156; 

- ocupação esparsa, porém, o assentamento tem uma significativa dimensão 

territorial; 

- localizado em área de terra firme com ausência total de pavimentação, 

estando o viário com presença de vegetação e em péssimas condições (figura 

11); 
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- ausência de coleta de lixo, esgotamento sanitário, problemas com 

abastecimento de água; 

- banheiro fora do domicílio; 

- moradia predominantemente construída em madeira com materiais frágeis 

(figura 11); 

- ausência de equipamentos públicos, o local carece de equipamentos de 

educação e de saúde nas proximidades; 

- presença de violência no bairro. 

 

Figura 11 - Moradias construídas em madeira de baixa qualidade e ocupação esparsa, condições do viário com 
presença de vegetação. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

As áreas precárias de São Raimundo e Jardim Primavera possuem similaridades não 

apenas por estarem próximos em localização territorial (nas proximidades da Rodovia PA 156), 

mas também por apresentarem características físicas semelhantes. No entanto, a área do Jardim 

Primavera é reconhecida como bairro no município e São Raimundo anda é uma ocupação 

considerada ilegal pelo poder público.  

Essas duas porções do território caracterizam-se pela deficiência de infraestrutura, 

banheiro fora do domicílio, densidade construtiva média, habitações em situação de 

precariedade predominantemente de madeira, embora observe-se algumas moradias construídas 
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em alvenaria sem acabamento. As vias são desordenadas, algumas mais alargadas e outras mais 

estreitas; não são pavimentadas e há presença de vegetação (figuras 11 e 13).  

Constituem-se de áreas periféricas distantes das áreas centrais, de comércio e serviços. 

A expansão dessas áreas precárias deu-se em direção a rodovia PA 156 que liga Cametá a cidade 

de Tucuruí. 

 

Figura 12 - Condições do viário e casas de madeira com material construtivo de baixa qualidade na 
Primavera/Cametá/TIPO 3. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Figura 13 - Condições do viário e moradias construídas em madeira com material aproveitado em São 
Raimundo/Cametá/TIPO 3. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

A área precária Novo Norte, trata-se de um loteamento irregular com características 

essencialmente rurais que se expandiu nas proximidades da Rodovia PA 156. Predominam 

edificações em madeira e com padrão construtivo baixo. É possível observar, também, algumas 

construções em alvenaria sem acabamento. Há ausência total de infraestrutura, com exceção de 
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alguns locais que possuem energia elétrica. Não há esgotamento sanitário, predominando os 

banheiros fora do domicílio conforme figura 14 e a fossa rudimentar.  

A ocupação tem baixa densidade e é predominantemente esparsa. No viário do 

assentamento precário não há pavimentação. 

 

Figura 14 - Padrão construtivo das habitações, banheiro fora do domicílio e padrão de ocupação e infraestrutura 
deficitária. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Invasão do Seringal e Invasão do Trigueiro também apresentam características 

semelhantes. Foram consideradas áreas precárias em decorrência da ausência total 

infraestrutura básica. Não há acesso à energia elétrica, as ligações são clandestinas, e há 

inúmeros problemas quanto ao abastecimento de água. Na Invasão do Seringal, por exemplo, o 

acesso a água se dá por única fonte (uma torneira instalada no terreno). 

Nestas áreas, não há esgotamento sanitário, o banheiro fica fora do domicílio e a céu 

aberto e não há coleta de lixo. As moradias são construídas predominantemente em madeira 

aproveitada e apresentam péssimas condições de habitabilidade (figura 15). A ocupação destas 

áreas, consideradas como loteamento clandestino, é recente e esparsa, no entanto, apresentam 

um rápido crescimento (figura 15 e 16). Estão localizadas nas proximidades da Rodovia BR 

156. Há relatos de episódios de violência e domínio do tráfico de drogas. 
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São assentamentos que estão localizados distantes da área central e caracterizam-se pela 

ausência de serviços públicos e carecem de equipamentos de educação e de saúde nas 

proximidades. 

 

Figura 15 - Padrão construtivo das moradias e único acesso a água na área na Invasão do Seringal. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Figura 16 - Padrão de ocupação, infraestrutura deficitária e padrão construtivo das moradias (madeira 
aproveitada) na Invasão do Trigueiro. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

A área precária da Portelinha76 caracteriza-se por ser uma área em recente expansão 

com densidade baixa de ocupação. As habitações são predominantemente construídas em 

madeira de baixa qualidade, embora seja possível observar algumas moradias em alvenaria sem 

 
76  Nesta área não foi possível a permanência devido ao alto índice de violência. 
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acabamento. A Portelinha corresponde à porção do território com ausência de infraestrutura, de 

serviços de educação e saúde nas proximidades. A área é predominantemente residencial e suas 

vias não são pavimentadas em sua totalidade (figura 17). 

 

Figura 17 - Condições do viário e padrão construtivo de moradias e construções em alvenaria. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

O Conjunto Habitacional Bom Sucesso é a única área precária do tipo conjunto 

habitacional degradado. Tem como características: obras inacabadas; casas térreas em alvenaria 

e sem revestimento com baixa qualidade construtiva; péssimas condições de habitabilidade; as 

vias são de terra, sem pavimentação; infraestrutura ausente ou precária (figura 18) e falta de 

manutenção por parte do poder público. 

 
Figura 18 - Condições do conjunto habitacional Bom Sucesso. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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6.2.2 Áreas precárias em Oeiras do Pará 

 

No município de Oeiras não há levantamento de aglomerados subnormais pelo IBGE, 

que só considera uma área como “precária” a partir de cinquenta e um domicílios. As 

informações municipais existentes advêm dos dados do Plano Local de Habitação de Interesse 

Social – PLHIS. 

Segundo o Plano Diretor municipal (OEIRAS, 2006), Oeiras é constituído por seis 

bairros na área urbana, sendo: Centro, Liberdade, Marituba, Marapira, Santa Maria e Estrada.  

Os dados registrados no PLHIS afirmam a existência de cinco assentamentos precários 

(Liberdade, Marituba, Marapira, Santa Maria, Estrada) excetuando-se o Bairro do Centro, 

o que implica precariedade habitacional em quase toda a sede municipal. Em visita a campo, 

além das cinco áreas delimitadas pelo plano municipal identificou-se um novo assentamento 

precário e em recente expansão, a saber: Nova Oeiras. 

 
Figura 19 - Áreas precárias em Oeiras do Pará  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Organização da autora, elaboração Michele Almeida (2019). 

 

Nova Oeiras caracteriza-se como uma ocupação recente em terra firme localizada nas 

proximidades da estrada. É considerada uma ocupação espontânea e com baixa densidade 
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construtiva. Identificou-se, além dos precários serviços oferecidos, carência de infraestrutura 

generalizada.  

Não há acesso a rede de esgoto, prevalecendo o banheiro fora do domicílio (figura 21) 

e a fossa rudimentar. O abastecimento de água é realizado via poço na propriedade e por 

ligações clandestinas. Não há coleta de lixo, sendo a queima na propriedade o mecanismo 

encontrado pela população moradora para solucionar a situação. As ruas carecem de iluminação 

pública e pavimentação (figura 20). 

 

Figura 20 - Lixo nas vias e condições do viário em Marapira/Oeiras. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 
Figura 21 - Banheiro fora do domicílio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Em nova Oeiras as moradias são construídas em sua totalidade de madeira com baixo 

padrão construtivo. As madeiras são aproveitadas e a cobertura da grande maioria das unidades 

habitacionais é feita com palhas (figura 22). 
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Figura 22 - Baixo padrão construtivo das palafitas, com cobertura de palha. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

No bairro da Liberdade, segundo o PLHIS do município de Oeiras, 247 domicílios são 

identificados em ocupação precária e 19 em loteamentos irregulares e possui em média seis 

moradores por domicílio, geralmente com apenas uma família por moradia e que estão 

ocupando a área em um tempo médio de cinco anos. Identifica-se nesta área a carência de 

infraestrutura principalmente em relação à rede geral de esgoto sanitário, apenas 12% das 

habitações possuem fossa séptica, 57% possuem fossa negra e 31% fazem o despejo do esgoto 

sanitário em rio ou igarapé (OEIRAS, 2012).   

Em vistoria à área precária observou-se que é uma ocupação localizada nas 

proximidades do rio e que está sujeita a inundações por localizar-se na várzea. Essa porção do 

território caracteriza-se por sua ligação direta com o rio. Os moradores dessa área têm seus 

mecanismos de sobrevivência atrelada às águas.  

Como tipologia habitacional predominam as palafitas construídas em madeira de baixa 

qualidade. O acesso, isto é, as ruas são construídas sobre as estivas com madeira aproveitada, 

em situação de extrema precariedade. Outra característica importante desta área considerada 

precária é que sua expansão tem ocorrido ao longo dos rios e igarapés, tornando a situação 

ambiental agravada, com presença frequente de lixo nesses ambientes (figura 23). 
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Figura 23 - Condições das estivas; baixo padrão construtivo de moradias e expansão da área sobre o rio. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

A área de Marituba também possui terrenos cortados por rios e igarapés. Na pesquisa 

realizada pelo PLHIS nos 249 domicílios, 82% deles possuem rios ou igarapés próximos às 

residências. Demonstra-se a carência de infraestrutura de solução de esgotamento sanitário, e 

principalmente em relação a despejo do esgoto, no qual 43% dele são feitos no rio ou igarapé, 

41% em fossa negra e apenas 16% possuem fossa séptica.   

A área precária denominada Marituba possui ocupação semelhante à área da Liberdade, 

anteriormente descrita. É possível perceber que as condições do viário, que se dá por acesso as 

estivas, também se encontram em situação de precariedade. Em entrevistas, os moradores 

informaram a ocorrência de queda de idosos e ressaltaram a dificuldade de circulação no 

período noturno por falta de iluminação.  

As moradias são do tipo palafitas de madeira com baixo padrão construtivo e esta área 

também se encontra em expansão. A precariedade da infraestrutura pode ser visualizada no 

abastecimento de água realizado pela própria população (figura 24). 
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Figura 24 - Predomínio de palafitas e expansão urbana; forma de abastecimento de água, respectivamente. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
 

A área de Marapira apresenta entre suas principais carências de infraestrutura a 

ausência de rede de abastecimento de água, com canalização interna nos domicílios, conforme 

aponta os dados da pesquisa do PLHIS, onde dos 205 domicílios pesquisados, 62% têm 

abastecimento de água através de poço artesiano sem canalização interna, 33% dos domicílios 

são atendidos pela rede geral de abastecimento de água e 5% dos domicílios não são atendidos 

por nenhum tipo de abastecimento.   

Em Marapira, há predomínio de áreas alagáveis. Esta área, também é cortada por 

igarapés, e não se caracteriza como uma área adensada. Os terrenos são bastante extensos, 

quando comparados a outras áreas. Predominam as moradias sobre palafitas em madeira de 

baixo padrão construtivo. As vias são de terra e há presença importante de vegetação (figura 

25). 
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Figura 25 - Padrão construtivo das moradias; densidade construtiva baixa.

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

A área da Estrada apresenta uma ocupação bastante recente e, também, apresenta 

carência de infraestrutura e esgoto sanitário, bem como ausência de unidade sanitária. Em 

relação ao esgotamento sanitário, o escoadouro é feito principalmente através da fossa negra 

em 70% dos domicílios visitados, enquanto 30% possuem fossa séptica.   

Esta porção do território está localizada próxima ao lixão da cidade que se dá a céu 

aberto, conforme é possível perceber resquícios deste lixo nas proximidades (figura 26). A área 

possui baixa densidade e a ocupação é esparsa. O padrão construtivo das moradias é madeira 

de qualidade baixa. As vias não são pavimentadas, estando as ruas sobre terras com vegetação 

presente. 
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Figura 26 - Área localizada próxima ao lixão da cidade; densidade baixa e predomínio da madeira de baixa 
qualidade como material construtivo. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Santa Maria, onde foram pesquisados 163 domicílios, dos quais 91% são definidos 

como domicílio próprio, 7% são alugados e 3% são cedidos ou emprestados por terceiros. A 

principal carência de serviços de esgotamento sanitário na área se dá por conta do grande 

número de sanitários com fossa negra, sendo que 85% dos domicílios possuem fossa negra e 

apenas 15% possuem fossa séptica (PMHIS, 2012). 

Em vistoria à área de Santa Maria, constatou-se semelhanças à área da Estrada.  

Caracteriza-se como uma ocupação em sua forma espontânea, esparsa, com baixa densidade 

construtiva. Predominam habitações do tipo palafita em madeira com baixo padrão construtivo 

e o acesso ao viário se dá por ruas de terra, com presença de pouca vegetação (figura 27). 
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Figura 27 - Predomínio de palafitas de madeira como material construtivo; situação das vias. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

6.2.3 Áreas precárias em Limoeiro do Ajuru 

 

No PLHIS do município de Limoeiro do Ajuru foram levantadas quatro áreas do tipo 

assentamento precário (favela), a saber, Torre, Moanã, Vila Pinto e Matinha77. Os principais 

problemas destacados estão relacionados à carência de infraestrutura, tais como esgotamento 

sanitário, energia elétrica e irregularidade da terra, onde a posse da propriedade é privada 

(LIMOEIRO DO AJURU, 2012).  

O município conta oficialmente com dois bairros: Matinha78 e Cuba. Identificou-se no 

bairro da Matinha três assentamentos precários: Portelinha, Moanã, Vila Pinto. Em Cuba 

também foram identificados três assentamentos precários: Açailândia, Nova Limoeiro e 

Torre. Açailândia e Nova Limoeiro são ocupações recentes e estão em plena expansão. 

 

  

 
77  No PLHIS de Limoeiro não foi realizado levantamento relacionado à infraestrutura, a saber: coleta de lixo, 

abastecimento de água, energia elétrica, saneamento básico. 
78  No PLHIS de Limoeiro o bairro da Matinha fora considerado todo precário. Em nossa pesquisa consideramos 

que há três assentamentos precários, portanto há elementos para a discussão de como poderá ser avaliada 
essa precariedade: no bairro todo ou em áreas localizadas neste bairro, uma vez que há bastante 
heterogeneidade entre os assentamentos. 



144 

Figura 28 - Áreas precárias em Limoeiro do Ajuru. 

 
Fonte: Elaboração Michele Almeida (2019). 

 

Algumas áreas precárias em Limoeiro possuem muitas similaridades, as duas primeiras 

identificadas neste município foram Portelinha e Nova Limoeiro. A partir da leitura da 

conformação dos tecidos dessas duas áreas identificou-se que ambas possuem ocupação mais 

recente e localizam-se em áreas alagáveis (figura 29) devido à proximidade com os rios.  

Possuem características que estão relacionadas com a baixa densidade construtiva. As 

habitações e o entorno estão em situação de extrema precariedade habitacional pela ausência 

de infraestrutura como esgotamento sanitário, predominando o banheiro fora do domicílio, 

problemas com abastecimento de água, ausência de coleta de lixo e insuficiência no acesso à 

energia elétrica. Não há comércio e serviços nas proximidades das áreas, pois em sua maioria 

localizam-se no bairro central da cidade. 
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Figura 29 - Moradias localizadas em áreas alagáveis com baixa densidade construtiva na Portelinha e Nova 
Limoeiro, respectivamente. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Predominam habitações com material construtivo de madeira aproveitada e casa sobre 

palafitas (figura 30). O acesso à Portelinha e à Nova Limoeiro se dá por estivas e é possível 

observar conforme registro fotográfico (figura 31), que assim como todas as áreas até aqui 

estudadas, que possuem este tipo de acesso, estão em situação de precariedade, visto que não 

há manutenção por parte do poder público e essas estivas são construídas e mantidas pela 

própria população moradora. 

 

Figura 30 - Padrão construtivo das moradias na Portelinha e Nova Limoeiro, respectivamente. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Figura 31- Condições de acesso ao viário na Portelinha e em Nova Limoeiro, respectivamente 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Moanã e Vila Pinto são áreas precárias com características similares. Seguem o mesmo 

padrão de ocupação. Localizam-se em áreas alagáveis (figura 33), sendo que a área de Vila 

Pinto se localiza na orla da cidade (figura 32), as moradias são construídas às margens do rio. 

O acesso ao viário está em péssimas condições, as estivas são construídas com material 

construtivo de baixa qualidade e não há manutenção pelo poder público. Estas porções do 

território de Limoeiro possuem algumas áreas um pouco mais adensadas quando comparadas 

com a área da Portelinha, e talvez esteja relacionado ao fato de serem áreas com ocupações 

mais antigas. 

 

Figura 32- Vila Pinto, área precária localizada na Orla da cidade. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Figura 33 - Moradias localizadas em áreas alagáveis e condições do viário na Vila Pinto e Moanã, 
respectivamente. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Moanã e Vila Pinto possuem o mesmo padrão construtivo da moradia e a mesma 

tipologia habitacional: palafitas construídas em madeira (figura 34) com baixa qualidade do 

material predominante. É perceptível inclusive o mesmo padrão de construção da casa, aquela 

tipificada como a do caboclo ribeirinho com características seculares.  

É possível perceber que a infraestrutura nas áreas precárias é deficiente. Não há sistema 

de esgoto; há problemas com abastecimento de água e quanto ao “tratamento” de resíduos, 

muitas vezes este é despejado diretamente nos rios. Conforme figura 34. Também é oportuno 

observar a presença do lixo nessas áreas. 

Figura 34 - Padrão construtivo das moradias em Moanã e Vila Pinto, respectivamente 

 
              Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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As áreas Açailândia e Torre foram identificadas como precárias por predominarem 

edificações com padrão construtivo baixo, infraestrutura ausente ou precária e condições 

inadequadas de acesso ao viário. As duas realidades possuem padrões de ocupação com 

algumas semelhanças. 

 

Figura 35 - Condições do viário em Açailândia. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Figura 36 - Condições do viário em Torre/Limoeiro. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Nas áreas identificadas percebe-se ora porções do território com uma densidade 

construtiva média, e em outras ocupações esparsas. Em Açailândia visualiza-se uma 

pavimentação de baixíssima qualidade, sem qualquer tipo de manutenção e em outros locais, 

ocupação com características rurais, onde as vias são de terra e há presença de vegetação (figura 
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35). Porém tanto em Açailândia como em Torre predominam as ruas sem pavimentação em sua 

totalidade e sem estivas (figura 36), algumas áreas foram aterradas. 

 

Figura 37 - Padrão construtivo das moradias em Açailândia e Torre, respectivamente. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

De forma geral, no urbano nas cidades de Cametá, Oeiras e Limoeiro do Ajuru com 

exceção das áreas mais centrais, a estrutura espacial como um todo não apresenta 

regularidade e uniformidade no traçado urbano. Nestes municípios, a precariedade é 

generalizada, principalmente Limoeiro do Ajuru e Oeiras. Percebe-se que parte da não 

regularidade ocorre em decorrência de como as áreas foram se expandido. 

É possível visualizar que o território vem se urbanizando e que não há controle do uso 

e ocupação do solo, portanto inúmeras áreas precárias têm surgido de forma espontânea e têm 

abrigado a população a se adequar a tais realidades, devido a sua necessidade de moradia.  

As características de ocupação, porte e densidade das áreas consideradas precárias são 

bastante heterogêneas nas cidades ribeirinhas estudadas. Essas características relativas à 

heterogeneidade indicam a complexidade de intervenção nesses territórios. 

É possível visualizar, nesta pesquisa, que muitas dessas áreas precárias não obtiveram 

intervenções por parte do poder público, ou se obtiveram foram marcadas por ações pontuais 

através de infraestrutura urbana como acesso à energia elétrica e ao abastecimento de água. 

Essas melhorias pontuais, como aponta Maricato (2013), têm relação com o velho clientelismo 

político: “troca-se por votos a pavimentação de uma rua, a iluminação pública, uma unidade de 

saúde etc.” (p. 21). 

A situação habitacional nos três municípios estudados apresenta problemas referentes 

ao abastecimento de água, o qual é, em sua maioria, solucionado por alternativas encontradas 



150 

pela população. Quanto ao esgotamento sanitário, percebe-se que é um problema generalizado 

nos três municípios e a solução tem sido aquelas encontradas por moradores, uma vez que não 

há uma rede geral de esgoto ou pluvial.  

As áreas consideradas precárias têm sérios problemas que dizem respeito ao saneamento 

ambiental, principalmente a coleta de resíduos sólidos e seu descarte, visto que a maior parte 

do lixo é queimado. 

Sabe-se que a precariedade dos serviços de infraestrutura impacta negativamente nas 

condições de saúde da população, daí a necessidade de avaliar o impacto desses dados acima 

referidos na incidência de doenças.  

A dimensão deste problema mostra que a questão habitacional não pode ser equacionada 

apenas com a oferta de novas unidades, requerendo uma ação articulada com as políticas 

urbana, fundiária e de saneamento, que apenas podem ser implementadas pelo poder público. 

A realidade dos municípios estudados demonstra que a ausência ou precariedade de 

infraestrutura urbana é um problema generalizado e que se faz necessário implementar 

programas voltados para ações neste sentido. 

Outro aspecto de impacto no estudo ora proposto faz referência à capacidade 

administrativa dos municípios, os quais se mostram extremamente desiguais. Muitas prefeituras 

não possuem, na sua estrutura administrativa, um setor habitacional e, muitas vezes, uma 

reduzida equipe trata de múltiplas tarefas, e em sua maioria não são profissionais qualificados 

“que tratam a coisa pública como verdadeiro balcão de atendimento individualizado e de acordo 

com a conveniência dos dirigentes do momento” (CARVALHO, 2012, p. 158). 

Ressalta-se, também, que não há informações atualizadas, sistematizadas e mapeadas 

sobre os assentamentos precários. Muitos não dispõem de levantamentos cadastrais dos 

assentamentos, outros possuem apenas referenciais cartográficos de uma parcela dos 

assentamentos, sendo poucos os que contam com informações georreferenciadas. 

Os PLHIS foram os principais mecanismos de produção de informações nos municípios 

estudados. No entanto, comportam muitos problemas, dentre eles o fato de não informarem se 

existem cadastros próprios e/ou fontes de informação para a identificação do déficit 

habitacional. Neste sentido, observa-se uma baixa capacidade institucional, bem como uma 

baixa capacidade de investimento em políticas habitacionais.  

Cametá, Oeiras do Pará e Limoeiro do Ajuru não possuem instâncias ativas de 

participação popular (Conselhos de Habitação ou similares). Nas cidades estudadas é comum 

não possuírem a gestão plena de seus territórios, o que dificulta o acesso dos mesmos a recursos 

federais para a construção de moradias, escolas, postos de saúde e outros equipamentos 
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públicos. Esta é uma característica marcante desses territórios, uma vez que os municípios 

estudados dependem ainda mais do apoio dos outros níveis de governo para a execução da 

política habitacional. 

Neste sentido, torna-se urgente a necessidade de formular e implementar políticas 

públicas e o desenvolvimento de competências na gestão administrativa e no fortalecimento de 

instrumentos de planejamento que orientem o acesso a diversos recursos. 

De forma mais aproximativa à questão central que envolveu esta tese, serão expressas 

algumas reflexões que se propõe a indicar, em nível de síntese, algumas características do 

urbano e da habitação nas cidades estudadas: 

 

a) a precariedade habitacional nos municípios está localizada em áreas alagadas, 

áreas alagáveis e áreas de terra firme; 

b) o predomínio da precariedade habitacional se dá em áreas localizadas em áreas 

alagadas e alagáveis, embora apresente um número considerável de áreas 

precárias localizadas em terra firme; 

c) o município de Cametá apresentou o maior número de áreas precárias no 

espaço urbano; 

d) nos municípios a precariedade urbana e habitacional é generalizada, ainda que o 

centro da cidade possa gozar de alguma infraestrutura, destacando-se que em 

Limoeiro do Ajuru e em Oeiras do Pará a situação é mais agravada; 

e) predomínio da casa de madeira construída com materiais de baixa qualidade; 

f) infraestrutura urbana deficitária com destaque para o esgotamento sanitário; 

g) uso residencial predominante com alternância entre áreas com maior 

adensamento, loteamentos clandestinos e ocupações na beira do rio. 

 

É possível afirmar que os municípios estudados se inserem de forma subordinada à 

lógica capitalista. A cidade é por excelência um espaço de contradição e os municípios de 

Cametá, Oeiras e Limoeiro expressam essa contradição em seus territórios com uma lógica 

marcada pela desigualdade social e econômica inerente ao modo de produção capitalista. Essa 

argumentação pode ser evidenciada nas condições urbanas e habitacionais nos municípios que 

têm seus territórios praticamente cobertos por áreas precárias.  
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6.3 TIPOLOGIAS DE OCUPAÇÃO DAS ÁREAS PRECÁRIAS NAS CIDADES 

ESTUDADAS 

 

As cidades estão em constante transformação, crescem e se modificam pelas ações das 

atividades humanas, intervindo no espaço de maneiras variadas, constituindo, assim, diferentes 

formas de apropriação. 

Nesse sentido, o desenvolvimento e o planejamento das cidades são um grande desafio. 

Ofertar serviços urbanos básicos à população, articular a provisão habitacional e fazer o 

controle de uso e ocupação do solo são tarefas árduas e demandam políticas, planos, programas, 

projetos e serviços adequados, além de uma gestão eficaz. Para auxiliar na tarefa de execução 

de uma gestão eficiente, a produção de informações, especialmente na esfera municipal, sobre 

precariedade urbana e habitacional é fundamental. 

A definição de precariedade para assentamentos humanos utilizada pelo governo federal 

é muito abrangente e não ilumina toda à diversidade dessas áreas. Além disso, são escassas 

pesquisas e estudos que se voltem à caracterização de tecido dos assentamentos precários no 

Brasil. Como exemplo, destaca-se as publicações da PNH, onde há indicações de classificação 

de assentamentos precários em favelas, cortiços, loteamento irregular e conjuntos habitacionais 

degradados (BRASIL, 2010), e a publicação do “Curso à Distância: Planos Locais de Habitação 

de Interesse social” (BRASIL, 2009) que sugere a classificação dos assentamentos 

consolidados, consolidáveis e não consolidados.  

No entanto, Denaldi (2013) afirma que essas classificações podem ser insuficientes, pois 

deve-se levar em consideração as especificidades municipais, as quais devem ser apreendidas 

no âmbito local. Isso permitirá uma melhor identificação dos assentamentos e 

consequentemente intervenções e ações mais eficientes que considerem as reais necessidades 

da população. 

Portanto, analisar a precariedade habitacional em cidades ribeirinhas na Amazônia, 

enfatizando os assentamentos precários, é indispensável para apontar a necessidade de 

incorporar as diversidades regionais, municipais e urbanas como dados para a formulação de 

políticas públicas voltadas para a habitação na Amazônia.  

Buscando contribuir para o melhor conhecimento das características e especificidades 

dos assentamentos precários, essa seção define tipologias de ocupação das áreas consideradas 

precárias com os seguintes objetivos: 
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a) aprimorar a caracterização da precariedade nas cidades ribeirinhas amazônicas 

estudadas com suas especificidades do processo de urbanização e formação 

histórica; 

b) ampliar o conhecimento sobre a formação dos assentamentos precários locais 

estudados; 

c) servir de base para a comparação das informações colhidas nas entrevistas e na 

vistoria de campo com os dados produzidos em nível nacional. 

 

A partir da leitura do tecido urbano, constatou-se que a precariedade habitacional e 

urbana nas cidades estudadas é bastante expressiva. O trabalho de campo ofereceu as bases 

para a caracterização das áreas consideradas precárias, especialmente aquelas não identificadas 

pelos dados oficiais, o que permitiu a proposição das tipologias de ocupação dessas áreas. 

Foi possível identificar as seguintes tipologias: 

 

a) tipo 1: ocupação em áreas úmidas com acessos por estivas; 

b) tipo 2: ocupação em áreas alagáveis/baixadas com acessos aterrados; 

c) tipo 3: ocupação em áreas de terra firme nas proximidades de estradas; 

d) tipo 4: conjunto habitacional degradado. 

 
A primeira tipologia denominada tipo 1: ocupação em áreas úmidas com acessos por 

estivas representa os assentamentos cujas habitações localizam-se às margens de rios e igarapés 

e encontram-se em situação de precariedade. Nessa tipologia, as habitações são palafitas, 

construídas em madeira de baixa qualidade e o acesso ao sistema viário se dá por estivas de 

baixíssimo padrão construtivo (figura 38). Esses acessos não contam com manutenção por parte 

do poder público sendo realizadas pela própria população com material aproveitado.  

Nesta tipologia estão presentes 5 áreas precárias: Baixa Verde em Cametá, Vila Pinto 

e Moanã em Limoeiro do Ajuru, Liberdade e Marituba em Oeiras do Pará. 
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Figura 38 - Despejo do esgoto no rio em Moanã/ Limoeiro; Acesso pelo rio e material construtivo predominante 
em Liberdade/Oeiras e banheiro fora do domicílio na Baixa Verde/Cametá, respectivamente. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Figura 39 - Acesso por estivas na Baixa Verde/Cametá e ocupação em expansão sobre o rio em Oeiras. 
Liberdade/Oeiras, respectivamente 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Principais características da tipologia tipo 1: 

a) ocupação em beira de rios, igarapés; 

b) irregularidade da posse; 

c) áreas com densidade média ou baixa; 

d) expansão urbana seguindo a direção do acesso aos rios; 

e) predominância de palafitas construídas em madeira de baixa qualidade; 

f) acesso por estivas construídas em madeira em situação precária; 

g) infraestrutura ausente ou precária (ausência de esgotamento sanitário, fossa 

rudimentar, lixo queimado na propriedade e lançado nos rios, abastecimento de 

água precário); 

h) banheiro fora do domicílio; 

i) condição ambiental adversa – moradias localizadas em locais ambientalmente 

frágeis; 

j) proximidade às áreas centrais das cidades; 

k) escolas e postos de saúde nas proximidades. 

 

Na tipologia de ocupação denominada tipo 2: ocupação em áreas alagáveis/baixadas 

com acessos aterrados predominam as habitações localizadas em áreas sujeitas a inundações, 

típico das áreas de várzeas.  

As áreas denominadas de baixadas segundo Trindade Jr. (1997) compõem condições 

topográficas de certas frações da área urbana, correspondentes ao nível de planície de 

inundação, constantemente alagadas ou sujeitas a inundações durante determinadas épocas do 

ano. As áreas precárias que se enquadram nesta tipologia, possuem ocupação esparsa e baixa 

densidade construtiva. As edificações são construídas em madeira e muitas reproduzem a 

palafita construída com material precário, (figura 40).  

Os acessos, em sua maioria, sofreram aterramento, e em algumas áreas, é possível 

visualizar estivas sem manutenção. A falta de saneamento básico agrava ainda mais a 

precariedade, pois essas áreas, pela sua própria configuração, estão sujeitas a inundações. 

Nesta tipologia foram identificadas 6 áreas precárias: Portelinha, Nova Limoeiro em 

Limoeiro do Ajuru, Marapira, Santa Maria e Estrada em Oeiras do Pará e Portelinha em 

Cametá. 
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Figura 40 - Baixa densidade construtiva, ocupação em áreas alagáveis e palafitas construídas com materiais de 
baixa qualidade no   Marapira em Oeiras. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Figura 41 - Acesso aterrado e por estivas em Portelinha e Nova Limoeiro em Limoeiro do Ajuru. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Principais características da tipologia tipo 2: 

 

a) ocupação esparsa e baixa densidade construtiva; 

b) localizada em áreas de baixadas sujeitas à inundação; 

c) acesso por ruas de terra predominantemente com vias sem pavimentação e 

presença de vegetação; 

d) em alguns locais os acessos se dão por estivas (Portelinha e Nova Limoeiro no 

município de Limoeiro do Ajuru) e transição dessas estivas para aterros precários; 

e) predominam palafitas construídas em madeira de baixa qualidade; 
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f) infraestrutura precária ou ausente (não há acesso à rede de esgotos) predominam 

a fossa rudimentar ou são diretamente lançados nos rios e no solo, precária ou 

ausência de coleta de lixo e abastecimento de água; 

g) banheiro fora do domicílio; 

h) sujeitas a alagamento; 

i) áreas com distância intermediária aos centros das cidades; 

j) irregularidade da posse; 

k) escolas e equipamentos de saúde não são tão próximos. 

 

A tipologia denominada tipo 3: ocupação em áreas de terra firme nas proximidades 

de estradas, como a própria denominação sinaliza, constituem habitações precárias localizadas 

em áreas não alagáveis e que foram construídas nas proximidades das principais rodovias. Os 

municípios de Cametá e Limoeiro do Ajuru concentram o maior número de áreas com essas 

características.  

A grande maioria das áreas precárias com essa tipologia está nas proximidades das 

Rodovias BR 156 e PA 156. Algumas possuem características periurbanas79, de um rural em 

transformação. Encontram-se distantes dos centros das cidades onde estão localizados os 

principais serviços, comércios e equipamentos públicos como escolas, hospitais e unidades de 

saúde.  

As áreas precárias localizadas nas franjas das rodovias constituem ocupações pouco 

adensadas e estão em plena expansão, já que os territórios municipais são de grande extensão e 

pouca densidade populacional. Trata-se de áreas de ocupação espontânea irregular, com malha 

urbana não uniforme e que não receberam significativa intervenção/melhoria do setor público.  

Nesta tipologia foram identificadas 10 áreas precárias: Primavera, Novo Norte, Nova 

Cametá, Invasão do Castanhal, Invasão do Seringal, Invasão do Trigueiro e São 

Raimundo em Cametá; Nova Oeiras em Oeiras; Torre e Açailândia em Limoeiro do Ajuru. 

 

  

 
79  O termo periurbano em geral é utilizado para designar as áreas localizadas nas franjas periféricas de manchas 

urbanas consolidadas, sejam elas de grande, médio ou pequeno porte (NAKANO, 2011). 
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Figura 42 - Padrão construtivo das moradias em Invasão do Castanhal/ e banheiro fora do domicílio em Invasão 
do Trigueiro em Cametá. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Figura 43 - Padrão construtivo das moradias e condições do viário em São Raimundo e na Invasão do Seringal 
em Cametá. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

Principais características da tipologia tipo 3: 

 

a) ocupação urbana que se expande seguindo a direção do acesso às rodovias PA 156 

e BR 156; 

b) habitações localizadas em área de terra firme; 

c) irregularidade da posse; 

d) algumas áreas apresentam características de um rural em transformação; 

e) sujeitas a alagamento; 

f) casas com predominância em madeira de baixa qualidade e presença de algumas 

casas de alvenaria inacabadas ou sem revestimentos; 

g) ruas em terras com acesso precário, sem pavimentação e presença de vegetação 

nas vias; 
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h) infraestrutura ausente ou precária, ausência de tratamento de esgoto, 

predominando a fossa rudimentar, problemas com abastecimento de água; 

i) banheiro fora do domicílio; 

j) coleta de lixo irregular e lixo queimado na propriedade; 

k) localizadas em áreas periféricas distantes do centro da cidade, de serviços e 

comércio e equipamentos de saúde. 

 

Na tipologia tipo 4: conjunto habitacional degradado foi identificado apenas um 

conjunto no município de Cametá denominado “Bom Sucesso” e possui as seguintes 

características: 

Figura 44 - Condições do viário e padrão construtivo de moradias alvenaria, obras inacabadas. 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

a) Obras inacabadas; 

b) Casas térreas em alvenaria e sem revestimento;                                  

c) Baixa qualidade construtiva;          

d) Péssimas condições de habitabilidade;                                

e) Ruas não pavimentadas;                              

f) Infraestrutura precária;          

g) Falta de manutenção por parte do poder público; 

h) Irregularidade da posse. 

 

As áreas precárias foram identificadas nas cidades segundo as tipologias de ocupação 

(figuras 45, 46 e 47) e são os que compõem o quadro da definição (quadro 6). 
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Figura 45 - Classificação das áreas precárias por tipologia de ocupação em Cametá. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Organização da autora, elaboração Michele Almeida (2019). 

 
Figura 46 - Classificação das áreas precárias por tipologia de ocupação em Oeiras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Organização da autora, elaboração Michele Almeida (2019). 
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Figura 47 - Classificação das áreas precárias por tipologia de ocupação em Limoeiro. 

 
Fonte: Organização da autora, elaboração Michele Almeida (2019). 
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Quadro 6 - Tipologias de ocupação identificadas nas áreas precárias. 

TIPOLOGIA DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICAS 
ÁREAS 

PRECÁRIAS 

PROXIMIDA
DE AO 

CENTRO DA 
CIDADE 

TIPO 1 

Ocupação em 
áreas úmidas 

com acessos por 
estivas 

a)  Ocupação um pouco 
adensada                                                     

b)  Ocupação em beira de rios, 
igarapés;      

c)  Predominância de palafitas 
construídas em madeiras de 
baixa qualidade;                                         

d)  Acesso por estivas 
construídas com madeira em 
situação precária;                                                   

e)  Áreas sujeitas à inundações 
e riscos de incêndios;                                                   

f)   Ausência ou precária 
infraestrutura;                                               

g)  Banheiro fora do domicílio. 

Baixa Verde/Cametá 
Marituba/Oeiras                                                                      
Liberdade /Oeiras                        
Moanã/Limoeiro          
Vila Pinto/Limoeiro    

Próxima à área 
central 

TIPO 2 

Ocupação em 
áreas 

alagáveis/baixa
das com acessos 

aterrados 

a)  ocupação esparsa;     
b)  Localizadas em áreas de 

baixadas, sujeitas à 
inundação;                                

c)  Predominância de casas e 
palafitas construídas em 
madeiras de baixa qualidade;  

d)  Acesso por ruas baixas que 
foram aterradas e presença 
de vegetação no viário;      

e)  Infraestrutura ausente ou 
precária;        

f)  Acesso precário;     
g)  Banheiro fora do domicílio.                   

Portelinha/Cametá           
Marapira/Oeiras               
Santa Maria/Oeiras 
Estrada/Oeiras 
Nova 
Limoeiro/Limoeiro 
Portelinha/Limoeiro  

Proximidade 
intermediária 

ao centro 

TIPO 3 

Ocupação em 
áreas de terra 

firme nas 
proximidades 

de estradas 

a)  Habitações localizadas em 
área de terra firme nas 
proximidades de rodovias;  

b)  ocupação esparsa;        
c)  Sujeitas a alagamento;  
d)  Casas com predominância 

em madeira de baixa 
qualidade, e presença de 
casas em alvenaria 
inacabadas ou sem 
revestimento; 

e)  Rua em terra com acessos 
ruins e presença de 
vegetação nas vias;     

f)  Infraestrutura ausente ou 
precária;        

 g)  Banheiro fora do domicílio. 

Primavera/Cametá                            
Nova 
Cametá/Cametá                        
São 
Raimundo/Cametá                             
Invasão do 
Seringal/Cametá                                  
Invasão do 
Castanhal/Cametá                                 
Novo Norte/Cametá                       
Invasão do 
Trigueiro/Cametá  
Nova Oeiras/Oeiras                
Torre/Limoeiro                         
Açailândia/Limoeiro 

                                                                                                                             
Longe do 

centro 

TIPO 4 
Conjunto 

habitacional 
degradado 

a)  Obras inacabadas;   
b)  Casas térreas em alvenaria e 

sem revestimento;                                             
c)  Baixa qualidade construtiva;                   
d)  Péssimas condições de 

habitabilidade;                                  
e)  Ruas em terra;                                        
f)  Infraestrutura precária. 

Conjunto Bom 
Sucesso/ Cametá 

Longe do 
centro 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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A realidade dos municípios estudados corrobora a afirmação de Martins (1997), de que 

as cidades que compõem a região do Baixo Tocantins emergem para análise como uma 

realidade socioespacial múltipla, sendo essencialmente um lugar de alteridade, do 

(des)encontro de perspectivas que refletem tempos históricos diferenciados ainda que 

contemporâneos. 

A partir da leitura e caracterização do tecido urbano das áreas precárias estudadas, a 

título de síntese, pode-se afirmar que a precariedade habitacional e urbana nos municípios 

estudados é além de expressiva, generalizada.  

O estudo em questão identificou que as três cidades pesquisadas apresentam uma 

variedade de tipologias de ocupação das áreas consideradas precárias em decorrência da 

heterogeneidade da precariedade habitacional. As especificidades locais estão relacionadas ao 

modo como essas habitações são construídas, o material predominante, o local de 

ocupação, a infraestrutura precária ou ausente. Mas também, está relacionada ao modo 

como a população se relaciona com o local, as quais se expressam nas formas de ocupação 

do espaço.  

Pelo observado, a população de cultura advinda das comunidades tradicionais 

ribeirinhas, em sua maioria, procura ocupar as áreas alagadas e alagáveis (tipo 1 e tipo 2), 

trazendo inclusive todo seu conhecimento vernacular de construção das edificações. Já as 

populações oriundas da zona rural tentam adaptar seus modos de vida e de morar do campo 

para as cidades (tipo 3). Porém, essas duas populações apresentam algo em comum: construção 

da moradia em madeira do tipo palafítico, que expressa o contato com o material abundante na 

natureza. 

As cidades estudadas revelam como a pobreza se espraia no urbano. Apesar de nesses 

territórios a precariedade habitacional apresentar-se quase que de forma generalizada, a 

população que reside em áreas precárias sofre ainda mais com esse modelo espacial.  

Analisando ainda o fato de que a precariedade urbana e habitacional em Cametá, Oeiras 

e Limoeiro guardam características regionais inerentes ao Baixo Tocantins e ao urbano 

amazônico, há que se concordar com Preteceille e Lavinas (2000) quando pontuam sobre 

assentamentos precários.  

Nesta tese, entende-se que, apesar de suas peculiaridades, as áreas precárias reproduzem 

o acesso desigual da população pobre e excluída das cidades brasileiras. Na necessidade de 

morar, essa população produz seu próprio espaço através da autoconstrução. Para os autores: 
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a) assentamento como local onde reside a população pobre das cidades; 

b) espaço típico em que se configura a cidade informal; 

c) um universo marcado pela irregularidade na ocupação do solo urbano e pela 

precariedade das moradias e de serviços públicos e equipamentos urbanos. 

 

Porém, apesar de apresentarem problemas que são inerentes aos assentamentos 

precários no Brasil como um todo, as cidades guardam características ribeirinhas específicas da 

Amazônia, tanto físicas como culturais, que resistem, mesmo diante das transformações 

ocorridas na região nas últimas décadas. 

Confirmam-se os seguintes aspectos: a presença da natureza, com importância 

econômica e cultural; ordenamento territorial de arranjo dendrítico; a condição de jusante, que 

define um histórico precursor no povoamento da região; o “modelo de urbanização tradicional” 

com formas urbanas e aspectos ribeirinhos; população com vínculos culturais ao modo de vida 

local; a coesão político-territorial e a fraca perspectiva de fragmentação do território 

(TRINDADE; TRINDADE JR., 2008). 

Quando se olha para o padrão de ocupação e a apropriação do espaço das áreas 

consideradas precárias nos municípios estudados, embora possuam características do padrão 

que Trindade Jr., Silva e Amaral (2008) chamaram de ribeirinho em seu surgimento, é possível 

identificar que essa ocupação atualmente convive com outras formas, como por exemplo, o 

padrão de acesso através das rodovias. 

Esta afirmação corrobora o que sustenta Lefebvre (2008), que a cidade reflete a 

coexistência de padrões, na maneira de uso do espaço em tempos diferentes. Essa fala reflete 

por si só que os territórios estudados carregam especificidades em seu urbano e que inclusive 

são diferentes entre si. 

As áreas estudadas apresentam problemas importantes com relação à infraestrutura 

urbana, especialmente esgotamento sanitário, fator que agrava de modo substancial a 

precariedade habitacional. Não há tratamento de esgoto e o destino dos resíduos se dá por meio 

de fossa séptica e fossa rudimentar. Mas esta característica não é exclusiva, visto que está 

presente em todos os territórios municipais analisados. 

Especificamente nas áreas consideradas como tipo 1 quando não há fossa, o despejo do 

esgoto se dá diretamente nos rios e igarapés. Enquanto nas tipologias do tipo 2 e tipo 3 o 

despejo ocorre diretamente no solo. Nas tipologias tipo 1, tipo 2 e tipo 3, os banheiros são 

construídos fora do domicílio. Tal característica é considerada específica da precariedade 

habitacional nas áreas desse estudo. 
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O tratamento e descarte do lixo são problemas a serem enfrentados nesses territórios. 

Muitos resíduos são encontrados nas sedes das cidades; não há lixeira nos bairros e também 

não foi identificado nenhum programa de educação ambiental sobre coleta seletiva, reciclagem 

e reutilização de materiais. 

O serviço de coleta de lixo, quando de sua existência, não é realizado de forma frequente 

e em algumas áreas, principalmente aquelas localizadas em áreas úmidas, onde as moradias 

localizam-se na beira do rio e o acesso se dá por estivas (tipo 1 e tipo 2). Como destino do lixo, 

destaca-se a queima dos mesmos nas propriedades em áreas de terra firme (tipo 3), e nas 

áreas alagadas (tipo 1) e alagáveis (tipo 2), esse destino conjuga-se ao despejo dos resíduos 

nos rios e igarapés. 

Muitas áreas identificadas como precárias, têm acesso à energia elétrica a partir de 

ligações irregulares e é recorrente o problema de abastecimento de água. 

As áreas precárias de todas as tipologias apresentam o elemento comum da 

irregularidade fundiária, ou seja, as habitações são construídas em terras ocupadas de forma 

juridicamente irregular. No entanto, destaca-se que essa irregularidade é quase generalizada em 

todos os territórios estudados, sinalizando uma especificidade da precariedade desses 

municípios.  

Este é um cenário que reflete a situação fundiária brasileira. Aponta-se que o acesso à 

terra urbanizada e legalizada deve estar na centralidade dos debates das políticas habitacionais 

no país. Segundo Cardoso e Azevedo (2007), esta realidade ocorre por basicamente dois fatores: 

o primeiro está relacionado aos mecanismos informais por meio dos quais a população enfrenta 

os limites do mercado fundiário e habitacional e o segundo fato, relaciona-se a precarização da 

moradia do ponto de vista jurídico, urbanístico, infraestrutural e ambiental. 

As tipologias de ocupação das áreas precárias nas cidades ribeirinhas estudadas revelam 

estratégias socioespaciais da população pobre em busca de moradia e melhores condições de 

vida. E o que se verifica, conforme atestado por Cardoso e Lima (2006), é que a situação urbana 

é uma realidade em transformação. Essa dinâmica tem promovido uma reorganização urbana 

que não demonstra correspondência entre as transformações espaciais e a cultura da região.  

Ainda segundo os autores, as tensões no campo desencadearam uma dinâmica de 

transformação que alcançou o perímetro urbano das sedes municipais e provocou a proliferação 

dos assentamentos precários. Acrescenta-se a esse entendimento que as populações ribeirinhas 

também mudam esse espaço, pois são atraídas de forma significativa para o território urbano. 

É possível afirmar que todas as tipologias têm sido impactadas de alguma forma pelo 

aumento da população nas áreas precárias, seja por adensamento em direção aos rios, 
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predominante na tipologia tipo 1, seja por expansão das áreas em terrenos alagáveis (tipo 2) ou 

pelo aumento das áreas precárias que têm surgido nas proximidades das estradas (tipo 3). 

A dinâmica de expansão dos assentamentos precários é impulsionada pela falta de 

acesso a condições dignas de moradia que, por sua vez, tem relação com as condições 

socioeconômicas de muitas famílias pobres e sua resistência para se manterem tanto em 

ocupações que permitam o contato com a natureza, principalmente nas proximidades dos rios, 

quanto para manterem-se em ocupações que estejam próximas às áreas com acessos a serviços 

públicos e oportunidades de trabalho, condições capazes de garantir a reprodução social, 

econômica e cultural dessa população ribeirinha. 

As tipologias tipo 1 e tipo 2 dialogam com o padrão de ocupação vinculado aos rios, o 

mais antigo e associado à natureza extrativista das atividades econômicas praticadas durante 

séculos na região. Esse padrão justifica o fato de as áreas precárias constituintes da tipologia 

tipo 1 estarem mais próximas aos centros urbanos, enquanto que as áreas localizadas nas demais 

tipologias e, principalmente, à tipo 3 nas proximidades das estradas, costumam estar nas áreas 

periféricas distantes do centro da cidade, dos serviços de comércio e muitas vezes de 

equipamentos públicos de educação, saúde e lazer. 

As cidades que compõem a região estudada, no passado, caracterizavam-se 

principalmente como pontos de apoio para a população residente nas comunidades tradicionais 

ribeirinhas e comunidades rurais, no que tange ao acesso a escolas, serviços de saúde, comércio 

e demais equipamentos públicos. 

Atualmente, elas atraem a vinda definitiva destas populações em decorrência de dois 

fatores: conflitos de terras na zona rural, o que atrai essa camada da população para o urbano  

(tipo 3) e a instalação das redes de energia elétrica através da Hidrelétrica de Tucuruí que 

comprometeu o potencial de desenvolvimento econômico a partir da exploração pesqueira 

(inviabilizando o pescado) e condenaram os ribeirinhos a uma condição de estagnação 

socioeconômica, transformando-se em outro fator de repulsão desta população para  as cidades 

do tipo 1 e tipo 2.  

O planejamento das intervenções nas áreas precárias deve levar em consideração as 

múltiplas dimensões que envolvem o habitar amazônico, dando peso considerável à dimensão 

da sustentabilidade socioambiental. É necessário pensar os territórios de modo articulado, 

subvertendo a lógica de planejamento vigente que dá visibilidade para as soluções pensadas a 

partir das grandes cidades brasileiras.  

É urgente pensar em soluções para atender questões como que viário, que tipo de 

esgotamento, quais formas de abastecimento de águas e quais as formas de coleta de lixo 
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dialogam com essas áreas localizadas sobre as várzeas e que preservem este modo cultural de 

morar que se encontra em situação de extrema precariedade. 

Esse modo de produzir o espaço não tem sido observado pelo poder público na hora de 

propor e implementar ações, planos, programas e projetos habitacionais conforme já sinalizou 

Ribeiro (2012). A autora ressalta que as cidades com dinâmica socioespacial atrelada ao rio são 

obrigadas a alterar essa relação para que possam implementar projetos habitacionais. 

Importa afirmar que a política habitacional para as cidades amazônicas deve ser pensada 

e criada de forma articulada com outras políticas, principalmente com a de meio ambiente, a 

qual deve levar em consideração a disponibilidade do solo para habitação em áreas alagáveis, 

de modo a considerar a construção de moradias adequadas a essa realidade (SAKATAUSKAS 

et al., 2018). 

A partir das considerações anteriores sobre as tipologias de ocupação das áreas precárias 

nos municípios estudados, é possível destacar algumas características: 

 

a) a precariedade habitacional nos municípios estudados não é homogênea, e pode 

ser visualizada na diversidade de tipologias de ocupação das áreas precárias, que 

inclusive não são estanques, coexistem entre si; 

b) mesmo nas áreas centrais, onde há provisão de uma infraestrutura melhorada, 

também há áreas pobres que não são homogêneas, embora existam melhorias 

urbanas que não se enquadram no conceito de áreas precárias; 

c) a irregularidade fundiária presente nas áreas precárias é significativa e expressiva 

e pode ser considerada como um atributo em todas as tipologias de ocupação; 

d) a precariedade habitacional em áreas alagadas é a mais agravada (tipo 1), 

revelando uma das facetas da contradição da urbanização desigual e da pressão 

sobre as águas urbanas; 

e) nas áreas tipo 3, nas proximidades das estradas, predominam os loteamentos 

irregulares. Esses locais são habitados por famílias que geralmente migram da 

zona rural dos municípios em moradias na situação de precariedade habitacional. 

Porém, a irregularidade urbana é uma característica de quase todo o território; 

f) nas áreas periféricas das cidades, principalmente do tipo 3, observa-se a 

intensificação da autoconstrução, ou seja, vem ocorrendo a expansão das áreas 

precárias sem a provisão de condições adequadas de infraestrutura urbana e 

demais serviços; 
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g) a expansão das áreas precárias sobre o rio (tipo 1) tem acentuado os problemas 

ambientais em decorrência da falta de esgotamento sanitário e do descarte do 

esgoto e de lixo nos rios e lagos; 

h) as formas de habitar em palafita constituem uma particularidade da moradia 

amazônica que, como em sua maioria é habitada pela população de baixo poder 

aquisitivo, tem sido visto como uma forma precária de habitar. Porém, esta se 

configura como um modo de morar das pessoas que se relacionam com os rios e 

igarapés. Portanto, as alternativas que vem sendo pensadas e implementadas não 

tem levado em consideração tal especificidade.  
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7 ANÁLISE MULTIDIMENSIONAL DA PRECARIEDADE HABITACIONAL 

RIBEIRINHA 

 

Neste capítulo será empreendida a análise das dimensões da precariedade habitacional 

nas cidades ribeirinhas estudadas enfatizando as especificidades locais. Para tanto, realizar-se-

á o desenvolvimento, bem como a aplicação de uma metodologia que explicita e caracteriza as 

múltiplas dimensões da precariedade da habitação. Esta metodologia terá como base os 

conceitos80 utilizados pelas Nações Unidas, (1992) e por Rosemback et al. (2014), a saber: 

posse; adequação física da edificação; adequação da edificação à família; disponibilidade de 

serviços; infraestrutura; custo acessível; segurança ambiental; acessibilidade e adequação 

cultural. 

Acredita-se que as condições de moradia envolvem tanto as dimensões físicas da 

habitação e do entorno, como também a dimensão cultural. Neste sentido enfatiza-se que elas 

são interdependentes.  

 

7.1 MÉTODO DE TRABALHO 

 

A escolha de métodos e técnicas para análise dos dados deve proporcionar um olhar 

sobre a totalidade dos dados que foram coletados para captar a pluralidade dos significados. 

Para tanto, foram considerados: 

 

a) trabalho de campo (entrevistas, levantamento fotográfico, observação); 

b) análise de dados secundários com ênfase em indicadores elaborados a partir de 

dados censitários e dos planos municipais. 

 

O questionário das entrevistas foi elaborado com base nas dimensões da precariedade 

habitacional elencadas para esta tese, que por sua vez deram origem às categorias de análise, as 

quais subsidiaram qualitativamente a análise multidimensional da precariedade habitacional. 

Primeiramente foram entrevistados os técnicos e diretores da administração para 

levantar informações municipais existentes e fontes de dados sobre a precariedade urbana e 

 
80  Essas dimensões foram conceituadas no capítulo que trata dos conceitos norteadores da precariedade urbana 

e habitacional desta tese (PARTE I).  
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habitacional81. Essas entrevistas tiveram como finalidade identificar, por meio de depoimentos, 

os assentamentos precários existentes nos municípios para:  

 

a) observação detalhada dessas áreas precárias por meio de vistorias; 

b) posterior realização de entrevistas com os agentes comunitários de saúde para 

complementação das informações e com os moradores das áreas consideradas 

precárias para identificar as condições habitacionais do ponto de vista local. 

 

Quadro 7 - Síntese das entrevistas 

SÍNTESE DAS ENTREVISTAS 

ENTREVISTADOS 
CAMETÁ 

(entrevistas) 
OEIRAS              

(entrevistas) 

LIMOEIRO 
DO AJURU 
(entrevistas) 

Técnicos e Diretores da Administração 2 3 3 

Agentes Comunitários de Saúde 8 7 6 

Moradores das áreas precárias 33 23 12 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Conforme o quadro síntese (quadro 7) foram realizadas 97 entrevistas, as quais 

possibilitaram alcançar uma variedade de impressões e percepções acerca da precariedade 

habitacional em cidades ribeirinhas. Salienta-se que não foi estabelecido previamente um 

quantitativo de entrevistas, objetivando-se realizar o maior número possível, principalmente 

com moradores das áreas precárias. Porém, durante a visita a campo identificou-se que a 

precariedade localizada em áreas úmidas, apresentava-se como uma expressão extrema da 

tensão entre o uso urbano do solo, enfatizando-se a questão ambiental.  

Neste sentido, o número de entrevistas com moradores das áreas de várzea (tipo 1: 

ocupação em áreas úmidas com acessos por estivas e tipo 2: ocupação em áreas 

alagáveis/baixadas com acessos aterrados), onde predominam palafitas em situação de 

precariedade, é superior aos das situações de terra firme. 

 

  

 
81  Esse caminho metodológico já foi explanado no capítulo anterior. 
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Figura 48 - Localização das entrevistas por tipologia de ocupação em Cametá. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
  Fonte: Organizado pela autora, elaboração Michele Almeida (2019). 

 
Figura 49 - Localização das entrevistas por tipologia de ocupação em Oeiras. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Organizado pela autora, elaboração Michele Almeida (2019). 
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Figura 50 - Localização das entrevistas por tipologia de ocupação em Limoeiro. 

 
Fonte: Organizado pela autora, elaboração Michele Almeida (2019). 

 

Ainda como fonte de dados, destaca-se a realização da técnica de observação direta, que 

buscou captar informações sobre a precariedade urbana e ainda possibilitou estabelecer um 

contato direto com a realidade estudada; e o diário de campo, instrumento utilizado para registro 

das impressões colhidas durante o processo de trabalho de campo: observações obtidas nas 

vistorias nas áreas consideradas precárias, nas entrevistas com os agentes locais e na dinâmica 

cotidiana das cidades. 

O detalhamento das entrevistas está calcado na análise de conteúdo como uma das 

técnicas de tratamento dos dados em pesquisa qualitativa. Esta é uma técnica de análise das 

comunicações para avaliação do que foi dito nas entrevistas ou observado pelo pesquisador. Na 

utilização deste método, esta tese está pautada na proposta da professora Laurence Bardin 

(2011), a qual indica que a análise de conteúdo é definida como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações e aposta no rigor do método como forma de não se perder da 

heterogeneidade do objeto.  
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Para a autora, a análise de conteúdo consiste em uma técnica metodológica que se pode 

aplicar em discursos diversos e a todas as formas de comunicação, seja qual for a natureza do 

seu suporte82. 

Na análise do material, buscou-se classificá-lo em temas ou categorias que auxiliam na 

compreensão do que foi relatado durante as entrevistas. Para esta tese foram delimitadas três 

fases da análise de conteúdo, a saber: 

 

a) Fase de pré-análise do material ou de leituras flutuantes do corpus das 

entrevistas; 

Nesta fase, para melhor organização dos dados, as entrevistas foram sistematizadas em 

uma planilha, seguindo a mesma ordem e disposição em que aparecem no roteiro das 

entrevistas. As respostas das perguntas do roteiro, então, foram transcritas ipsis litteris. 

 

b) Seleção das categorias de análise; 

Foram elaborados dois quadros com categorias de análise, tanto para morador como 

para agentes comunitários de saúde e técnicos da administração municipal. O objetivo foi 

construir um panorama geral sobre o conteúdo das entrevistas e captar as informações 

detalhadas sobre a percepção da precariedade do ponto de vista de quem habita os territórios 

precários. 

 

c) O processo de análise e interpretação dos dados das entrevistas; 

Esta etapa teve como finalidade a inferência e interpretação dos dados com base no 

referencial teórico para embasar a análise das dimensões da precariedade habitacional nas 

cidades ribeirinhas que fazem parte do estudo de caso. 

As entrevistas subsidiaram a elaboração das categorias de análise que deram bases 

qualitativas para a caracterização das dimensões da precariedade habitacional nas cidades 

estudadas. 

As categorias de análise foram criadas em conformidade com as dimensões da 

precariedade habitacional e com o conteúdo das entrevistas. Vale ressaltar que em todo o 

processo de construção das categorias preservou-se a fala e as informações dadas pelos 

entrevistados. 

 
82  A escolha deste método de análise justifica-se pela necessidade de enriquecimento da leitura por meio da 

compreensão das significações e pela necessidade de desvelar o que está além das falas propriamente ditas. 
Este tipo de abordagem permite desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos referentes a grupos 
particulares, sendo capaz até de propiciar a criação de novos conceitos e categorias durante a investigação. 
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Com vistas a refinar a análise dos dados, o agrupamento progressivo das categorias 

iniciais resultou em categorias intermediárias, as quais obtinham maior grau de detalhamento e 

com a maior aderência a informações que embasariam as dimensões, conforme quadro 8 e 9. 

 

Quadro 8 - Síntese da progressão das categorias de análise das entrevistas com moradores das áreas consideradas 
precárias. 

CATEGORIAS DE ANÁLISE/MORADOR DAS ÁREAS PRECÁRIAS 

CONCEITO 
NORTEADOR 

CATEGORIAS CATEGORIAIS INTERMEDIÁRIAS 

PRECARIEDADE 
HABITACIONAL 

Identificação  

Grau de escolaridade 
Sexo 
Idade 

Ocupação 

Renda familiar 

Habitação 

Tempo de moradia na área 

Qualidades da sua moradia 

Problemas da sua moradia 

Mudanças prioritárias na moradia 

Função da moradia 

Densidade domiciliar 
Tamanho satisfatório 

Quantidade de cômodos 

Infraestrutura 

Acesso à rede de esgoto 

Abastecimento de água 

Coleta de lixo 

Rede de energia elétrica 

Localização 

Proximidade de Escolas 

Proximidade de Equipamentos de saúde 

Proximidade do centro da cidade 

Proximidade de equipamentos de lazer  

Custo de moradia 
Situação da moradia 

Acesso a programas habitacionais 

Percepção sobre 
precariedade habitacional 

O bairro é satisfatório? 

O que mais gosta no bairro? 

O que falta em termos de infraestrutura? 

Você mudaria de bairro? 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Quadro 9 - Síntese da progressão das categorias de análise das entrevistas com agentes comunitários de saúde e 
técnicos da administração municipal. 

CATEGORIAS DE ANÁLISE  

CONCEITO 
NORTEADOR 

CATEGORIAS CATEGORIAS INTERMEDIÁRIAS 

PRECARIEDADE 
HABITACIONAL 

Identificação  

Sexo 

Idade 

Setor em que trabalha 

Percepção sobre a 
precariedade habitacional 

Problemas habitacionais ou habitações 
precárias tomando como contexto a unidade 
territorial 

Moradia precária 

Intervenção prioritária para melhoria das 
condições de habitação  

Condições das moradias 
Material construtivo predominante 

Infraestrutura 

Acesso à rede de esgoto 

Abastecimento de água 

Coleta de lixo 

Poste de iluminação pública 

Pavimentação da via pública 

Calçadas 

Arborização 

Rede de energia elétrica 

Localização 
Existência de equipamentos públicos no setor 
de atuação 

Risco Ambiental 

Alagamento 

Deslizamento 

Proximidade às linhas de transmissão  

Ocupações de aterros de lixo  
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Para execução da pesquisa foi fundamental a elaboração dos quadros com as categorias 

para o melhor tratamento dos resultados e ainda, neste caso, para dar um panorama geral do 

conteúdo das entrevistas, o que permitiu inúmeras análises cruzando com dados censitários 

possibilitando a análise multidimensional da precariedade. 

A partir da interpretação do conteúdo das entrevistas realizou-se os seguintes esforços: 

 

a)  criação e interpretação das categorias que pudessem expressar e ainda oferecer 

subsídios para a interpretação e descrição das dimensões da precariedade 

habitacional nos municípios estudados; 
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b)  descrição e análise das dimensões da precariedade habitacional a partir dos dados 

secundários, da leitura do tecido urbano e das entrevistas, levando em 

consideração as tipologias de ocupação das áreas consideradas precárias nas 

cidades estudadas. 

 

7.2 PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 

Por meio deste levantamento seguem algumas considerações gerais extraídas das 

entrevistas com os moradores das áreas consideradas precárias. 

 

a) Aspectos relacionados idade e sexo (gráfico 1): 

-  a distribuição por faixa etária evidencia que a maioria dos entrevistados 

(44% do total) tem idade entre 16 e 30 anos; 

-  a população entrevistada feminina foi superior a masculina, representando 

um percentual de 69%. 

Gráfico 1 - Idade e Contagem de cidade 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

b)  Nível de escolaridade da população: 

-  mais da metade dos entrevistados (58,8%) não possuem ensino fundamental 

completo. Destes, 10,3% são analfabetos e 48,5% possuem nível de 

escolaridade situado no patamar do ensino fundamental incompleto, 

(gráfico 2). 
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Gráfico 2 - Grau de escolaridade nas áreas precárias entrevistadas. 
 
     1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

c)  Composição da Renda e ocupação: 

-  a maior parte da população entrevistada concentra-se nas faixas de renda 

mais baixas, com renda familiar igual ou menor a 1 salário mínimo (58%). 

(gráfico 3); 

-  o elenco de ocupações registradas é bastante amplo, incluindo desde 

profissionais de nível superior até ocupações mais recorrentes de 

assentamentos populares como donas de casa e estudantes. No entanto, 

registraram-se ocupações inerentes à região tais como: lavrador (a), 

pescador, agricultor (gráfico 4); 

-  os números mais significativos encontrados são da ocupação de dona de casa 

e lavrador. 

 

Gráfico 3 - Composição da renda familiar dos moradores das áreas precárias entrevistados. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 
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Gráfico 4 - Ocupação dos moradores das áreas precárias entrevistados. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

O perfil social e econômico dos moradores das áreas consideradas precárias mostra as 

desigualdades e as precárias condições de vida a que são submetidos.  

Deve-se considerar que a pobreza e as desigualdades sociais são determinantes para o 

surgimento e o agravamento das condições de moradia e, ainda, para a expansão precária dos 

assentamentos humanos.  

Nas cidades estudadas predominam atividades relacionadas ao setor agrícola, onde se 

encontram os menores índices de desenvolvimento econômico e social, indicando a existência 

de baixa qualidade de vida para uma parcela significativa de seus habitantes. 

Dessa maneira, as condições de vida e de habitabilidade nessas cidades são muito 

precárias para a maioria da população, o que se expressa na existência de inúmeras áreas de 

assentamentos precários, as quais concentram graves problemas de serviços de equipamentos 

urbanos ligados à educação, à saúde, ao saneamento ambiental, aos transportes, etc. 

 

7.3 AS DIMENSÕES DA PRECARIEDADE HABITACIONAL NAS CIDADES 

RIBEIRINHAS 

 

É importante destacar que há possíveis limitações neste diagnóstico a partir das 

dimensões em função da fragilidade dos dados nacionais e a nível local a produção das 

informações sobre o número de assentamentos precários e de pessoas vivendo em condições de 

precariedade habitacional são imprecisas e estão desatualizadas. Este ponto sinaliza a 

importância que teve a pesquisa de campo neste trabalho. 
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7.3.1 Dimensão da posse 

 

 Considera-se que uma habitação não é adequada se os seus ocupantes não têm um grau 

de segurança de posse que garanta a proteção legal contra despejos forçados, perseguição e 

outras ameaças. Isto é, a população deve ter a garantia de um lugar para morar sem ameaça de 

remoção83, não importando a forma legal da ocupação (NAÇÕES UNIDAS, 1992). 

A terra é um dos elementos fundamentais para garantir uma habitação digna, sendo 

dever do Estado intervir para garantir o acesso à terra urbana.  

 

[...] a terra ainda é sinônimo de vida, apesar de tanta matança ter havido em 
seu nome. E é vida não só porque oferece frutos que matam a fome, mas 
porque purifica o ar que se respira e a água que se bebe. Fosse pouco, dá ainda 
o sentido do viver humano, sua referência, sua história, sua utopia e seu sonho. 
[...] A cultura que confunde a terra e sua função humana, social, com o direito 
abstrato de propriedade, exclusivo e excludente, faz uma opção contra a vida 
(MARÉS, 2003, p. 15). 

 

A falta de titularidade do imóvel é um dos elementos que caracterizam uma habitação 

precária. Este estudo constatou que os escassos dados existentes sobre a questão da posse não 

proporcionam uma exata dimensão do problema. Isso se deve à complexidade que envolve o 

tema, à reduzida capacidade institucional, e ao tipo de informação/metodologia utilizada pelo 

IBGE. Junto a isso, a ausência de uma política fundiária consistente tanto em escala nacional 

como local. 

Este cenário aponta para a urgência em programas de regularização urbana e fundiária 

em todas as esferas, respeitando-se as particularidades dos territórios. Os problemas urbanos e 

habitacionais possuem origens históricas e remontam ao processo de colonização e de 

urbanização no Brasil mais efetivos a partir das últimas décadas do século XIX (FONSECA; 

TAVARES, 2013).  

 

Hoje, cerca de 40% das cidades brasileiras com menos de 20 mil habitantes 
têm loteamentos clandestinos. Isso não é um mero sintoma de um modelo de 
desenvolvimento, mas o próprio modelo. Não estamos falando de uma 
exceção, mas de regra (FERNANDES, 2006, p. 16). 

  

 
83  Segundo as Nações Unidas, a remoção forçada pode ser definida como a retirada definitiva ou temporária de 

indivíduos, famílias e/ou comunidades, contra a sua vontade, das casas e/ou da terra que ocupam, sem que 
estejam disponíveis ou acessíveis formas adequadas de proteção dos direitos dos envolvidos e busca de 
soluções apropriadas (NAÇÕES UNIDAS, 1992). 
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O enfrentamento da irregularidade urbana brasileira é um desafio e a regularização 

fundiária se coloca como uma questão fundamental, principalmente na região amazônica que 

guarda particularidades fundiárias desde seu processo de ocupação.  

Até a década de 1960 as terras amazônicas pertenciam à União e aos estados. Das terras 

registradas pelo IBGE, 87% constituíam-se de matas e terras incultas exploradas por caboclos 

e ribeirinhos que viviam do extrativismo vegetal e animal e 11% constituíam-se de pastos 

naturais. Ou seja, quase a totalidade das terras amazônicas era constituída por terras públicas e 

livres de titulação como propriedade privada (LOUREIRO; PINTO, 2005).  

Ainda segundo os autores, nos anos 1990, com a política neoliberal implantada no 

Brasil, as ações discriminatórias, fiscalizações realizadas por órgãos fundiários com vistas a 

identificar e separar a terra pública da terra privada, aumentando o caos fundiário de décadas 

anteriores. 

A Constituição Federal ignorou questões como essas relacionadas à segurança jurídica 

e à questão fundiária que acabou se consolidando e o conflito de terras perdurando por décadas 

na Amazônia. Pois como sinaliza Loureiro e Pinto (2005), para enfrentar os problemas 

fundiários na Amazônia seria necessário retirar “os esqueletos do armário e reviver um 

momento histórico difícil e traumático” (p. 82).  

Este problema se distribui em diferentes escalas no território brasileiro. Entretanto, a 

região amazônica, especialmente o Pará, guarda características históricas e a regularização 

fundiária se coloca como uma questão fundamental que necessita ser enfrentada como meta 

prioritária da política de acesso à posse legal da terra e da moradia digna. 

Neste sentido, torna-se urgente discutir novas possibilidades de atuação e 

encaminhamento dos processos de regularização da terra no território paraense. Quando o olhar 

se volta para as cidades ribeirinhas estudadas, o processo de regularização fundiária está em 

contraponto com os processos de expansão e adensamento das áreas precárias que estão ilegais. 

Tal realidade posiciona a regularização fundiária como questão fundamental no 

desenvolvimento e aplicação da política urbana nos municípios estudados, que apresentam 

problemas com titularidade da terra em praticamente todo seu território. 

Impor limites sobre o processo de expansão dos mecanismos de especulação da terra é 

uma questão política difícil de ser enfrentada nas cidades brasileiras. Nas cidades amazônicas 

ribeirinhas a situação não é diferente, mesmo guardando características peculiares. Isto implica 
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na mudança de uma cultura urbanística que sempre privilegiou a propriedade privada84 em 

detrimento da função social da propriedade, (FONSECA; TAVARES, 2013). 

Maricato (2013) sinaliza que não é por falta de planos e nem legislação urbanísticas que 

as cidades brasileiras apresentam graves problemas e crescem de modo predatório. Há um 

abundante aparato regulatório normatizando a produção do espaço no Brasil, que 

desconsideram a condição de ilegalidade em que vive grande parte da população urbana 

brasileira em relação à moradia e à ocupação da terra, demonstrando que a exclusão social passa 

pela lógica da aplicação discriminatória da lei. A legislação “constitui um instrumento 

fundamental para o exercício arbitrário do poder” (p. 147). 

As propostas de política fundiária e imobiliária devem interferir nos procedimentos que 

assegurem a função social da propriedade, o que exige registros e cadastros rigorosos de 

propriedades imobiliárias e a democratização dos investimentos públicos na cidade. A lei torna-

se fundamental, porém não suficiente, uma vez que sua aplicação passa pela correlação de 

forças, na qual países como o Brasil, onde o poder político, patrimônio e poder econômico se 

confundem (MARICATO, 2013). 

A dimensão da posse traduz o problema da insegurança jurídica que os moradores das 

áreas precárias vivenciam e reitera a importância de tratar o tema da terra no planejamento 

habitacional. Apesar dos avanços nos marcos regulatórios no país, a realidade das cidades 

ribeirinhas estudadas evidencia a ausência de políticas efetivas para a ampliação do acesso à 

terra legalizada e urbanizada. 

Segundo o Plano Estadual de Habitação de Interesse Social do Estado do Pará – PEHIS 

(2009), a inadequação fundiária no Pará se mostra como um grande desafio devido à 

complexidade da situação fundiária do Estado, o qual possui vários elementos que devem ser 

considerados, a saber: terrenos de marinha, ilhas, terrenos reservados, áreas de fronteira e etc. 

Essa situação demanda ações específicas quando se busca regularizar áreas localizadas dentro 

destes espaços, fato que acaba dificultando o processo de regularização na região. 

Outra problemática é a indefinição do que é considerado público e privado. Grande parte 

das áreas intituladas do Estado apresenta problemas de localização. Muitos municípios 

desconhecem os limites da jurisdição do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA) e Instituto de Terras do Pará (ITERPA) em seu território.  

 
84  Nas sociedades capitalistas, a terra, é condição para a produção do capital e ao mesmo tempo é condição de 

vida para a força de trabalho. 
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Na verdade, nem mesmo esses órgãos dispõem de informações precisas acerca da área 

que está sob sua competência e, em alguns municípios, há dúvidas quanto ao órgão competente 

para realizar a regularização das terras públicas (PARÁ, 2009). 

De acordo com os Planos Locais de Oeiras e Limoeiro do Ajuru, os indicadores 

municipais de inadequação fundiária dos domicílios são seguramente inferiores aos dados reais, 

visto que tratam de informações declaradas pelos moradores dos domicílios pesquisados, que 

geralmente não têm dados precisos ou se sentem inseguros em relatar a ausência de titularidade 

dos imóveis onde habitam (OEIRAS 2012; LIMOEIRO DO AJURU, 2012). 

Apesar da insegurança jurídica vigente nas áreas de estudo, os dados censitários (IBGE, 

2010) revelam que mais de 90% dos domicílios foram declarados como próprios e quitados: 

Cametá (90.87%), Limoeiro do Ajuru (93,13%) e Oeiras do Pará (92,08%). Esses valores são 

superiores à média nacional (68,08%) e da região Norte (75,05%).  

As entrevistas com os moradores das áreas precárias também revelam que a maior parte 

(82%) afirma que seus domicílios são próprios. Estes dados, juntamente com os dados 

secundários sinalizam que a situação de insegurança jurídica da população nos municípios 

estudados não é percebida pela população. Ao contrário, quando indagados sobre o que mais 

gostam na moradia, muitos dos entrevistados afirmaram apreciar o fato de ser própria (quadro 

10).  

 

Quadro 10 - Percepção dos moradores das áreas precárias sobre o que mais gosta na moradia.  

CATEGORIA 
PERCEPÇÃO / 

Moradores 
TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

HABITAÇÃO Mais gosta 

Proximidade com a 
família 

Fato de ser própria 
(posse) 

Cozinha 

Cozinha Cozinha Sala 

Sala Sala 
O fato de ser própria 
(posse) 

    Quintal  

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo. 

 

Essas declarações, que se contrapõe à situação jurídica dos municípios, podem estar 

relacionadas à escassez de episódios de remoção de moradias, que por sua vez, relaciona-se ao 

fato de o mercado imobiliário ser bem menos agressivo do que nas médias e grandes cidades.   

Apesar da baixa percepção de insegurança da posse, a pesquisa de campo revelou que 

as moradias localizadas em áreas precárias estão em situação de irregularidade urbana, pois não 

se observou a existência da titularidade através de documentos. As habitações foram 
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construídas pelos próprios moradores sem obedecer às normas de parcelamento de solo e de 

construção, com materiais inadequados e em locais muitas vezes inapropriados. 

A realidade avaliada demonstra que a insegurança da posse é um problema a ser 

enfrentado, uma vez que os moradores das áreas consideradas precárias não têm garantia de 

propriedade do local, desrespeitando o direito à cidade e à moradia adequada, o direito de viver 

em segurança, paz e dignidade onde quer que esteja. Isto se deve à inoperância do poder público 

em relação à situação habitacional das pessoas – que não atua e tem total desconhecimento da 

situação fundiária.  

 

Os documentos das terras..., ou seja, a regularização fundiária e o 
ordenamento territorial... no município, nunca foi realizado. Isso significa 
que a cidade não conhece o lugar que vive, a não ser alguns políticos que 
andam daqui pra lá, na época de campanha85 (TÉCNICO, CAMETÁ). 
 
Então... qual a importância do ordenamento territorial? É... primeiro, por 
exemplo, a cidade que a gente chama de cidade sede, deveria ter um 
georreferenciamento das áreas de expansão (TÉCNICO, CAMETÁ). 
 
Os distritos de Cametá, que são dez, foram feitos apenas no papel, ou seja, 
não existe um trabalho técnico. Não existe memória descritiva de onde eles 
começam. Os distritos foram criados apenas no papel, então é por esse motivo 
que eles não conseguem se desenvolver aqui em Cametá. Por isso, deve-se, 
também, criar um projeto para pedir a concessão de terras para o Estado. O 
Estado, por sua vez, vai passar para o município a concessão da área dele, e 
então poderão ser arrecadados alguns impostos como o IPTU, tanto nas vilas 
como nos distritos [...] (TÉCNICO, CAMETÁ). 

 

Essas falas corroboram as afirmações de que o poder público não tem “conhecimento” 

da dimensão do problema fundiário nos municípios estudados e também não está trabalhando 

nesta perspectiva. Os depoimentos evidenciam, ainda, que a situação da irregularidade não é 

exclusiva das moradias localizadas nas áreas consideradas precárias. Ela está presente não só 

em toda a área urbana como nas áreas rurais das cidades.  

Tais depoimentos demonstram, ainda, que não há dados e diagnósticos que possam 

elucidar a insegurança da posse em números de fato e que os dados anteriormente apresentados 

conflitam com as informações repassadas pelos poderes públicos locais sobre a questão da 

titularidade das terras. Esta ausência de dados precisos sobre o uso e a ocupação do solo indica 

que esse conhecimento não é considerado prioritário, nas palavras de Maricato (2013, p. 135) 

 
85  Embora seja uma fala de um técnico do município de Cametá, é possível afirmar que tais observações fazem 

parte da realidade nas três cidades.  
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“se não interessa ao mercado não interessa ao governo, incluindo aí planejadores que costumam 

fazer vista grossa aos números da ilegalidade territorial”. 

As tipologias de ocupação das áreas consideradas precárias têm graus diferenciados de 

suscetibilidade. Algumas estão mais suscetíveis à remoção, como é o caso da tipologia “tipo 

1” (ocupações em áreas úmidas com acessos por estivas), onde predominam as palafitas em 

madeira de baixa qualidade construídas na beira de rios e igarapés; ocupações em situações 

precárias, e onde a expansão acontece para dentro dos rios. 

Para a dimensão da posse destacam-se algumas considerações a partir das realidades 

estudadas: 

 

a) impossibilidade de capturar essa dimensão em decorrência da falta de documentos 

e dados secundários sobre a condição do domicílio e as informações existentes 

não traduzem a insegurança da posse; 

b) seria necessária uma importante pesquisa documental para captar esta dimensão; 

c) o setor imobiliário tem baixo dinamismo; 

d) o poder público local não tem conhecimento dessa questão; 

e) as irregularidades na ocupação do solo urbano nas cidades estudadas manifestam-se 

pela falta titularidade da terra e ausência de documentos de regularização nos órgãos 

municipais, como por exemplo, Lei de Parcelamento do Solo; 

f) esta é uma característica que não é exclusiva das cidades ribeirinhas; 

g) embora nas entrevistas os moradores respondam que a moradia é própria, não há 

documentos que comprovem a titularidade do imóvel, o que aponta para 

insegurança jurídica; 

h) esta não é uma particularidade exclusiva dos assentamentos precários, a 

irregularidade da terra é generalizada nos municípios estudados e o problema 

acentua-se em todo o território, inclusive nas áreas que não foram consideradas 

precárias nesta tese; 

i) as tipologias têm graus diferenciados de suscetibilidade, com destaque para a 

tipologia tipo 1; 

j) inexistência de um banco de terras para provisão habitacional e no caso dos 

municípios de Cametá, Oeiras e Limoeiro, os recursos próprios são escassos para 

investimentos na recuperação dos assentamentos precários; 

k) ações que envolvem a urbanização das áreas precárias e regularização não estão 

previstas pelas Secretarias responsáveis pela política urbana e habitacional; 
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l) a insegurança jurídica não é percebida pelos moradores entrevistados nesta 

pesquisa. 

 

7.3.2 Dimensão do custo acessível 

 

O custo para a aquisição ou aluguel da moradia deve ser acessível, de modo que não 

comprometa o orçamento familiar e permita também o atendimento de outros direitos humanos. 

Essa dimensão possui íntima relação com a segurança jurídica. 

As cidades ribeirinhas na região Amazônica constituem-se, em sua maioria, terras 

públicas e isto pode forjar uma realidade de moradia própria, onde o aluguel caracteriza-se 

como exceção, conforme os dados da tabela 1. Os municípios de Cametá, Oeiras e Limoeiro do 

Ajuru têm em média 86,90% dos seus imóveis considerados próprios, estando neste quesito 

acima da média nacional, regional e estadual. Oeiras apresentou o maior quantitativo de imóveis 

onde sua condição de ocupação do domicílio é próprio.  

 

Tabela 1 - Domicílios particulares permanentes, por condição de ocupação do domicílio, segundo as 
características do entorno nos municípios estudados, 2010. 

Localidade Total                                                                     Condição de ocupação do domicílio    

  Próprio Alugado Cedido Outra   

Brasil 47.264.208 72,40% 21,10% 5,90% 0,50%  

Região Norte 2.966.952 75,30% 18,60% 5,80% 0,40%  

Pará 1.320.336 77,30% 16,80% 5,40% 0,50%  

Cametá (PA) 10.983 87,00% 7,80% 5,00% 0,20%  

Limoeiro do Ajuru (PA) 1.317 86,90% 9,40% 3,70% -  

Oeiras do Pará (PA) 2.350 91,50% 3,60% 4,70% 0,20%  

Fonte: IBGE, Censo (2010). 
Nota: Não constam do universo da pesquisa as áreas sem ordenamento regular, nos quais não foi possível   
identificar faces de quadra. 

 

O aluguel tem uma participação muito baixa nesta realidade, que tem em média 6,9% 

dos seus imóveis alugados, uma situação totalmente adversa da realidade brasileira onde a 

especulação imobiliária tem um papel importante seja na cidade formal como na cidade 

informal. Esta situação demonstra que a estrutura e a produção do espaço urbanos86 nessa 

realidade são diferenciadas. 

 
86  O espaço urbano capitalista é compreendido a partir de Corrêa (2004), como um espaço fragmentado, 

articulado, reflexo, condicionante social, resultado de ações acumuladas através do tempo, e engendradas por 
agentes que produzem e consomem espaço. São agentes sociais concretos e não um mercado invisível ou 
processos aleatórios atuando sobre o espaço abstrato. A ação destes agentes é complexa, derivando da 
dinâmica de acumulação de capital, das necessidades mutáveis de reprodução das relações de produção, e 
dos conflitos de classe que dela emergem (p. 11). 
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Não há nesses municípios uma “dinâmica especulativa”87 considerável, as terras em sua 

maioria são públicas. 

A partir das entrevistas com os moradores das áreas consideradas precárias quando 

questionados sobre a situação da moradia, observou-se as seguintes informações: 

 

a)  a pesquisa identificou uma predominância de imóveis próprios, equivalente a 82% 

(gráfico 5). É importante ressaltar que esta pesquisa não levantou as situações de 

regularidades ou irregularidades, os moradores dos imóveis se declaram os reais 

proprietários. 

 

Gráfico 5 - Situação da moradia dos moradores entrevistados. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

O aluguel nessas realidades estudadas é um item que talvez não pese significativamente 

no orçamento e nas despesas das famílias, contrapondo-se a outras realidades brasileiras. 

Porém, esta situação não é tão favorável aos moradores locais quando levado em consideração 

a questão da posse da terra desses municípios, que em sua maioria são terras públicas em que o 

morador não possui documento que comprove a legalidade da terra, mas também existe o fato 

de que não há uma incidência muito baixa de aluguel dentro das áreas consideradas precárias.  

 

 

 

 
87  Esse conceito é entendido a partir Santos (2001). Para o autor, esta dinâmica especulativa faz parte da 

reorganização do espaço urbano a partir dos interesses do capital, resultando no aumento de preço dos 
imóveis, aluguéis e também áreas de vazios urbanos. 
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7.3.3 Dimensão da adequação física da edificação 

 

Esta dimensão busca identificar as características físicas da unidade habitacional, ou 

seja, relacionadas com o tipo de material utilizado e tipo de planta (existência do banheiro). A 

moradia adequada a partir do olhar desta dimensão, além de apresentar boas condições de 

proteção contra intempéries, deverá estar protegida contra qualquer fator que ponha em risco a 

saúde e a vida das pessoas.  

A análise da tabela 2 permite constatar que o material das paredes externas nos 

domicílios particulares permanentes nos municípios estudados é, em sua grande maioria, 

constituído de madeira aparelhada: o maior percentual é referente ao município de Limoeiro 

(84,15%), seguido de Oeiras com 76,76% e Cametá 60,33% e madeira aproveitada: Limoeiro 

(11,64%), Oeiras (10,59%) e Cametá (7,82). Os dados referentes a ambos os municípios estão 

acima da média nacional, regional e estadual. 

 

Tabela 2 - Domicílios particulares permanentes por tipo de material predominante nas paredes externas em 2010. 

Fonte: IBGE, Censo, 2010. 
 

Outro aspecto identificado diz respeito ao fato de que um universo muito pequeno das 

moradias é de alvenaria com revestimento: 3,36% no caso de Limoeiro, 6,58 de Oeiras e 

21,95% em Cametá. Os percentuais são muito inferiores quando comparado ao quadro nacional 

(80%), da região Norte (47,88%) e até mesmo do estado do Pará 45,17%.  

Esses dados trazem referências importantes para a presente discussão, pois entende-se 

que a madeira é uma particularidade da moradia na região norte e especialmente nos municípios 

estudados. Esta é uma característica que respeita as condições climáticas da região e demonstra 

que o habitar ribeirinho necessita respeitar o ciclo de cheias e vazantes do rio, tendo as casas 

sobre palafitas como uma das alternativas. 

Localidade 

TIPO DE MATERIAL DAS PAREDES EXTERNAS 

Total  

Alvenaria 
com 

revestiment
o 

Alvenaria 
sem 

revestimento 

Madeira 
aparelhada 

Taipa 
revestida 

Taipa 
não 

revestida 

madeira 
aproveitada 

palha 
outro 

material 

Brasil  100,00 80,03 10,65 6,42 0,74 0,83 0,84 0,09 0,4 

Norte 100,00 47,88 13,3 30,61 0,92 1,55 4,35 0,75 0,63 

Pará 100,00 45,17 14,54 29,86 1,39 2,32 5,37 0,68 0,66 

Cametá 100,00 21,95 8,83 60,33 0,1 0,06 7,82 0,55 0,36 

Limoeiro  100,00 3,36 0,42 84,15 - - 11,64 - 0,43 

Oeiras  100,00 6,58 1,87 76,76 0,64 0,36 10,59 1,47 1,73 



188 

Nas áreas consideradas precárias, o uso da madeira é comum, porém as residências são 

de baixo padrão construtivo. Do ponto de vista dos técnicos locais é o material construtivo que 

determina a precariedade das edificações e não a madeira em si ou a casa erigida sobre a 

palafita:  

 

Não é que a madeira seja precária. Ela é mais acessível. Pra falar a verdade, 
a melhor habitação aqui é palafita... (TÉCNICA, OEIRAS). 
 
 A casa de madeira, geralmente você a faz suspensa, embora ecologicamente 
ela seja melhor, ela é uma coisa que as pessoas não dão valor (TÉCNICO, 
CAMETÁ). 
 
Quando constrói a parede não há reboco, então a precariedade está muito 
mais nessa forma do material.  (TÉCNICA, OEIRAS). 

 

Outra característica particular dessas realidades no que tange à precariedade 

habitacional é o banheiro fora do domicílio. Esta é uma peculiaridade das moradias na 

Amazônia, principalmente naquelas que estão em situação de precariedade. No entanto, os 

dados oficiais brasileiros não possuem este levantamento, o qual também não é produzido pelos 

municípios envolvidos nesta pesquisa. 

O censo demográfico realiza um levantamento dos domicílios particulares permanentes 

por existência de banheiro ou sanitário, e conceitua, (IBGE, 2010): 

 

a) banheiro: cômodo que dispunha de chuveiro (ou banheira) e vaso sanitário (ou 

privada) de uso exclusivo dos moradores, inclusive os localizados no terreno ou 

propriedade; 

b) sanitário: uso exclusivo ou não de moradores, no domicílio particular permanente 

ou no terreno ou na propriedade em que se localizava. Considerou-se a existência 

de uso comum de mais de um domicílio juntamente com a de sanitário88. 

 

De acordo com os dados do IBGE (2010), no que tange à existência ou não de banheiro 

ou sanitário nos municípios estudados, verificou-se que, em média, 88,3% destes possuem 

banheiro ou sanitário e que 11,7% não possuem. O município de Oeiras apresentou o maior 

percentual referente à inexistência de banheiro ou sanitário (15,2%) (tabela 3). 

 
88  O IBGE considera ainda como sanitário o local limitado por paredes de qualquer material, coberto ou não 

por um teto, que dispunha de vaso sanitário buraco para dejeções. 
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Tabela 3 - Domicílios particulares permanentes por existência de banheiro ou sanitário em 2010. 

Localidade 
Total 
Geral 

EXISTÊNCIA DE BANHEIRO OU 
SANITÁRIO 

Não tinham banheiro 
ou sanitário 

Tinham banheiro ou 
sanitário 

Brasil 100,00% 8,27% 91,73% 

Norte 100,00% 13,65% 86,35% 

Pará 100,00% 12,05% 87,95% 

Cametá (PA) 100,00% 8,04% 91,96% 

Limoeiro (PA) 100,00% 11,85% 88,15% 

Oeiras (PA) 100,00% 15,25% 84,75% 

Fonte: IBGE, Censo, 2010. 
 

Observa-se que os domicílios com banheiro fora não são contabilizados nos dados do 

IBGE diretamente, porém não é possível identificá-los. Na conceituação de banheiro, há 

obrigatoriamente a existência de chuveiro (ou banheira) e vaso sanitário. No entanto, os 

banheiros localizados fora do domicílio nas áreas consideradas precárias não possuem chuveiro, 

geralmente a área do banho é separada. 

Esta categoria (banheiro fora do domicílio) se enquadraria no conceito de sanitário. 

Porém, no levantamento dos dados não há diferenciação na hora de contabilizar banheiro e 

sanitário, o que inviabiliza a mensuração dos banheiros fora do domicílio. 

Estas instalações não contam com sistema de esgotamento sanitário e são feitas por meio 

da construção de uma área privativa suspensa e de madeira, cujos dejetos são depositados a céu 

aberto (figura 51); uma minoria dos domicílios possui sanitário com fossa séptica. Esta é uma 

característica do esgotamento sanitário predominantes nas tipologias tipo 1, tipo 2, tipo 3, com 

exceção às do tipo 4 que se caracteriza como conjunto habitacional degradado, onde a 

construção dos banheiros já existe dentro do domicílio, conforme sinalizado no capítulo 

anterior. 
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Figura 51 - Banheiro fora do domicílio com cobertura de palha em Nova Oeiras/Oeiras/TIPO 3. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Essa situação sanitária é bastante crítica não apenas nas áreas consideradas precárias, 

mas nas cidades de modo geral, na medida em que, situando-se às margens dos rios ou de furos 

e igarapés, os domicílios sofrem influência direta dos fluxos das marés. E por se tratar de áreas 

de várzea, dejetos despejados são lançados diretamente nos rios, comprometendo o meio 

ambiente e a qualidade da água.   

 

A gente tem casos, por exemplo, que não tem banheiro ou quando tem é lá 
fora, sem condições mínimas. A maioria dos banheiros não tem cobertura, às 
vezes, é só uma pequena casinha como eles dizem né?... bem lá no fundo do 
terreno. Essa precariedade na verdade, está em basicamente 80% do 
município da área urbana... a gente só não tem muito visível no centro da 
cidade. Mas, não muito distante essa precariedade vai aparecer (TÉCNICO, 
OEIRAS) 
 
...uma moradia precária, para mim, é uma moradia que não tem saneamento 
básico... (TÉCNICA, CAMETÁ). 

 

Constata-se que a precariedade habitacional não está necessariamente vinculada à 

utilização da madeira, mas, sobretudo, ao material construtivo, à durabilidade da madeira e ao 

local onde é construída a moradia (beira do rio, proximidade às linhas de transmissão, lixões e 

etc.). Isso demonstra a desigualdade no uso do solo, onde os moradores constroem suas 

habitações com os materiais abundantes nas regiões ocupando áreas menos valorizadas no 

mercado imobiliário. 

 

O precário para mim está nas condições que essa moradia não oferece para 
realmente ser habitável, para além do material que é produzido. A gente tem 
casas no município que o piso, por exemplo, embora seja de madeira, não é 
piso “bom”, e oferece até mesmo riscos, porque a madeira vai 
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“apodrecendo”. O problema está no reaproveitamento. (TÉCNICA, 
OEIRAS). 
 
As casas de alvenaria têm se expandido muito. As famílias estão usando esse 
material para construir. Porém, esta construção tem se dado de forma 
precária também, sem acabamento. O piso, muitas vezes fica batido, na terra 
mesmo. (TÉCNICA, OEIRAS). 
 
Acho que o que é o problema mais grave da habitação em Limoeiro é a 
inadequação habitacional. O próprio material de construção das casas, não 
por ser madeira, mas por ser uma madeira mais barata, por ser uma madeira 
reaproveitada. E também na forma como se estruturam essas casas. Por 
exemplo, muitas casas não têm divisão nenhuma é só um cômodo. (TÉCNICO, 
LIMOEIRO). 
 
... eu vejo uma família querendo terminar uma casa mesmo que seja madeira. 
A gente conhece várias casas de madeira que são mais bonitas que as de 
alvenaria. (TÉCNICA, CAMETÁ). 

 

7.3.4 Dimensão da infraestrutura 

 

Nesta dimensão entende-se que uma habitação satisfatória deve estar conectada às redes 

de água, deve possuir serviços de saneamento básico, energia elétrica, coleta de lixo, viário 

adequados entre outros serviços básicos oferecidos localmente89. 

Inicialmente será dado um panorama sobre os municípios estudados a partir dos dados 

secundários e em seguida haverá um detalhamento das áreas precárias, à luz das tipologias, a 

partir das informações obtidas no campo. É importante ressaltar que o problema da 

infraestrutura se dá nos municípios como um todo, uma vez que estes são em quase sua 

totalidade, cobertos por assentamentos precários.  

Nos municípios de Cametá, Oeiras e Limoeiro foram observados os seguintes dados 

referentes à infraestrutura: 

 

a) Esgotamento sanitário 

Nenhum dos municípios desta pesquisa apresenta rede de drenagem ou esgoto sanitário. 

Pode-se afirmar que em seu destino final é lançado diretamente no rio e não existem sistemas 

de fossas, o que demonstra que essa é uma particularidade da precariedade habitacional com 

relação às cidades ribeirinhas. 

 
89  Para esta pesquisa foram analisados os seguintes serviços de infraestrutura, baseados em dados censitários e 

na pesquisa de campo: a) esgotamento sanitário; b) manejo de resíduos sólidos; c) abastecimento de água; d) 
pavimentação e e) energia elétrica. 
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Uma avaliação preliminar das condições de infraestrutura das áreas de estudo pode ser 

obtida por intermédio de dados censitários. No Brasil, o saneamento ainda está muito aquém 

do ideal, principalmente no quesito coleta e tratamento do esgotamento sanitário. No entanto, 

os índices dos municípios estudados que caracterizam a coleta do esgoto sanitário são muito 

inferiores. Estão muito abaixo da média nacional, regional e estadual (tabela 4). Dentre os 

problemas encontrados, vale salientar: 

 

a) domicílios que não tinham banheiro: Oeiras 15,25% apresentou o maior 

percentual de domicílios particulares permanentes; 

b) fossa rudimentar: os maiores índices encontram-se nos municípios de Limoeiro 

(55,22%) e Oeiras (48,63%); 

c) rede geral de esgoto ou pluvial: os três municípios praticamente não dispõem 

dessa infraestrutura, por exemplo, Limoeiro (0,00%) e Oeiras (0,03%); 

d) rio, lago ou mar: observou-se que esse destino é muito peculiar da região e estão 

significativamente acima da média nacional, respectivamente, Cametá (28,41%), 

Limoeiro (27,30%) e Oeiras (24,63%). 

 

Tabela 4 - Domicílios particulares permanentes, por tipo de esgotamento sanitário, 2010. 

Localidade 
Total 
Geral 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 
Não 

tinham 
banheiro 

ou 
sanitário 

Fossa 
rudimentar 

Fossa 
séptica 

Rede 
geral de 

esgoto ou 
pluvial 

Rio, lago 
ou mar 

Vala 
Outro 

escoadouro 

Brasil 100,00% 8,27% 23,65% 14,96% 47,24% 2,48% 2,58% 0,83% 

Norte 100,00% 13,65% 41,58% 25,98% 9,64% 2,90% 4,27% 1,99% 

Pará 100,00% 12,05% 40,78% 30,33% 7,40% 2,32% 5,03% 2,09% 

Cametá (PA) 100,00% 8,04% 37,50% 12,85% 3,38% 28,41% 2,29% 7,54% 

Limoeiro (PA) 100,00% 11,85% 55,22% 5,07% 0,00% 27,30% 0,34% 0,22% 

Oeiras (PA) 100,00% 15,25% 48,63% 4,73% 0,03% 24,63% 4,08% 2,66% 

Fonte: IBGE, Censo, 2010. 
 

Observa-se, portanto, um predomínio de soluções precárias de esgotamento sanitário 

(fossa rudimentar e despejos em rios, valas ou outro escoadouro), que correspondem à 95,25% 

em Oeiras, 95,24% em Limoeiro do Ajuru e 83,77% em Cametá.  

Observando-se as características do problema referente ao esgotamento sanitário, 

conforme tabela 4, pode-se afirmar que nas cidades de Oeiras, Limoeiro e Cametá as referências 

são maiores do que no restante do Brasil, indicando peculiaridades como: 
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a) presença de moradias sem banheiro ou sanitário; 

b) fossa rudimentar como o principal destino dos resíduos; 

c) rios funcionando também como local para onde escoam os esgotos; 

d) rede geral de esgoto ausente ou com baixa incidência. 

 

Dentro do universo pesquisado foi possível identificar algumas considerações 

importantes a partir das entrevistas, as quais corroboraram com as informações coletadas por 

meio dos dados secundários e aquelas produzidas a nível municipal, a saber: 

 

a)  as condições sanitárias são bastante precárias pela inexistência de uma rede de 

esgotamento sanitário. Constatou-se que a fossa rudimentar e o despejo no rio ou 

no lago são as principais soluções, com percentuais de 41% e 37% do total 

respectivamente (gráfico 6). Esses dados dialogam com os dados censitários. No 

entanto, este levantamento mostra uma categoria que o IBGE traz apenas como 

“outro escoadouro” (7,54% para o município de Cametá, com a média acima da 

brasileira e de outras localidades analisadas nesta tese), que no caso é o despejo 

no solo, o que representa uma particularidade do destino do esgoto nas cidades 

ribeirinhas. 

 

Gráfico 6 - Tipo de esgotamento sanitário nas áreas precárias. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Os indicadores que representam as cidades mostram-se bastante críticos, porém são 

ainda piores nas áreas observadas no campo, 47% dos entrevistados responderam que o esgoto 
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é lançado em vala, rio ou lago e 41% em fossa rudimentar, apenas 2% utilizam a fossa séptica 

a qual se mostra como uma solução adequada para as características da região. 

De acordo com um técnico do município de Limoeiro, o sistema de esgotamento 

sanitário não é satisfatório e em períodos mais chuvosos a situação é agravada: 

 

Temos um problema... o esgoto não é completo na cidade. Foram realizados 
muitos aterros sem a infraestrutura. Isto traz inúmeros problemas. Às vezes, 
quando chove, as ruas alagam... faz aquele alagamento por causa da questão 
da estrutura que não teve né? ...da infraestrutura por baixo né? Fizeram 
justamente aterro e as calçadas para parecerem bonitos. Mas, o esgoto não 
foi feito adequadamente, então ainda existe é muito presente este problema. 
(TÉCNICO, LIMOEIRO). 

 

O Matadouro Municipal de Cametá é um exemplo bem ilustrativo destes problemas 

sanitários. Ele está localizado às margens do rio e não dispõe das condições mínimas de 

infraestrutura necessárias ao funcionamento adequado às normas de higiene e à conservação do 

produto que vai para consumo. Não há nenhum tipo de sistema de vigilância sanitária e os restos 

dos animais são despejados diretamente no rio (PIRJUS, 2005). 

 

Figura 52 - Condições higiênicas do Matadouro Municipal de Cametá. 

 
Fonte: PIRJUS (2005). 

 

b) Manejo de resíduos sólidos 

Os dados do censo demográfico referentes aos domicílios particulares permanentes com 

coleta de lixo sinalizam que o Estado do Pará e a região Norte não diferem significativamente 

da média brasileira de 25%. Porém, os números alarmantes são dos municípios de Cametá 

(16,06%) e especialmente Limoeiro do Ajuru (10, 17%) que apresentam percentuais abaixo da 

média nacional referente à coleta de lixo. No município de Limoeiro, apenas 0,82% tem o lixo 

coletado diretamente por serviço de limpeza, Cametá (11,85%) e Oeiras (11,67%), (tabela 5). 
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Tabela 5 - Domicílios particulares permanentes, por coleta de lixo, 2010. 

Localidade Total  

COLETA DE LIXO 

Coletado 
Coletado 

em 
caçamba  

Coletado 
por 

serviço de 
limpeza 

Enterrado 
na 

propriedad
e 

Jogado 
em rio, 
lago ou 

mar 

Jogado em 
terreno 

baldio ou 
logradouro 

Outro 
destin

o 

Queimado 
na 

propriedade 

Brasil  100,00 25,23 4,42 20,81 1,43 0,35 10,14 0,85 36,77 

Norte 100,00 26,37 4,95 21,42 1,49 0,61 4,22 0,96 39,99 

Pará 100,00 25,99 4,70 21,29 1,45 0,46 4,00 0,54 41,56 

Cametá 100,00 16,06 4,21 11,85 1,41 2,11 3,78 0,61 59,97 

Limoeiro 100,00 10,17 9,36 0,82 0,74 3,35 0,69 0,15 74,72 

Oeiras  100,00 25,06 13,38 11,67 1,02 1,89 2,88 0,45 43,66 

Fonte: IBGE, Censo, 2010. 
 

Ainda referente ao destino do lixo, destaca-se a queima na propriedade, os municípios 

estudados apresentam a média acima da brasileira. Limoeiro do Ajuru apresentou o maior 

percentual com aproximadamente 75% do destino. Chamam atenção, também, os dados que 

evidenciam o lixo jogado em rio, lago ou mar, com destaque para Limoeiro com média de 

3,35%. 

A partir dos dados da pesquisa de campo, considerou-se que a maior parte do lixo 

coletado pelo serviço de limpeza nos municípios estudados é realizada nos bairros que não 

foram considerados precários. Os dados censitários demonstram o percentual baixo de coleta 

de lixo por serviço de limpeza local e, desse percentual, a maioria não é realizada nos 

assentamentos precários, sinalizando que as áreas consideradas precárias são as que mais 

sofrem com este problema de infraestrutura90 e a população precisa encontrar outros meios de 

destinar o lixo.  

 

  

 
90  Não foi possível acessar essa informação no município de Oeiras, referente à frequência e às soluções dadas 

pelo poder local sobre a coleta de lixo, as informações que esta tese dispõe são os dados secundários e os 
dados das entrevistas com os moradores. 
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Gráfico 7 - Coleta de lixo nas áreas consideradas precárias. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Quanto as soluções alternativas à coleta de lixo, há um número significativo de queima 

nas propriedades. No universo dos imóveis pesquisados, isto é, em entrevista com moradores 

das áreas consideradas precárias, constatou-se que mais de 42% não são atingidos pelo 

atendimento de serviço de limpeza, sendo a solução mais significativa a queima dos resíduos 

na propriedade, com percentual de 30% (gráfico 7). 

Importante ressaltar que os números trazidos pelos dados censitários referentes à queima 

do lixo na propriedade estão superiores aos apresentados na pesquisa de campo, neste sentido 

duas questões precisam ser levadas em consideração: a questão amostral e a questão temporal. 

A primeira é que a amostragem das entrevistas realizadas na pesquisa de campo é baixa 

e seu objetivo é trazer um caráter qualitativo para a análise das dimensões, neste sentido os 

dados podem estar subestimados. A segunda questão é a temporal, pois os dados censitários são 

referentes ao ano de 2010 e, como a pesquisa de campo foi realizada no ano de 2017, nesse 

espaço de tempo melhorias nas formas de coleta de lixo podem ter ocorrido. 

Em entrevista com os moradores da área da Baixa Verde (tipo 1), em Cametá, eles 

informaram que a coleta de lixo não é realizada de forma regular, os moradores precisam se 

deslocar para jogar o lixo ou o destino é o lançamento deste nos rios e valas. Essas informações 

obtidas com a população moradora dos assentamentos precários sobre a coleta do lixo sinalizam 

que muitas respostas registradas no censo como “adequadas”, isto é, com a existência de coleta 

do lixo não tratam da qualidade dessa coleta. 

Essa é uma das dificuldades da população moradora principalmente nas áreas úmidas 

com predominânia de acessos por estivas (tipo 1), o problema do acesso está posto. Carros e 
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caçambas não chegam até o local da residência, os moradores precisam se deslocar para realizar 

a coleta ou queimar o lixo na propriedade quando a maré está na vazante. Essa realidade 

demonstra que o poder público precisa dialogar com alternativas  para essas áreas para que a 

coleta de lixo seja realizada na residência. 

No município de Limoeiro, o sistema de coleta do lixo obedece a uma frequência diária 

somente no bairro do Centro enquanto nos demais bairros a coleta obedece a uma frequência 

de dias alternados91. 

A situação de coleta de resíduos sólidos é agravada em todas as tipologias de ocupação 

dos assentamentos precários, no entanto, nas moradias localizadas nas áreas alagadas (tipo 1) 

a situação é bem mais agravada em decorrência da poluição dos rios, danificando duplamente 

o meio ambiente, tanto pela queima quanto pelo descarte do lixo nos rios (figura 53). 

 

Figura 53 - Lixo acumulado nas áreas de palafitas na Baixa Verde/Cametá/TIPO 1. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

No município de Cametá, a infraestrutura de coleta de lixo dispõe somente de um 

caminhão do tipo papa-lixo (que não entra em áreas sem pavimentação), um trator, quatro 

caçambas, doze veículos, não há um barco papa-lixo para a coleta de lixo na região das ilhas. 

O destino final dos resíduos encontra-se perto do curso de um igarapé, existindo uma população 

residente em seu entorno. O lixo hospitalar coletado, não recebe nenhum tratamento específico 

sendo incinerado na região do lixão sem nenhum cuidado adequado (PIRJUS, 2005). 

 

 

 

 
91  Não há esse tipo de informação para o município de Oeiras. 
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Figura 54 - Lixão no município de Cametá e Limoeiro, respectivamente.  

 
Fonte: PIRJUS (2005). 
 

O depósito de resíduos sólidos do município de Limoeiro do Ajuru está localizado às 

margens do rio. Não existe nenhum projeto de tratamento de lixo e o lixo hospitalar não recebe 

nenhum cuidado específico, sendo descartado no lixão. Todos os resíduos orgânicos, 

inorgânicos e hospitalares são incinerados a céu aberto (PIRJUS, 2005). 

Por meio das vistorias de campo, foi possível verificar que o lixo estava presente no 

cenário das áreas precárias. Não se observava lixeiras nas ruas, mesmo nas áreas mais centrais 

das cidades. Também não foi identificado nenhum programa voltado para educação ambiental 

por parte do poder público. A população encontra suas alternativas, conforme visualizado na 

figura 5, no bairro de Moanã, no município de Limoeiro do Ajuru. 

 

Figura 55 - Lixeira alternativa em Moanã/Limoeiro/TIPO 1. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2017). 
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O problema do lixo pode ser visualizado do ponto de vista dos agentes comunitários de 

saúde e técnicos dos municípios quando questionados nas entrevistas sobre quais as 

intervenções prioritárias na cidade. 

 

Eu acho que deve haver um lugar adequado para o descarte do lixo, visto que 
a população acaba descartando em lugares inapropriados ou queimando os 
dejetos. (ACS, CAMETÁ). 
 
Uma moradia precária não tem, por exemplo, um banheiro adequado e você 
não tem, por exemplo, pra onde escoar resíduos em geral. (ACS, LIMOEIRO 
DO AJURU). 
 
A gente tem tido muitos problemas em relação à queimada. Muitas acontecem 
dentro da cidade. Realmente, nas áreas com presença de algum entulho, os 
moradores acabam queimando... eles queimam muito entulho, por exemplo, 
aconteceu um fato de uma área ter sido incendiada, principalmente na área 
da Estrada92, onde esse lixo fica mais acumulado, eles colocam fogo 
realmente. (TÉCNICO, OEIRAS). 

 

Na análise do destino do lixo nas áreas consideradas precárias, considerou-se que a 

maior parte do problema é solucionado pela população e algumas questões devem ser levadas 

em consideração: 

 

a) na tipologia de ocupação em áreas úmidas com acessos por estivas (tipo 1) 

predominam o descarte de lixo no rio e a queima na propriedade93; 

b) nas tipologias de ocupação em áreas alagáveis/Baixadas com acessos aterrados 

(tipo 2), ocupação em áreas de terra firme nas proximidades de estradas (tipo 3) 

e Conjuntos habitacionais degradados94 (tipo 4) predominam a queima do lixo na 

propriedade.  

 

c) Abastecimento de Água 

Conforme os dados oficiais, nas três cidades analisadas nesta pesquisa, as formas de 

abastecimento de água se dão predominantemente de cinco formas: redes de distribuição geral, 

poço ou nascente na propriedade, poço ou nascente fora da propriedade e rio, açude, lago ou 

igarapé.  

 
92  Área precária do município de Oeiras. 
93  Inúmeras famílias informaram que realizam tais soluções simultaneamente. 
94  Essa informação foi coleta a partir das entrevistas com os técnicos locais, pois não houve entrevista com os 

moradores dessa área. 
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No que tange ao abastecimento de água nos domicílios particulares permanentes, os 

indicadores alarmantes estão no município de Limoeiro do Ajuru, pois apenas 15,24% das 

unidades utilizam a rede geral de distribuição. Esse dado está abaixo da média nacional, da 

região Norte e do Estado do Pará. 

Outro elemento de destaque refere-se à forma de abastecimento através do rio, açude, 

lago ou igarapé, o qual se apresentou como a maior fatia de acesso à água pela população de 

Cametá (40,12%) e Limoeiro (77,10%), superando a rede geral de distribuição, (tabela 6). Esse 

cenário demonstra que a população carece desse elemento da infraestrutura e que o poder 

público não consegue solucionar o acesso à água potável nos municípios estudados. 

 

Tabela 6 - Domicílios particulares permanentes, por tipo de abastecimento de água, 2010. 

Localidade Total  

FORMAS DE ABASTECIMENTO 

Carro-
pipa ou 
água da 
chuva 

Poço ou 
nascente 
fora da 
aldeia 

Poço ou 
nascente 
fora da 

proprieda
de 

Poço ou 
nascente 

na 
aldeia 

Poço ou 
nascente 

na 
proprieda

de 

Rede 
geral 

Rio, 
açude, 
lago ou 
igarapé 

Outra 

Brasil 
100,0

0 
6,44 0,01 13,82 0,21 18,45 46,80 8,97 5,30 

Norte 
100,0

0 
1,01 0,03 12,18 0,31 30,00 38,58 15,63 2,26 

Pará 
100,0

0 
0,58 0,00 13,95 0,10 34,18 35,95 13,21 2,00 

Cametá (PA) 
100,0

0 
0,18 0,00 6,63 0,00 14,32 36,57 40,12 2,18 

Limoeiro (PA) 
100,0

0 
0,28 0,00 0,31 0,00 1,66 15,24 77,10 5,42 

Oeiras (PA) 
100,0

0 
0,15 0,00 1,09 0,00 14,50 51,70 31,39 1,17 

Fonte: IBGE, Censo, 2010. 
 

No município de Oeiras, embora haja a predominância do atendimento por rede geral 

(51,70%), dado que inclusive está acima da média nacional, na prática essa é uma limitação das 

estatísticas oficiais, há problema na qualidade e regularidade da água que chega aos moradores, 

conforme retrata a fala do técnico de Oeiras. 

 

Quanto aos problemas de água... os canos são muito antigos, nunca foram 
mexidos... nunca foram trocados. Geralmente, a gente encontra nas ruas 
canos quebrados. Tem um problema sério..., geralmente, por volta de nove 
horas da noite ou até antes, a água da rede geral é desligada, então você pode 
ver que de manhã quando a água é ligada vem tudo, todas as “porcarias” nas 
torneiras. Por exemplo, eu já fui tomar uma água, nos lugares que na garrafa 
aparecia aqueles “micróbiozinhos”. Agora é que compramos água mineral 
para beber... então tudo isso vem no cano... são tubulações muito antigas, são 
muito antigas mesmo!(TÉCNICO, OEIRAS). 
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Na pesquisa de campo, no município de Oeiras, constatou-se que a população, em sua 

maioria, encontrava alternativas próprias para o abastecimento de água, e que só começou a 

contar com a rede geral de distribuição como forma de abastecimento a partir de do ano de 

2010. 

A abrangência desse serviço de abastecimento pela rede geral de distribuição é limitada 

e ocorre somente em alguns bairros. Na maioria dos bairros das sedes, a população utiliza-se 

da água de poço. O problema é que a distribuição domiciliar é feita em tubulações sem 

manutenção, ocorrendo assim a contaminação da mesma na rede.  

 

Em alguns bairros há problemas em relação ao abastecimento de água, por 
exemplo, Marapira, que agora que a rede de água consegue se expandir para 
lá e a Nova Oeiras que não é atendida por esse tipo de abastecimento. Nos 
demais, a rede já conseguiu expandir e já consegue chegar. (TÉCNICA, 
OEIRAS). 

 

Nas entrevistas com os moradores das áreas consideradas precárias identificou-se que 

cerca de 72% dos imóveis entrevistados têm acesso à água, porém esse percentual não significa 

que a água que chega até a população é de qualidade ou diretamente da rede geral de 

distribuição.  

A figura 56 demonstra algumas das soluções observadas na pesquisa de campo. 

Figura 56 - Solução encontrada por moradores para abastecimento de água em Moanã/Limoeiro/TIPO 1 e Nova 
Oeiras/Oeiras/TIPO 3. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Observou-se uma significativa participação em outras formas de abastecimento. Os 

entrevistados solucionam o problema do abastecimento de água com a aquisição de caixas 

d’água, ligações clandestinas, poço ou nascente na propriedade e coletam água diretamente do 

rio. 

Quando questionados sobre quais os principais problemas da habitação, os moradores 

entrevistados sinalizaram a ausência de água encanada. Esse não acesso apareceu como 

principais problemas em todas as tipologias (quadro 11).  

 

Quadro 11 - Percepção dos moradores das áreas precárias sobre os principais problemas de suas moradias. 

CATEGORIAS PERCEPÇÃO TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

Habitação  
Problemas da 

moradia 

Ausência de 
água encanada 

Ausência de água 
encanada 

Ausência de água 
encanada 

Alagamento   
Tamanho da residência 
(densidade excessiva). 

Acabamento 
interno 

    

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo (2017). 
 

Não tem água. Essa é a nossa dificuldade. Água é um sofrimento. Temos que 
pegar no vizinho. (MORADOR, OEIRAS) 
 
Abrir as ruas e botar água, porque é o que mais falta. (MORADOR, 
LIMOEIRO). 

 

No município de Cametá observa-se que a distribuição de água pelo Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto do município de Cametá - SAAE é feita em quase a totalidade dos bairros. 

Na maioria dos bairros da sede, a população utiliza-se da água de poço a céu aberto. 

Outro dado importante é que essa água que sai dos poços do subsolo, segundo uma 

pesquisa SAAE, é uma das mais potáveis encontradas no estado do Pará. O problema é que a 

distribuição é feita em tubulações sem manutenção, ocorrendo assim a contaminação da mesma 

na rede, (PIRJUS, 2005). 

Em Limoeiro do Ajuru, há uma nova estação de tratamento de água do Projeto 

ALVORADA95 que está em pleno funcionamento, cujo tratamento, monitorado pela 

 
95  Consiste num sistema de abastecimento de água a partir de um conjunto de cisterna de água e um sistema de 

capitação, onde existem vários poços. A água utilizada no abastecimento é captada lençol freático, segundo 
o SAAE é de boa qualidade, mas não possui nenhum outro tratamento a não ser a partir de técnicas 
rudimentares de padrão de cloração da água que ocorre no poço, os problemas relacionados com água, 
segundo o SAAE, seria em relação à rede que se encontra contaminada devido à falta de manutenção. O 
monitoramento ocorre em intervalos de 6 meses, onde faz-se uma pesquisa microbiológica e físico-química 
da água pelos técnicos do Instituto Evandro Chagas. Na região das ilhas, a comunidade utiliza a água retirada 
do rio para consumo próprio. (PIRJUS, 2005). 
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Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA, envolve somente a filtragem não havendo 

adição de flúor e/ou cloro. 

De acordo com informações extraídas das entrevistas com agentes comunitários de 

saúde, há relatos de que é possível verificar altos índices de doenças relacionadas com o 

consumo de água. Nas regiões de ilhas, a maioria da população utiliza a água do rio para o 

consumo96. 

 

d) Pavimentação 

Com relação à pavimentação nas áreas urbanas, constatou-se que os três municípios 

estudados apresentam resultados superiores à média nacional, com destaque para Limoeiro do 

Ajuru (88,35%) e Oeiras do Pará (88,57%), com aproximadamente 90% do total das áreas 

urbanas por inexistência de calçamento e pavimentação, (tabela 7).  

 

Tabela 7 - Domicílios particulares permanentes, por existência de pavimentação nas áreas urbanas, 2010. 

Localidade 
Calçamento / 
pavimentação 

parcial 

Calçamento / 
pavimentação total 

Não existe 
calçamento / 

pavimentação 
Sem declaração Total Geral 

Brasil 5,75% 66,83% 25,26% 2,16% 100,00% 

Norte 7,79% 39,97% 50,11% 2,14% 100,00% 

Pará 6,82% 29,17% 62,02% 1,99% 100,00% 

Cametá (PA) 5,22% 12,98% 80,78% 1,02% 100,00% 

Limoeiro (PA) 4,25% 7,40% 88,35% 0,00% 100,00% 

Oeiras (PA) 1,65% 6,24% 88,57% 3,53% 100,00% 

Fonte: IBGE, Censo, 2010. 
 

Durante a pesquisa de campo verificou-se que o acesso ao entorno é feito através de 

ruas sem pavimentação, algumas com acesso aterrados e por estivas. Em relação às calçadas, 

observa-se ausência de pavimentação e, em sua maioria, encontra-se em situações precárias, 

dificultando o trânsito dos pedestres de forma segura e na acessibilidade.  

Nos bairros precários caracterizados pelas tipologias tipo 1 e tipo 2, onde se encontra 

uma boa parte das moradias sobre palafitas, a situação das estivas, que exercem o papel das 

ruas é extremamente precária, o material construtivo é reaproveitado e não há qualquer tipo de 

manutenção por parte do poder público. Nas ruas das áreas consideradas precárias, em sua 

maioria, não há pavimentação e quando possuem não dispõem de um asfalto de qualidade, 

(figura 57). 

 
 

 
96  Não há esta informação para o município de Oeiras, o que se caracteriza uma limitação de dado nesta tese. 
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Figura 57 - Estivas construídas com material aproveitado e condições do viário na Invasão do  
Castanhal/Cametá/TIPO 3 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Tem asfalto apenas na região central, as demais ruas não possuem 
pavimentação ou alinhamento regular. Quando existente, o asfalto não é de 
boa qualidade. (TÉCNICA, CAMETÁ). 

 

É possível observar a partir das informações obtidas nas entrevistas com os moradores 

das áreas precárias que a pavimentação das vias é uma solicitação presente em quase todas as 

tipologias (quadro 12). 

 

Quadro 12 - Percepção dos moradores das áreas precárias sobre o que mudaria no bairro. 

CATEGORIA PERCEPÇÃO TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

ENTORNO 
O que mudaria 
no bairro 

Aterraria Pavimentaria Pavimentaria 

Pavimentaria 
Acesso a água 
encanada 

Acesso a rede 
de esgoto 

Reformaria as 
pontes 

    

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo (2017). 
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Figura 58 - Acesso por estivas na Baixa Verde 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

O acesso a ponte é difícil por conta da maré, dependendo da época, faz-se 
necessário esperar a seca para ter acesso às casas, além da vegetação 
presente que dificulta o acesso. (ACS, CAMETÁ). 

 

Figura 59 - Acesso às moradias por meio de estivas predominantes nas Tipologias TIPO 1 e TIPO 2. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

As soluções apresentadas pelo poder público para o enfrentamento do problema dos 

viários têm sido os aterramentos (figura 60). Trocam-se as estivas por terra, o qual não é 

acompanhado de asfaltamento ou soluções que se adequem às áreas localizadas nas várzeas, 

agravando a situação em decorrência das chuvas (figura 61). 
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Figura 60 - Acesso aterrado nas ruas de Marituba/Oeiras/TIPO 1. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Figura 61 - Acesso aterrado e acesso por estiva em Limoeiro do Ajuru. 
 

a)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Lara Ferreira, 2019. 

 

e) Energia Elétrica 

Como demonstra a tabela 8, no ano de 2010, referente ao total dos domicílios 

particulares permanentes, grande parte dos municípios estudados tem acesso à energia elétrica. 

Os dados indicam que o acesso a essa energia não se dá necessariamente por companhia 

distribuidora, aparecendo como outras fontes. 

No município de Limoeiro do Ajuru, 63% da existência de energia elétrica se dá por 

outra fonte, a qual não é especificada no dado nacional. Essa realidade indica o limite do dado 



207 

nacional para esboçar algumas características que são particulares a determinadas realidades, 

nesse caso das cidades ribeirinhas amazônicas. 

 

Tabela 8 - Domicílios particulares permanentes, por existência energia elétrica, 2010. 

Localidade Total Geral  

EXISTÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA 

Tinham 
NÃO 
tinham 

Total  
Companhia 

distribuidora -  
Com medidor 

Companhia 
distribuidora -  
Sem medidor 

Outra fonte Total 

Brasil 100% 99% 95% 4% 1% 1% 

Norte 100% 95% 85% 11% 5% 6% 

Pará 100% 93% 84% 10% 6% 7% 

Cametá (PA) 100% 86% 67% 9% 24% 14% 

Limoeiro (PA) 100% 80% 37% 1% 63% 20% 

Oeiras (PA) 100% 73% 77% 6% 17% 27% 
Fonte: IBGE, Censo, 2010. 

 

Por meio deste levantamento de campo seguem algumas considerações gerais extraídas 

das entrevistas com os moradores. 

 

a)  91% dos entrevistados têm acesso à energia elétrica fornecida por meio da rede 

geral de distribuição e 9% do acesso de dá de forma clandestina. 

 

Embora nas entrevistas com moradores a maioria tenha indicado que tem acesso à 

energia elétrica pela rede geral, observa-se que este serviço é ofertado de maneira precária e 

que inúmeras áreas não possuem. Há indicativos na fala da população sobre o alto custo deste 

serviço. 

 

Olha agora que não faltou... estava tendo muitas quedas de energia... dava 
umas sete horas da noite ficava indo e voltando... aqui o problema maior está 
na estrada, na época de inverno, devido à chuva, às vezes caem árvores perto 
das fiações e então a gente fica três dias sem energia porque caiu poste na 
estrada. (MORADOR, LIMOEIRO). 
 
O serviço de energia não está fácil pagar... está muito caro e o serviço é ruim 
(MORADOR, OEIRAS). 

 

A infraestrutura urbana não atende a população moradora das áreas consideradas 

precárias e, algumas vezes, isto se estende ao restante das cidades; faltam ligações de água e 

esgoto e quando as redes são ligadas o fornecimento é descontínuo e a qualidade dos serviços 

é precária.  
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A inadequação do serviço de fornecimento de energia elétrica acontece nas cidades 

inteiras, seja pelo desinteresse das concessionárias em investir nesses locais, seja pela falta de 

vontade política em solucionar essa condição, o que torna o atendimento deficiente. Existe a 

diferenciação de qualidade de serviços públicos entre as áreas consideradas precárias e as não 

precárias, no entanto, embora seja mais deficiente onde estão ocupadas pela população pobre, 

as condições de infraestrutura urbana são ruins nos municípios inteiros. 

 

7.3.5 Dimensão da disponibilidade de serviços 

 

Uma moradia em situação adequada deve estar servida de serviços e equipamentos 

públicos básicos, como escolas, creches, postos de saúde, áreas de esporte e lazer, equipamentos 

culturais, etc. 

É importante registrar que para esta dimensão não há levantamento a partir dos dados 

oficiais nacionais e tampouco dos municípios estudados. Para a construção deste item será 

levado em consideração as informações coletadas no campo. Para esta dimensão foram 

utilizadas as informações da categoria de análise “localização das áreas precárias” sendo 

consideradas as proximidades de escolas, equipamentos de saúde, distância do centro da cidade 

e lazer próximos da residência. 

Quando analisadas as tipologias de ocupação das áreas consideradas precárias verificou-

se que as áreas localizadas em locais alagados (tipo 1) encontram-se nas proximidades das áreas 

centrais, ou seja, têm mais acessos a serviços, comércios, escolas, hospitais, postos de saúde e 

etc. As áreas localizadas em áreas alagáveis (tipo 2) estão em situação intermediária, enquanto 

as que estão em área de terra firme (tipo 3 e tipo 4) encontram-se distantes das áreas providas 

de serviços e infraestrutura urbana. 

Dentro do universo desta pesquisa, especificamente das entrevistas com os moradores 

das áreas precárias, identificou-se que: 36% dos entrevistados responderam que não há escolas 

próximas; 52% respondem que não há equipamentos de saúde próximos, a saber, postos de 

saúde, hospitais, equipamentos de saúde; 77% respondem que a moradia se encontra distante 

dos principais serviços da cidade e 46% respondem que a moradia fica distante do centro da 

cidade. 

Quando questionados sobre a distância da moradia para o trabalho, 33% dos 

entrevistados respondem que a moradia encontra-se distante, 18% afirmam não estar a uma 
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distância significativa; 33% dos entrevistados97 não trabalham (o poder aquisitivo da população 

moradora das áreas consideradas precárias também pode ser explicitado na falta de trabalho 

desta polução, conforme os relatos de que não há emprego), 9,4% trabalham em casa.  

Verificou-se, ainda, a ausência das áreas verdes, lazer/recreação, as quais são 

instrumentos indispensáveis para um planejamento urbano adequado e eficiente. 

Esta amostra de entrevistados, ainda que pequena, demonstra a insatisfação dos 

moradores das áreas precárias com os equipamentos urbanos e serviços públicos ofertados.  

 

7.3.6 Dimensão da segurança ambiental 

 

Na dimensão da segurança ambiental, considera-se que uma habitação é adequada 

quando garante que a população moradora não está exposta a riscos (NAÇÕES UNIDAS, 

2012). A insegurança ambiental pode se referir a: alagamento, deslizamento, proximidade de 

linhas de transmissão de alta tensão, ou de estruturas viárias ou ferroviárias, proximidades de 

linhas de oleodutos, ocupação de aterros de lixo, incêndios etc. 

É necessário compreender que muitas cidades da Amazônia se formaram em área de 

várzea, ambiente que é acessível à navegabilidade da região, e este é o caso das cidades de 

Cametá, Oeiras e Limoeiro do Ajuru. Esses municípios estão sujeitos à dinâmica das águas dos 

rios, apresentando uma ocupação diferenciada, com características peculiares. 

As áreas de várzea estão sujeitas às grandes flutuações que são impostas pela dinâmica 

de inundações periódicas, quando a água transborda seus leitos e margens, causando diferentes 

graus de inundações nas terras adjacentes. As margens desses lugares são inundadas pelas águas 

dos rios, lagos e córregos periodicamente, tais características são denominadas de várzea, 

planícies de inundação espalhadas ao longo dos rios e seus afluentes, como é o caso do Rio 

Tocantins (LIMA, 2005). 

Vários autores apontam problemas no processo de ocupação nas áreas de várzea. 

Rodrigues et al. (2012) sinaliza que a expansão urbana nessas áreas levou à ocupação do uso 

do solo que não são condizentes com os princípios da preservação ambiental necessários ao 

meio urbano sadio. 

Reno e Novo (2013) também afirmam que o uso e a ocupação das terras de maneira 

desordenada resultam em perda e fragmentação de habitats, alterando diversos processos 

biológicos e fragilizando os ecossistemas. 

 
97  Na análise deste dado é importante considerar que a maioria dos entrevistados eram donas de casa. 



210 

Lima (2005), por sua vez, ressalta que apesar da alta produtividade e resiliência natural, 

o modo como os recursos naturais têm sido utilizados de maneira desenfreada, têm levado 

algumas regiões da Amazônia em direção à degradação ambiental em função do 

deflorestamento, erosão, assoreamento, destruição e poluição dos lagos e rios e de 

assentamentos precários nas cidades. 

O meio ambiente desprovido de possibilidades de valorização98 para a construção da 

cidade formal é utilizado por outro tipo de valorização, entendida pelos autores Santos e Motta 

(2001) como valorização negativa, a qual promove o uso insustentável dos recursos ambientais 

e naturais do espaço, ainda que lucrativa para alguns. Sendo esta valorização promovida pelas 

populações que se encontram em desvantagem econômica e que realizam a urbanização 

espontânea.  

 

Isto põe em evidência a injustiça ambiental a qual estão expostos com 
frequência os grandes contingentes de população em desvantagem econômica, 
ocupantes de assentamentos humanos vulneráveis aos riscos naturais e 
tecnológicos e, por isto, insustentáveis. Introduz-se assim, a vulnerabilidade 
ao espaço, com duas consequências associadas tanto a esta forma de ocupação 
como àquelas promovida nos meios ambientes eleitos pelo capital a 
degradação e a escassez dos recursos naturais e ambientais. (SANTOS; 
MOTTA, 2001, p. 95). 

 

Os dados oficiais nacionais não contemplam a dimensão da segurança ambiental. Os 

municípios também não produziram este tipo de informação. Para esta tese, o levantamento dos 

dados sobre a dimensão da segurança ambiental foi realizado via pesquisa in loco, através da 

observação do campo e por meio das entrevistas com a população local. 

De acordo com os agentes comunitários de saúde entrevistados, os principais riscos 

ambientais nos municípios estudados são: alagamento, deslizamento, lixo nos rios e igarapés, 

lixo ao redor dos domicílios, ocupações próximas a aterros de lixo, erosão (na frente das 

cidades) e proximidade às linhas de transmissão. 

Um dos maiores problemas ambientais que as cidades estudadas precisam enfrentar diz 

respeito às inundações, recorrente principalmente nas tipologias, “tipo 2, tipo 3 e tipo 499. 

Nesse sentido, o alagamento constitui-se uma situação recorrente nos períodos chuvosos 

(figura 62). 

 

 
 

98  Esta valorização está atrelada a seletividade espacial do capital, o qual elege espaços onde a presença ou a 
ausência de determinados atributos é primordial, (SANTOS; MOTTA, 2001). 

99  Embora seja um problema generalizado nas cidades. 
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Figura 62 - Alagamento nas ruas de Cametá. 

 

Fonte: Prefeitura de Cametá. 
 

Os depoimentos dos moradores entrevistados expressam a importância do problema das 

inundações: 

 

Olha para falar a verdade, a cidade é plana, não é? Quando chove o 
alagamento não é aquele alagamento tipo uma enchente, mas, é um problema 
que atrapalha muito. (MORADOR, CAMETÁ). 
 
Alagamentos, a gente tem por épocas... temos lugares que são alagáveis, mas 
escorre rápido a água, não fica por muito tempo, alaga por um período e 
depois escorre, mas tem. (MORADOR, OEIRAS). 
 
Olha falta muita coisa..., aqui quando chove vai tudo pro fundo. (MORADOR, 
OEIRAS). 

 

As cidades também apresentam problemas com erosão (figura 63). Trechos do 

depoimento de um dos técnicos municipais entrevistados enfatizam:  

 

O deslizamento de terra só tem na frente da cidade (quer dizer, a erosão né?). 
Sabe por quê? Por que aqui nós temos uns 20 metros de barranco mais ou 
menos. Só que esse barranco é areia... É tudo areia, então a correnteza do rio 
quando ela vem da barragem100,ela é muito forte, vem diretamente na cidade, 
quando ela passa, ela tira areia da cidade caí barranco tudo (TÉCNICO, 
CAMETÁ). 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
100  Essa referindo-se às barragens da Usina Hidrelétrica de Tucuruí. 



212 

Figura 63 - Erosão na Orla da Cidade de Cametá. 

 
Fonte: Radio Web UFPA. 

 

Observou-se que os rios sofrem com o descarte de lixo (figura 64) da população e por 

serem utilizados como reservatórios de esgotos não tratados, como consequência é visível a 

poluição dos corpos hídricos urbanos para o meio ambiente, influenciando na qualidade de vida 

da população que fica exposta a inúmeros problemas e doenças. 

 

Quando vou fazer visita, vejo muitas crianças tomando banho no igarapé, e 
eles jogam lixo. O carro do lixo não chega, pois não dá para passar na ponte. 
(ACS, CAMETÁ). 

 

Figura 64 - Lixo acumulado na vazante da maré em Limoeiro e Oeiras, TIPO 1. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Antes, meus filhos tomavam banho no rio e pescavam. Hoje tá ruim porque é 
muito sujo, (MORADOR, OEIRAS). 
 
Não tenho relação nenhuma com o rio. Ele é muito poluído (MORADOR, 
OEIRAS). 
 
O rio hoje só serve para guardar o barco porque está muito sujo (MORADOR, 
OEIRAS). 

 

Conforme já sinalizado, no município de Cametá101, o destino final dos resíduos sólidos 

se encontra perto de curso de igarapé, existindo uma população residente no entorno e em 

Limoeiro do Ajuru está localizado às margens do rio, o que se torna um problema, quando a 

maré se encontra alta, pois o lixo é carregado para o rio. Em Oeiras, o lixão está localizado em 

locais mais próximos a zona urbana. 

Para mim, o Lixão deveria sair do lugar (ACS, LIMOEIRO DO AJURU). 
 

Na pesquisa de campo, observou-se uma intensa urbanização das áreas de várzea, com 

destaque para a tipologia “tipo 2” e um aumento do adensamento de áreas de assentamentos 

precários que se expandem para dentro e sobre as margens dos rios, exemplo de Oeiras (Igarapé 

do Macaco) e Limoeiro do Ajuru, os quais se encaixam na tipologia de ocupação “tipo 1” 

(figura 65). A expansão dessas áreas agravou alguns problemas relacionados ao meio ambiente, 

como por exemplo, a construção de moradias próxima ao lixão das cidades. 

 

O que houve...  como a cidade foi se expandindo, algumas casas também 
foram se expandindo no sentido de estar mais próximas umas das outras. Há 
dez anos não era um problema, porque o lixão estava longe da cidade, hoje 
já é porque está muito próximo (TÉCNICA, OEIRAS). 

 

Figura 65 - Acesso às moradias precárias por estivas e viário aterrado em Oeiras /TIPO 1 e TIPO 2. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2017). 

 
101  Em entrevista com um Agente Comunitário de Saúde do município de Cametá, foi relatado que há uma 

comunidade próxima ao lixão e que ela está sendo afeta em decorrência da contaminação dos lençóis 
freáticos. No entanto, não houve tempo hábil nesta pesquisa para entrevista nesta área. 
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7.3.7 Dimensão da edificação à família 

 

Esta dimensão faz referência ao número de cômodos e/ou à área adequada ao tamanho 

da família, número de pessoas por cômodo servindo de dormitório adequado. Pode-se dizer que 

ela é comumente explorada pela presença de duas ou mais famílias na residência, pelo total de 

residentes ou pelo total de residentes por dormitórios no domicílio.  

O IBGE conceitua densidade de moradores por dormitório como o resultado da divisão 

do total de habitantes pelo número de dormitórios. No entanto, entende-se por 

dormitório/quarto ou qualquer outra dependência do domicílio particular permanente que sirva 

de dormitório aos moradores. 

Na cultura ribeirinha, é comum os moradores dormirem na sala e o quarto geralmente 

serve para guardar coisas. Esta conceituação de dormitório adotada pelo IBGE como qualquer 

espaço que é utilizado para dormitório, mascara situações de adensamento excessivo no 

momento da coleta de dados, uma vez que aumenta o número base de dormitórios. 

O problema da adequação da edificação à família pode ser visualizado nas inúmeras 

respostas obtidas nas entrevistas nos apontamentos das seguintes necessidades: 

 

a) construção de dormitórios adicionais à moradia; 

b) construção e/ou ampliação da cozinha; 

c) construção de banheiro dentro da moradia. 

 

a) O que mudaria 

“Queria que tivesse outra casa e comprar as coisas, essa aqui não tá boa”.  

“Queria as partes separadas, um pátio, uma sala, pelo menos um quarto e um 

banheiro”. 

“Ampliaria, derrubaria e construía outra em cima”. 

“Faria outra casa”. 

“Faria uma nova casa”. 

“Queria terminar minha casa”. 

“Aumentaria, gostaria de uma cozinha, um quarto, banheiro dentro da casa”. 

“Terminaria de construir”. 

“Eu faria mais quartos”. 

“Ampliaria, construiria mais um quarto”. 

“Faria mais um quarto para minha neta”. 
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“Gostaria dos quartos alinhados”. 

 

b) Está satisfeito com o tamanho da sua moradia 

“Não estou satisfeita, é muito pequena”. 

“Eu queria que fosse maior para receber as pessoas”. 

“Não, porque tem muita gente, aí fica todo mundo amontoado”. 

“É pequena. Quando meus filhos vêm para cá, dormem todo mundo um em cima 

do outro”. 

 

Em sua maioria, as moradias localizadas nas áreas de estudo que estão em situação de 

precariedade possuem poucos cômodos (figura 66), geralmente três, constituída de sala, 

cozinha e um quarto. Muitas vezes, não há divisórias e as pessoas costumam dormir todas em 

um único cômodo. 

 

Figura 66 - Moradia construída de um único cômodo, sem divisórias com baixo padrão construtivo em Nova 
Oeiras/Oeiras/TIPO 3. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Essa realidade corrobora as falas dos moradores das áreas precárias que ao serem 

questionados sobre o que gostariam de mudar em suas habitações sinalizaram a construção de 

mais cômodos, respostas essas, que se fizeram presentes em todas as tipologias pesquisadas102, 

(quadro 13). 

 

 

 

 

 
102  Vale ressaltar que não houve entrevistas na tipologia TIPO 4, por falta de tempo hábil no campo. 
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Quadro 13 - Percepção dos moradores das áreas precárias sobre o que mudaria na casa. 

CATEGORIA PERCEPÇÃO TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

 Habitação 
O que 
mudaria na 
casa 

- Construção de 
mais cômodos 

- Construção de 
mais cômodos 

- Construção de mais 
cômodos 

- Material de 
construção para 
alvenaria 

- Material de 
construção para 
alvenaria 

- Material de 
construção para 
alvenaria  

- Pontes (estivas) 
de acesso 

  - Acabamento interno 
e externo 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa de campo. 

 

Os moradores das tipologias tipo 1, tipo 2 e tipo 3 também sinalizaram que gostariam 

de mudar o material construtivo das moradias para alvenaria (quadro 13). 

 

Para mim, precário é não terminar uma casa ou não ter como fazer do jeito 
que eu queria devido não ter dinheiro para construir..., então fica uma casa 
inacabada... (MORADOR, CAMETÁ). 
 
Eu queria que a minha casa não fosse de madeira e sim de alvenaria 
(MORADOR, CAMETÁ). 
 
Eu derrubaria tudo e construía uma toda de tijolo, porque aí eu sei que não 
vou ter que ficar fazendo manutenção de tempo em tempo. A madeira não 
dura muito, mas a alvenaria é pra sempre (MORADOR, OEIRAS). 
 
...mas em questão de cidade, por exemplo, quando você faz uma casa de 
alvenaria a higienização é melhor. (MORADOR, LIMOEIRO). 

 

Figura 67 - Moradias em madeira aproveitada expressando um mesmo padrão de construção em Oeiras. 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2017). 
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A comparação que os moradores fizeram entre as casas de madeira e as casas de 

alvenaria deixa claro que o baixo padrão construtivo das moradias, principalmente as de 

madeira aproveitada, dão vista à alvenaria como melhores, mais duráveis, expressam maior 

poder aquisitivo e delimitam as razões por sua preferência: manutenção é mais barata, o 

material é mais durável, a higienização é menos trabalhosa. Enquanto as de madeira são vistas 

como frágeis, humildes, além do fato de ser um material construtivo que tem se tornado cada 

vez mais caro.  

 

A madeira tá muito cara... Não tá compensando pra nós... a alvenaria dura 
mais. (MORADOR, LIMOEIRO). 

 

7.3.8 Dimensão da acessibilidade 

 

A moradia adequada deve ser acessível a grupos vulneráveis da sociedade, como idosos, 

mulheres, crianças, pessoas com deficiência, pessoas com HIV, vítimas de desastres naturais 

etc. As leis e políticas habitacionais devem priorizar o atendimento a esses grupos e levar em 

consideração suas necessidades especiais.  

Para esta dimensão não existem dados oficiais e nem dados produzidos em níveis locais. 

Também não foi possível levantar variáveis a partir da pesquisa de campo para esta dimensão, 

o que representa um limite importante na produção desta tese. 

Nenhuma das categorias de análise ofereceu informações que pudesse subsidiar esta 

dimensão que, por sua vez, só pode ser captada com produção de informação municipal.  

Não se identificou no trabalho de campo leis ou ações do poder público no que tange à 

política habitacional que priorizassem o atendimento aos grupos vulneráveis, à exceção do 

município de Cametá, que desenvolve atualmente dois empreendimentos habitacionais 

financiados pelo Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV, a saber: Parque Encantado e 

Morada Caamutá. Ambos os empreendimentos estão em processo de conclusão das obras. 

Esses projetos inseridos no âmbito do PMCMV, preveem critérios de priorização, 

hierarquização103e norteiam os parâmetros baseados na Portaria Nº 163 de 06 de maio de 2016.  

Os empreendimentos mencionados respeitam os critérios de priorização dos candidatos, 

como o atendimento a mulheres chefes de família, com no mínimo 3% (três por cento) das 

 
103  Ver Portaria Nº163, de 06 de maio de 2016, que institui o Sistema Nacional de Cadastro Habitacional (SNCH) 

e aprova o manual de instruções para Seleção de Beneficiários do Programa Nacional de Habitação Urbana 
(PNHU), no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV). 
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unidades habitacionais devem ser direcionadas para o atendimento de pessoas idosas e pessoas 

com deficiência. 

Na pesquisa de campo, observou-se que alguns grupos vulneráveis como pessoas com 

deficiência física, cadeirantes e idosos enfrentam dificuldades para exercer o direito de ir e vir 

em decorrência das condições do acesso à moradia e às vias, especialmente aquelas onde este 

se dá por estivas. 

 

Figura 68 - Condições do acesso por estivas na Baixa Verde/Cametá/TIPO 1 e condições do acesso na Nova 
Limoeiro/Limoeiro/TIPO 2. 

 
              Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Esta situação é mais agravada nas tipologias tipo 1 e tipo 2, conforme ilustra a figura 

68. Em algumas entrevistas foram relatadas tais dificuldades, dentre elas quedas frequentes de 
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idosos104 e a impossibilidade de deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida, as quais 

dependem de terceiros para realizar atividades fora do ambiente familiar, ou seja, as atividades 

externas a sua residência. 

Embora a mobilidade urbana seja mais reduzida na tipologia tipo 1 onde o principal 

fator são as estivas construídas com materiais de baixa qualidade, em inúmeros casos com 

madeira aproveitada, onde a própria população realiza a manutenção, nas demais tipologias 

(tipo 2 e tipo 3) essa realidade não se mostra tão diferente. A mobilidade urbana relativa à 

facilidade de deslocamento de pessoas no espaço urbano também fica comprometida. 

Para Mantovani (2006), as dificuldades mais comuns encontradas pelos idosos no 

espaço das cidades são os desníveis nos locais de travessia, calçadas estreitas, com obstáculos 

e em mau estado de conservação, o que impede que a população exerça um papel com 

autonomia e que não coloque em risco a sua integridade física. 

A calçada que deveria ser o espaço por onde os idosos, as pessoas com deficiência física 

e as demais em situação de mobilidade reduzida mais circulam, são os espaços que apresentam 

os maiores riscos, como barreiras, estivas em péssimas condições etc. Essa situação dificulta a 

circulação adequada desses grupos e de todo o restante da população moradora das cidades 

estudadas. 

 

7.3.9 Dimensão da adequação cultural 

 

Qualquer bairro é bairro... Gosto mesmo de morar no interior, mas tive que 
vir embora. (MORADOR, OEIRAS). 

 

Adotou-se o conceito de dimensão das Nações Unidas (1992). Reconhece-se a 

importância das questões material e simbólica de uma moradia e sinaliza-se que não há dados 

nacionais e locais que possam viabilizar a caracterização dessa dimensão em cidades 

brasileiras, demonstrando as limitações dos dados secundários (dados censitários) para 

análise da precariedade. Portanto, captar esta dimensão torna-se um desafio na 

caracterização da moradia e na hora de implementar políticas urbanas e habitacionais que 

possam respeitar as diversidades regionais.  

Nesta tese, o entendimento é de que a dimensão cultural permeia as demais dimensões 

elencadas na caracterização da precariedade habitacional e ainda deve levar em 

consideração as dinâmicas do espaço urbano, sendo um fator de forte influência na hora de 

 
104  A OMS (2007) apresenta as principais características de uma cidade amiga do idoso. 
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caracterizar as peculiaridades da precariedade habitacional nas cidades escolhidas como estudo 

de caso. 

Percebe-se um modo de morar fortemente influenciado por aspectos culturais e pela 

relação com o ambiente, a exemplo da particularidade da moradia ribeirinha e que mesmo com 

a presença da precariedade exacerbada esses vínculos não são totalmente rompidos. 

E as cidades na região amazônica apresentam uma grande diversidade no que tange ao 

processo de produção do espaço, há uma enorme variedade de expressões socioespaciais, 

conforme análise realizada na segunda parte da presente tese. Uma de suas expressões são as 

cidades ribeirinhas, onde sua particularidade é dada a partir da diversidade sociocultural 

resultando numa diversidade de expressões espaciais. 

A habitação envolve ainda dimensões subjetivas e diferenças culturais que variam entre 

as regiões, e até mesmo classes sociais. O modo de vida ribeirinho amazônico se reflete na 

arquitetura da casa que é mescla de diversas culturas. As habitações são construídas com os 

materiais disponíveis na região e necessitam responder aos ciclos das cheias e vazantes do rio, 

tornando-as suspensas por esteios, as chamadas palafitas. 

As casas de madeira suspensas (palafitas) estão situadas nas áreas que apresentam 

cursos d’água, à beira dos rios são construídas em madeira retratando às típicas casas 

ribeirinhas, as vias de circulação interligando as casas e estas às ruas, realidade bastante 

explorada nesta tese. No entanto, essas moradias encontram-se em situação de precariedade, 

são aquelas localizadas predominantemente nas tipologias tipo 1e tipo 2 (figura 69). 

 
Figura 69 - Palafita ribeirinha e Vias de acesso em Oeiras TIPO 1. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Essas fotografias retratam um modo de vida ribeirinho herdado das comunidades 

tradicionais, reproduzidos em condições de precariedades no urbano dessas cidades ribeirinhas. 

Elas acomodam pessoas geralmente advindas do interior em busca de melhores condições de 
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sobrevivência e acesso a serviços e infraestrutura. Estas, por sua vez, encontram em suas 

trajetórias dificuldades de reprodução em decorrência do baixo poder aquisitivo, uma vez que 

a renda familiar fica em média até dois salários mínimos. Os municípios possuem 

caracacterísticas socioeconômicas voltadas para o setor rural, demonstrando um alto grau de 

pobreza dessas realidades. 

Essas moradias reproduzem o conhecimento vernacular das comunidades que 

constroem suas moradias com materiais de baixa qualidade. A questão que se coloca é como os 

elementos que constituem o modo de viver da população que habita as cidades localizadas à 

beira dos rios podem ser contempladas em planos, programas e projetos habitacionais, no 

sentido de entender que estes espaços são marcados. por particularidades regionais 

As casas palafitadas refletem o estilo de um modo de vida ribeirinho e amazônico. Para 

Pereira (2008), as palafitas se constituem como construções vernaculares tradicionais da região 

e representam, no espaço urbano, uma solução arquitetônica do homem amazônico para 

adequar-se ao ambiente em que vive. Sinaliza que a construção das habitações é executada em 

conformidade com a natureza, tanto com relação à matéria-prima, que no caso é a madeira, 

quanto à natureza do solo e ao ritmo de subida e descida das águas do rio. 

A casa de terra firme, como observado na figura 70, possui a mesma simetria que a casa 

da várzea, porém as tábuas estão posicionadas na vertical. As casas possuem poucos móveis. A 

quantidade de redes é abundante. A cozinha é um espaço extremamente importante nessas 

relações, costuma ser o lugar que reúne a família. 

Em entrevistas com os moradores das áreas consideradas precárias, a cozinha foi 

recorrente quando questionados sobre o espaço que mais gostavam na casa, resposta que 

apareceu em todas as tipologias onde foi possível realizar entrevistas. E o jirau constitui-se em 

uma das maiores marcas da casa localizada na beira do rio. Essa abertura está localizada na 

cozinha e é utilizada como bancada de pia, onde se realizam as tarefas como lavar louças e 

preparar comida. 
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Figura 70 - Palafita localizada em Castanhal/Cametá/TIPO 3. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

A estrutura e o estilo arquitetônico das casas oferecem uma imagem dos sentidos da 

casa para o morador da Amazônia ribeirinha revelando assim identidades locais e regionais.  

Estrutura predominante de madeira sobre palafitas, com pontes que ligam da parte de entrada 

da casa à rua e ao quintal, ligando a cozinha ao banheiro, são as palafitas em áreas úmidas (na 

beira dos rios) (tipologia tipo 1) e também aquelas localizadas em áreas alagáveis (tipologia 

tipo 2) e até mesmo aquelas localizadas nas áreas onde predominam as terras firmes (tipo 3). 

Há uma semelhança de construção das habitações. As de terra firme apresentam algumas 

das características das habitações ligadas ao rio. Observa-se também que há uma reprodução da 

moradia tipo palafita que predomina nas comunidades ribeirinhas nas cidades e até mesmo na 

área rural (figura 71, 72 e 73). 

 

Figura 71 - Casa de madeira com material aproveitado em Invasão do Castanhal/Cametá/TIPO 3. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 
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Figura 72 - Reprodução da palafita ribeirinha em Novo Norte/TIPO 3/Cametá. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Figura 73 - Palafita localizada em terra firme com presença de jirau na Invasão do Trigueiro/Cametá/TIPO 3 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017). 

 

Essas formas guardam resíduos das relações do passado como sinais de resistência. “O 

espaço-tempo na Amazônia ainda permite para as populações locais a alteridade e identidade 

da relação sociedade e natureza” (OLIVEIRA, 1999, p. 9). 

Essas relações podem ser visualizadas na fala dos moradores, quando observados os 

gostos e as relações da moradia (quadro 14), observa-se a tranquilidade, a vizinhança, a 

segurança, como elementos que norteiam o cotidiano dessa população. Essas características são 

heranças do modo de viver ribeirinho e que perdura por séculos. 
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Quadro 14 - Percepção dos moradores das áreas precárias sobre o que mais gosta na moradia. 

CATEGORIA PERCEPÇÃO TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 

ENTORNO Mais gosta  

Tranquilidade Tranquilidade Tranquilidade  

Vizinhança Segurança Segurança 

Segurança      

Natureza     

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo. 

 

Os dados também demonstram que a maioria das moradias são construídas em madeira 

e são utilizadas não apenas como habitação e sim com outras funções, das quais destaca-se 

atividades e serviços voltados para o comércio como formas de reprodução social, uma vez que 

a situação de emprego é precária, não havendo postos de trabalho. 

 

a)  com relação ao uso, pode-se afirmar que a maioria dos imóveis apresenta uso 

residencial (68% do total), enquanto o uso misto, neste caso comércio e moradia 

representam 32% da totalidade, um número significativo quando se olha a 

complementação da renda (gráfico 8); 

b)  as atividades informais de produção de renda desenvolvidas no interior das 

residências são variadas, conforme trechos retirados das entrevistas: 

“tanque para criação de peixe” 

“vendo de sorvete” 

“vendo lanche” 

“vendo pizza’ 

“pão, churrasco” 

“açaí, carvão, óleo de andiroba, mel de abelha, chopp, gelo” 

“vende açaí” 

“batem açaí” 

“venda de bombons e farinha” 

“farinha, embutidos, enlatados, arroz, feijão” 

“vende mingau de arroz com açaí e carvão” 

“vende bombons, estiva”. 
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Gráfico 8 - Utilidade da moradia dos moradores entrevistados. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020). 

 

Há particularidades na realidade das cidades estudadas que dizem respeito ao território 

marcado pela presença de inúmeros recursos florestais e de biodiversidade aquática. A 

utilização da madeira é uma particularidade da moradia na Amazônia e a precariedade articula-

se ao local da moradia e à inadequação habitacional, especialmente à carência de infraestrutura. 

Essas características são ignoradas pelo poder público na hora de elaborar políticas urbanas e 

habitacionais. 

Esse descaso quanto ao tratamento dado à região amazônica no que tange a sua 

diversidade visualiza-se na fala de Abreu (2008), o qual afirma que as propostas de intervenção 

pública ainda desconsideram os interesses e a cultura das comunidades locais e ainda que os 

estudos, as concepções e os planejamentos de investimentos relacionados à região não são, em 

quase totalidade, realizados pelos amazônidas e sim por grupos ou corporações empresariais e 

mesmo instituições públicas e particulares, nacionais e internacionais. 

Essas argumentações podem ser evidenciadas em uma situação de intervenção 

habitacional no município de Cametá no conjunto habitacional Parque Encantado e Morada 

Caamutá. 
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Figura 74 - Conjunto Habitacional Parque Encantado e Conjunto Habitacional Morada Caamutá. 

 
Fonte: Prefeitura de Cametá. 

 

A figura 74 diz respeito aos conjuntos habitacionais Parque Encantado (540 moradias) 

e Morada Caamutá (949 moradias), ambos em Cametá. As obras estão em andamento e em 

processo de conclusão. Ambos os empreendimentos pertencem ao PMCMV. 

Os conjuntos habitacionais localizam-se distantes do centro da cidade, pois se 

encontram nas áreas de expansão. Não há equipamentos públicos nas proximidades, tampouco 

área de lazer, demonstrando que a lógica da construção dos conjuntos habitacionais reproduz a 

lógica nacional, onde as habitações são construídas distantes das áreas centrais, sem integração 

com a cidade e os locais de trabalho da população contemplada. 

A construção física da moradia não adere ao clima da região e não dialoga com as 

diversidades citadas nesta tese no que tange ao modo de morar ribeirinho. 

As especificidades da precariedade habitacional nas cidades estudadas se relacionam 

com as particularidades do urbano e da conformação da moradia nesses espaços, relacionando-

se com questões culturais, desde a influência do modo de viver das comunidades ribeirinhas 

que quando conformadas no urbano carrega traços desta cultura, cuja convivência e articulação 

com a natureza estabelecem relações íntimas. Estas especificidades também estão relacionadas 

com o processo de ocupação e urbanização da região amazônica 

Assim, entendendo a cidade como uma dimensão simbólica (LEFEBVRE, 2008), 

afirma-se nesta tese a importância que precisa ser dada à dimensão cultural. A heterogeneidade 

cultural que se faz presente na diversidade das paisagens que compõem a realidade 

socioespacial das áreas estudadas. Tais especificidades estão presentes na condição geográfica 
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ribeirinha, onde o rio é o elemento que tem um importante/ papel, sendo um elemento 

estratégico nas relações sociais, econômicas e culturais. 

Sobre as especificidades que marcam estes territórios é importante assinalar: 

 

a) modo de vida peculiar a um espaço físico característico da região amazônica, a 

saber: o rio e seu entorno, cujas convivências e articulação com a natureza 

estabelecem uma relação íntima com esse meio natural; 

b) relação de sociabilidade marcada pela configuração cultural que pode ser 

apreendida nos comportamentos, na maneira de viver, nas crenças, nos usos e 

costumes e na disposição da moradia; 

c) Cametá, Oeiras e Limoeiro do Ajuru desenvolveram um padrão espacial por meio 

do qual as cidades, vilas e povoados estão situadas à margem dos cursos fluviais. 

Essa característica indica a necessidade e a importância das políticas de 

desenvolvimento que considere este potencial e esta característica 

sociogeográfica; 

d) as cidades estudadas são constituídas de uma reduzida presença de tecnicidade no 

espaço geográfico. Estas realidades são governadas pelo “tempo lento” 

(SANTOS, 2005), ou seja, os vetores da modernidade não se fazem presente de 

modo acentuado; 

e) as práticas econômicas não podem ser consideradas necessariamente modernas e 

globalizadas. A economia ainda é de base extrativa, destaque para o açaí nas 

várzeas, além do comércio e serviços. No caso do município de Cametá, destaca-

se o potencial turístico, atividade que vem sendo incentivada como alternativas 

para garantir a sustentabilidade socioeconômica e ambiental; 

f) particularidades inerentes à vida e à moradia de pessoas que habitam as 

comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas e que demandam tipologias 

diferenciadas na construção da moradia105; 

g) presença de características rurais no interior das três cidades e atividades 

desenvolvidas pelas populações tradicionais, algumas dessas características 

 
105  É importante ressaltar que há uma diversidade de comunidades tradicionais nos municípios estudados, 

característica da complexidade e diversidade do urbano amazônico. No entanto, esta tese não tratou sobre a 
precariedade habitacional desses povos. Conforme já exposto, a análise do campo se deu na sede 
administrativa dos municípios, dada a imensidão geográfica e os limites desta pesquisa. 
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demonstram que há contradição em algumas afirmações de que há uma 

generalização da vida urbana; 

h) moradia sobre palafitas com acessos por estivas (tipo 1) que inclusive serão 

reproduzidos nas áreas de predomínio de terra firme (tipologias tipo 2, e 3); 

i) estrutura da moradia com predominância em madeira e sobre palafitas com estivas 

que ligam a casa à rua e ao quintal (característica da tipologia tipo 1);  

j) a cozinha como espaço de reprodução cultural e simbólica da moradia ribeirinha; 

k) jirau como marca da casa localizada na beira do rio que perdura por séculos; 

l) tranquilidade, relações vizinhança e segurança como elementos que norteiam o 

cotidiano dos moradores; 

m) moradias que conjugam a função principal com a de atividades e serviços voltados 

para o comércio como forma de reprodução econômico-social. 

 

É necessário pensar para além da base material da cidade. É preciso apreender as 

próprias relações socioculturais, às relações de urbanidade e que tais premissas são presentes 

nas áreas consideradas precárias. O espaço urbano não pode ser entendido apenas com o que há 

de concreto, físico e material. As teias que aí se estabelecem, assim como os modos de vida 

peculiares devem ser vistos como parte integrante. 

Portanto, há desafios que precisam ser enfrentados por profissionais da área do 

planejamento territorial e urbano, por pesquisadores da academia, por movimentos sociais e 

pelo poder público: 

a)  elaborar métodos de investigação que possam compreender a diversidade das 

necessidades habitacionais. Embora esta tese traga sua contribuição de como pode 

ser captada as particularidades da precariedade habitacional, seu limite encontra-

se no fato de que as cidades estudadas foram as ribeirinhas e pela fragilidade de 

dados tanto nacionais como locais a mensuração de pessoas habitando nos 

assentamentos precários não foi possível. Sabe-se que o urbano amazônico é 

muito diverso e carece de estudos e pesquisas com mais afinco para o 

conhecimento desta urbano-diversidade e de sua problemática habitacional; 

b)  conhecer as particularidades da região Amazônia para oferecer subsídios ao 

planejamento e à execução da política urbana e habitacional, visto que esta tese 

abre caminhos para novas pesquisas;  

b)  valorização do modo de viver em comunidades ribeirinhas, quilombolas, 

indígenas e de outros povos tradicionais existentes na região amazônica;  
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c)  buscar soluções alternativas para a moradia e especialmente a implantação de 

infraestrutura urbana que respeite a diversidade e capacidade dos municípios em 

questão;  

d)  inserção das características da habitação na Amazônia ribeirinha na política, nos 

programas e projetos nacionais respeitando o modo de vida local, reconhecendo a 

importância da questão social e de suas expressões ideoculturais desta realidade, 

bem como suas limitações de acesso a recursos. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como foi exposto na introdução desta tese, o objetivo principal desta pesquisa é 

identificar e caracterizar a precariedade habitacional em cidades ribeirinhas na Amazônia 

Paraense enfatizando suas especificidades. Em linhas gerais, partiu-se da hipótese de que há 

especificidades da precariedade habitacional nas cidades ribeirinhas na Amazônia que não são 

facilmente captadas pelos conceitos, metodologias e dados disponíveis em âmbito nacional. 

Compreender a heterogeneidade da precariedade habitacional, assim como apontar 

soluções habitacionais para esta população em situação de alta vulnerabilidade social é de 

grande relevância para a produção de políticas públicas para o enfrentamento dessa questão. Os 

estudiosos da área do planejamento urbano, assim como os técnicos e gestores públicos têm o 

desafio de superar as dificuldades conceituais que cercam o tema.  

Na demonstração da hipótese e na exposição da síntese das múltiplas determinações que 

envolvem o objeto de estudo, ensejou-se a adoção de estratégias teóricas e analíticas para 

identificação das peculiaridades inerentes ao modo de habitar dos pobres nos assentamentos 

precários nas cidades ribeirinhas localizadas na região do Baixo Tocantins. Esse percurso 

culminou na elaboração e caracterização de tipologias de ocupação das áreas consideradas 

precárias, com vista à apreensão das características intrínsecas de sua formação e na análise 

multidimensional da precariedade, pois acredita-se que boas condições de moradia envolvem 

tanto as dimensões físicas da habitação e do entorno, como também a dimensão cultural e 

simbólica.  

Os territórios, lócus da pesquisa, a saber Cametá, Oeiras do Pará e Limoeiro do Ajuru 

guardam características que lhe são particulares: cidades ribeirinhas que em sua maioria têm 

baixa densidade demográfica e o rio é o elemento diferenciador da ocupação urbana, com 

predominância de área de várzea, o que indica meio ambiente peculiar da região amazônica. 

Esses territórios possuem uma realidade socioespacial múltipla e temporalidades diferentes das 

dinâmicas das cidades grandes e médias brasileiras. 

Na análise das especificidades da precariedade habitacional, essa tese procurou 

evidenciar que estas não se manifestam apenas nos aspectos físicos, ou no modo como as 

habitações são construídas. Essas guardam íntima relação com o processo de ocupação e 

urbanização amazônico, especialmente aqueles vinculados aos rios, que conforme explanação 

na parte II desse trabalho/pesquisa, mostrou-se diferenciado do restante do Brasil, gerando e 

reforçando o agravamento dos problemas habitacionais na região. Pode-se concluir, ainda, que 

estas particularidades se relacionam com o modo como a população se relaciona com o local, 
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as quais se expressam nas variadas formas de ocupação do espaço, conforme exposição das 

tipologias classificadas. 

Mesmo guardando características regionais, o problema habitacional nessas cidades 

ribeirinhas amazônicas revela o padrão de urbanização desigual que é marca das cidades 

brasileiras. O nível da urbanização, o desenho urbano, as manifestações das carências da 

população são realidades que devem ser analisadas à luz dos subprocessos econômicos, 

políticos e socioculturais, assim como das modalidades de uso do território em diferentes 

momentos históricos. 

Embora a região amazônica não seja considerada uma região homogênea, por ser 

complexa e diversificada em seus contextos culturais, e ainda que haja generalizações do movo 

de vida urbano, enseja-se que as cidades ribeirinhas estudadas ainda conformam características 

do padrão de organização do espaço rio-várzea-floresta. 

Este padrão, pensado por Gonçalves (2001) relativo ao tempo de inserção na estrutura 

regional anterior à década de 1960 na região amazônica, não foi totalmente rompido, ainda 

carrega traços da cultura tradicional ribeirinha, seja no modo como as cidades se conformam, 

seja no modo como as habitações são construídas. Essas realidades articulam-se com 

temporalidades presentes que não foram totalmente assimiladas pelas atividades e modos de 

vida mais recentes. 

É por este motivo que se enfatiza nesta tese que esses processos precisam ser assimilados 

e apreendidos como intrínsecos ao território amazônico e não podem ser ignorados quando se 

trata de conhecer as especificidades para apontar políticas aderentes. 

Considerando as três cidades que compõem a área de investigação da pesquisa e no que 

diz respeito à região do Baixo Tocantins, destaca-se que mesmo guardando características 

peculiares, todas são marcadas pelo padrão socioeconômico próprio da periferia capitalista, que 

se traduz nos processos de desenvolvimento dos territórios 

A falta de moradia ou falta de condições da população pobre em acessar uma habitação 

de qualidade levou a população desses municípios a morar nas áreas precárias, que na maioria 

dos casos são consideradas estratégicas, localizam-se próximas do centro das cidades ou 

próximo a serviços públicos. Porém, estas cidades possuem pouquíssimas opções de aquisição 

de moradia de boa qualidade e localizadas em locais apropriados em decorrência do rendimento 

baixo da população que mora em péssimas condições de habitabilidade, o que faz com essas 

famílias deparem-se com situações difíceis nesses locais e acabem se adaptando à dinâmica 

ambiental dessas áreas.  
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É possível observar também que o crescimento dessas cidades ribeirinhas elencadas 

neste estudo incorpora espaços de contradição e ocupação desigual do solo e reproduzem 

divisões sociais em seu espaço urbano, onde a população pobre ocupa lugares desprovidos de 

serviços públicos de qualidade e loteamentos irregulares e outras formas de moradia. Aliam-se 

a essa realidade a baixa ou ausência de remuneração dos trabalhadores que, por sua vez, tem a 

ver com a falta do lugar de trabalho. 

O aumento da população urbana nos municípios estudados levou a uma ocupação 

inapropriada do espaço urbano. Assim, as áreas desocupadas das cidades, seja de terrenos 

alagados, alagáveis ou em terra firme, cujos serviços de infraestrutura são deficientes, foram 

sendo ocupados por uma parcela da população que não pode pagar por moradia adequada, as 

áreas precárias. 

Com a expansão urbana, as áreas precárias aumentaram e se espraiaram em direção aos 

rios e às estradas. Embora muitas delas tenham acessado serviços públicos como energia 

elétrica, abastecimento de água e coleta de lixo, a expansão mínima dessa infraestrutura urbana 

foi viabilizada quase sempre, sem sanear ou oferecer serviços mais completos, predominando 

obras provisórias e pontuais. 

Neste sentido, a falta de controle sobre o uso e ocupação do solo e as condições de renda 

da população em situação de vulnerabilidade socioeconômica permitiu que as áreas precárias 

se adensassem e implicaram em piores condições de moradia como habitações construídas em 

locais longe de equipamentos sociais e em péssimas condições de habitabilidade.  

A título de síntese, observadas as características anteriormente citadas e detalhadas no 

decorrer desta tese, é possível afirmar, respaldadas na leitura e caracterização do tecido urbano 

nos territórios estudados que a precariedade habitacional e urbana é bastante expressiva e 

generalizada. Há problemas significativos com relação à infraestrutura urbana, 

principalmente em relação à ausência de sistema de esgotamento sanitário, que abarca as 

cidades inteiras.  

A situação urbana das áreas consideradas precárias é agravada quando somados os 

problemas de saneamento com as demais dimensões que envolvem uma habitação adequada. 

Adiciona-se a isso: a produção informal da habitação; condições socioambientais precárias; 

lixo sempre presente; irregularidade fundiária; precariedade paisagística e arquitetônica; 

precariedade material; falta de políticas públicas para habitação para população de renda 

baixa; criminalidades locais, dentre outros, já sintetizados na presente pesquisa. 

O estudo em questão identificou que a precariedade habitacional não é homogênea, a 

qual pode ser constatada na variedade de tipologias de ocupação das áreas consideradas 
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precárias (tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4). Dentre essas tipologias, identificou-se que a tipo 1 

que concentra as habitações localizadas em áreas alagadas com acesso por estivas contém as 

situações mais agravadas, e em decorrência de sua expansão sobre os rios e lagos, tem 

acentuado os problemas ambientais.  

Conforme já sinalizado, reforça-se que as definições existentes que tratam da questão 

habitacional quando levada em consideração a mensuração nacional não abrangem totalmente 

as especificidades regionais de ocupação do hábitat precário na Amazônia. Essa constatação 

está baseada na análise multidimensional dos conceitos e dimensões que caracterizam uma 

habitação precária (capítulo 7).  

Nesta análise, foi possível perceber que algumas características inerentes às realidades 

estudadas não puderam ser captadas por dados nacionais em sua totalidade, uma vez que estes 

não produziram informações sobre assentamentos precários para a imensa maioria dos 

municípios estudados, com exceção de Cametá, a qual não teve cobertura total de suas áreas 

precárias pelos levantamentos do censo demográfico. Para esta análise, foram utilizados os 

dados do universo em detrimento do levantamento de aglomerados subnormais do IBGE. Por 

conta dessas limitações, afirma-se que o trabalho de campo nas áreas foi estratégia fundamental 

para caracterização da precariedade e identificação de suas especificidades. 

No entanto, não é possível negar a contribuição dos dados secundários (censo 

demográfico) utilizados nas metodologias nacionais neste diagnóstico habitacional, visto que 

algumas especificidades foram captadas quando da existência deles e quando cotejadas com os 

levantamentos produzidos para o estado do Pará, da região Norte e do Brasil. Essas informações 

obtidas foram qualificadas e complementadas com o trabalho in loco, com vistorias das cidades 

e entrevistas com a população local. A partir da conjugação desses caminhos metodológicos, 

foi possível a identificação da precariedade habitacional elencando suas especificidades. 

Na apreensão da precariedade habitacional na realidade estudada, enfatiza-se que uma 

habitação envolve múltiplas dimensionalidades e que das nove elencadas para esta análise, 

cinco delas não possuem nenhum tipo de informação levantadas por dados nacionais, sendo 

elas: a dimensão da posse, a disponibilidade de serviços, a segurança ambiental, a acessibilidade 

e a adequação cultural.  

Dentre as dimensões preponderantes na produção do espaço na Amazônia, a dimensão 

cultural tem uma importante configuração nas cidades estudadas, as quais se expressam 

inclusive nas áreas consideradas precárias. Esta dimensão permeia a produção do espaço urbano 

amazônico estando presente na dimensão simbólica das relações sociais que marcam este 

urbano amazônico. Portanto, para caracterizar as particularidades da precariedade habitacional 
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nas cidades ribeirinhas estudadas foi necessário voltar o olhar sobre a produção desse espaço, 

sobre a configuração desse urbano e sobre as características da habitação e de seu entorno. 

Por isso, retoma-se a afirmação de que as especificidades locais estão relacionadas ao 

modo como essas habitações são construídas (palafitas), o material predominante (madeira), 

o local de ocupação (área de várzea), a infraestrutura precária ou ausente (principalmente 

esgotamento sanitário). Mas também, está relacionada ao modo como a população se 

relaciona com o local, a qual se expressa nas formas de ocupação do espaço (alagados, 

alagáveis e terra firme); no modelo arquitetônico que carrega o conhecimento empírico 

herdado dos povos tradicionais; da disposição da moradia que tem na cozinha e no jirau, 

representações simbólicas importantes, características essas que resguardam a relação do 

modo de viver ribeirinho. 

A dimensão da precariedade habitacional nos municípios estudados evidencia os 

desafios a serem enfrentados, uma vez que o acesso à moradia adequada provida de saneamento 

básico, educação saúde e lazer está vinculado à questão fundiária indicando a necessidade de 

integração das diferentes políticas urbanas.  

A realidade dos municípios estudados demonstra que a população urbana vulnerável 

está sujeita aos piores efeitos que a precariedade habitacional pode causar. Essa situação 

evidencia que as pouquíssimas ações na tentativa de amenizar ou resolver a problemática 

habitacional têm sido insuficientes no enfrentamento da questão da habitação. A má 

distribuição de renda, que caracteriza estas pequenas cidades, resulta em um obstáculo para a 

universalização da cidadania, expresso na irregularidade fundiária, na habitação inadequada, na 

precariedade do saneamento ambiental, e nos déficits no acesso aos serviços de saúde e 

educação. 

Nessas cidades tradicionais, a política estatal tem deixado à margem territórios que têm 

suas realidades construídas às margens dos rios e essas práticas espaciais, diversas e singulares, 

têm sido ignoradas no âmbito do planejamento urbano. 

Enquanto guardião desse processo, o Estado não tem o propósito de resolver o problema 

habitacional para a população de menor renda e intervém na produção habitacional com 

medidas paliativas, reproduzindo a desigualdade social e as condições precárias já existentes. 

Ou quando não, propõe soluções habitacionais que não atendem às necessidades da população, 

reproduzindo tipologias sem levar em conta todas especificidades do morar ribeirinho. 

Partindo da compreensão das dinâmicas das políticas urbanas em nível local, nota-se 

que o Estado, enquanto agente estruturador do território, tem se voltado a atender outras 

demandas em detrimento das sociais. Portanto, o atendimento às necessidades habitacionais da 
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população nas sociedades capitalistas é estruturalmente limitado, ou seja, considerando que na 

ordem capitalista a distribuição de renda não é igualitária, haverá carências habitacionais dos 

trabalhadores que não serão supridas. Há que se buscar mecanismos para minimizar impactos 

em comunidades social e economicamente vulneráveis ao sistema em curso. 

Importa afirmar que a política habitacional para essas cidades amazônicas deve ser 

pensada e criada de modo articulado com outras políticas, principalmente com a do meio 

ambiente, as quais devem levar em consideração a disponibilidade do solo para habitação em 

áreas alagáveis, de modo a considerar a construção de moradias adequadas a essa realidade. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA COM MORADOR 

 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

ENTREVISTA COM MORADOR  

 

 Nome Bairro/ Assentamento precário:     Bairro: 

 

 Identificação  

Nome:           Sexo:   Idade:  

Grau de escolaridade: 

Ocupação: 

Renda familiar: 

 

 Habitação 

Há quanto tempo você mora nesse Bairro/área? 

Sua casa é própria, cedida, alugada? 

O que você mais gosta em sua casa? 

Quais são os problemas da sua casa? 

O que você mudaria? 

Sua casa serve para moradia apenas? Ou ela tem outras funções como comércio, mercearia, 

etc.? 

 

 Densidade domiciliar 

O tamanho da sua casa é bom? 

Quantos cômodos? 

 

 Infraestrutura:  

a) Há acesso a redes de esgoto?  

Rede geral de esgoto (  )   Fossa séptica  (  ) 

Fossa Rudimentar (  )  Vala   (  )    

Lançado no Rio, lago (  )   Outro   (  ) __________________ 
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b) Abastecimento de água 

Rede geral de distribuição    (  ) 

Poço ou nascente na propriedade   (  ) 

Água de chuva armazenada na cisterna  (  )   Outro (  )_______________ 

 

c) Coleta de Lixo 

Coletado diretamente por serviço de limpeza  (  )  

Descartado em caçamba de serviço de limpeza  (  ) 

Queimado na propriedade     (  ) 

Enterrado na propriedade     (  ) 

Jogado no terreno baldio ou logradouro   (  ) 

Jogado no Rio      (  ) 

Outro (  )_________________ 

 

d) Rede de energia elétrica? 

 

 Distância dos Serviços Públicos  

Há Escolas próximas? Quantas? 

 

Há Postos de Saúde? Hospitais? Equipamentos de Saúde gerais? 

 

Distância da sua casa dos principais serviços oferecidos pela cidade 

 

 Distância do assentamento precário da cidade: 

Seu trabalho fica distante da sua casa? 

Sua casa está distante do centro da cidade? 

Onde você costuma ir em busca de lazer? 

 

 Custo de moradia:  

Sua casa é alugada, própria ou cedida? 

Você já teve acesso a algum tipo de financiamentos e programas habitacionais? 
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 Percepção do morador sobre precariedade habitacional 

Você está satisfeito com seu bairro? 

O que você mais gosta? 

O que você mudaria e porquê? 

O que você acha que falta em seu bairro em termos de infraestrutura? 

Você gostaria de mudar de bairro? Para qual e porquê? 

 

Data: 

Assinatura do Pesquisador: 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA TÉCNICOS  E DIRETORES DA ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

ENTREVISTA TÉCNICOS E DIRETORES DA ADMINISTRAÇÃO 

 

a)  Identificação  

Nome:          Sexo:   Idade:  

Cargo: 

 

b)  Percepção do técnico(a) sobre precariedade habitacional 

O que considera que são problemas habitacionais mais graves aqui no município”? Onde 

estão localizadas as habitações mais precárias (unidade, infraestrutura etc.)? 

O que você caracteriza como uma moradia precária? Quais os maiores problemas em 

termo de infraestrutura na cidade? 

Os problemas de moradia na área urbana se diferenciam da área rural e na região de 

ilhas ribeirinhas? Qual a diferença?  

Como você vê a área rural do seu município? Quais os problemas recorrentes em termo 

de habitação e infraestrutura? 

Em sua opinião que tipo de intervenção deveria ser realizada para melhoria das 

condições de habitação da população moradora? 

 

c)  Informações municipais 

Há um órgão específico para implementação de política habitacional? Se sim qual? 

Há Cadastro de famílias interessadas em programas habitacionais? 

Como se dá a propriedade da terra? 

O município já realizou algum diagnóstico ou levantamento de bairros ou áreas 

precárias? 

Quais os maiores problemas da cidade em termos de infraestrutura? 

Esgotamento sanitário  (  )  Abastecimento de água  (  ) 

Rede de energia elétrica  (  )  Iluminação Pública  (  ) 
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Pavimentação    (  )  Arborização  (  ) 

Meio-fio    (  )  Calçada    (  ) 

Coleta de Lixo   (  ) Outro (  ) ____________. 

 

E os problemas relacionados ao Risco Ambiental? 

Alagamento    (  ) Deslizamento   (  ) 

Proximidade as linhas de transmissão    (  ) 

Ocupações de aterros de lixo     (  ) Outro _____________ 

Que políticas têm sido implementadas para melhorias urbanas e habitacionais? 

 

Data: 

Assinatura do pesquisador: 

 



253 

APÊNDICE C – ENTREVISTA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PLANEJAMENTO E GESTÃO DO TERRITÓRIO 

 

ENTREVISTA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 

 

a)  Identificação  

Nome:          Sexo:   Idade:  

Em que setor do bairro(s)/área rural ou região você trabalha?  

 

b)  Percepção do ACS sobre precariedade habitacional 

O que você considera problemas habitacionais ou habitações precárias tomando como 

contexto a unidade territorial coberta por você? 

 

Você saberia dizer o que a população coberta por você percebe como precariedade? 

 

Em que porções do território do município estão os problemas de habitação (unidade; 

saneamento etc.) mais graves?  

 

O que você caracteriza como uma moradia precária? 

 

Quais os maiores problemas em termo de infraestrutura no bairro/área? 

 

Em sua opinião que tipo de intervenção deveria ser realizada para melhoria das 

condições de habitação da população moradora? 

 

Onde estariam os assentamentos precários? Ou onde concentram (mesmo de forma 

dispersa) unidades precárias. 
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c)  Condições das moradias 

Em geral, qual é o material de construção utilizado pelas moradias? 

 

d)  Infraestrutura:  

- Há acesso a redes de esgoto?  

- Abastecimento de água 

- Coleta de Lixo 

- Rede de energia elétrica? 

- Poste de iluminação pública? 

- Pavimentação da via pública? 

- Arborização? 

- Meio-fio? 

- Calçada? 

 

e)  Risco Ambiental? 

Alagamento (  ) Deslizamento (  ) Proximidade as linhas de transmissão (  ) 

Ocupações de aterros de lixo   (  ) Outro ________________ 

 

f)  Serviços Públicos  

Qual a distância dos equipamentos públicos das moradias no seu bairro/setor de 

atuação e se há nas proximidades? 

Escolas?      

Postos de Saúde? 

Hospitais? 

Equipamentos de Lazer? 

 

Data: 

Assinatura do pesquisador: 
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APÊNDICE D – TABULAÇÃO DE DADOS 

 

 

Quadro 15 - Habitação do ponto de vista dos Moradores das áreas precárias/Cametá 
(continua) 

Cidade 
bairro/área 

precária  
tempo 

moradia 
O que você mais 

gosta em sua casa? 

Quais são os 
problemas da sua 

casa? 

O que você 
mudaria? 

Utilidade da 
moradia 

Cametá Novo Norte 1 ano Cozinha, sala, quarto Sem informação Nada Moradia 

Cametá Novo Norte 5 meses Tudo 
Ausência de 

banheiro, ausência 
água encanada 

Terminaria a 
construção 

 Moradia 

Cametá Primavera 10 anos Quintal Acabamento interno Tudo Moradia 

Cametá Primavera 2 anos O fato de ser própria Acessibilidade Tudo  Moradia 

Cametá Baixa Verde 20 anos 
Proximidade com a 

família 
Acesso 

A ponte de acesso; 
alagamento 

Moradia 

Cametá Baixa Verde 1 mês Terreno Alagamento Tudo Moradia 

Cametá Baixa Verde 2 meses Tudo Acesso A ponte de acesso Moradia 

Cametá Baixa Verde 15 anos Quarto  Telhado 
Material construtivo 

(alvenaria) 
Moradia 

Cametá Baixa Verde 5 anos Sala 
Tamanho da 

moradia 
Mais cômodos Moradia 

Cametá Baixa Verde 7 anos Tudo Sem problemas  Não mudaria nada Moradia 

Cametá Baixa Verde 20 anos Tudo Acesso Tudo Moradia 

Cametá Baixa Verde 3 anos Tudo 
Acabamento interno 

e externo 
Material construtivo 

(alvenaria). 
Moradia 

Cametá 
Nova 

Cametá 
6 anos Cozinha e sala Alagamento 

Terminaria a 
construção 

Mercearia 
(comércio); 

moradia 

Cametá 
Nova 

Cametá 
8 anos Cozinha Sem informação Tudo Moradia 

Cametá 
Nova 

Cametá 
23 anos Quarto  Terminaria a 

construção 
Moradia 

Cametá 
Nova 

Cametá 
5 anos Nada 

Tamanho da 
moradia, ausência 

de banheiro 
Mais cômodos Moradia 

Cametá 
Nova 

Cametá 
11 anos Nada 

Ausência de água 
encanada; energia 

elétrica; alagamento 

Material construtivo 
(alvenaria) 

Moradia 

Cametá 
Nova 

Cametá 
1 mês Sem informação 

Material construtivo 
(madeira) 

 Tudo Moradia 

Cametá 
Nova 

Cametá 
 Quarto Tudo 

Material construtivo 
(alvenaria) 

Mercearia 
(comércio); 

moradia 

Cametá 
Nova 

Cametá 
18 anos Tudo Acesso 

Material construtivo 
(alvenaria) 

Moradia 

Cametá 
Nova 

Cametá 
3 anos Sala Sem problemas  Tudo Moradia 
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(conclusão) 

Cidade 
bairro/área 

precária  
tempo 

moradia 
O que você mais 

gosta em sua casa? 

Quais são os 
problemas da sua 

casa? 

O que você 
mudaria? 

Utilidade da 
moradia 

Cametá 
Nova 

Cametá 
3 anos O fato de ser própria Desemprego 

Terminaria a 
construção 

Moradia 

Cametá Castanhal 10 anos  Cozinha   Acabamento interno Moradia 

Cametá Castanhal  6 anos Nada 
Material construtivo 

(madeira) 
 Moradia 

Cametá Castanhal 7 anos Tudo 
Material construtivo 

(madeira) 
Tudo Moradia 

Cametá Castanhal 1 ano Nada Acabamento interno Tudo 
Mercearia 

(comércio); 
moradia 

Cametá Castanhal 5 anos Sala Telhado/goteiras 
Terminaria a 
construção 

Moradia 

Cametá Castanhal 5 anos Localização  Mais cômodos Moradia 

Cametá Castanhal 5 anos Quarto, quintal 
Tamanho da 

moradia 
Mais cômodos Moradia 

Cametá 
Invasão 
Seringal 

6 meses Tudo Sem problemas  
Terminaria a 
construção 

Moradia 

Cametá 
Invasão 
Seringal 

1 mês  Simplicidade Sem problemas  
A frente da casa para 

família conversar 
Moradia 

Cametá 
Invasão do 
Trigueiro 

4 meses Quarto Alagamento Alvenaria Moradia 

Cametá Portelinha 3 anos Cozinha  
Tamanho da 

moradia 
Faria + quartos Moradia 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo (2017). 
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Quadro 16 - Habitação do ponto de vista dos Moradores das áreas precárias/Limoeiro 

CIDADE 
BAIRRO/ÁREA 

PRECÁRIA  
TEMPO 

MORADIA 

O QUE VOCÊ 
MAIS GOSTA 

EM SUA CASA? 

QUAIS SÃO OS 
PROBLEMAS 

DA SUA 
CASA? 

O QUE VOCÊ 
MUDARIA? 

UTILIDADE 
DA 

MORADIA 

Limoeiro Moanã 50 anos 
Proximidade com 

a família 
Alagamento Faria outra  Moradia 

Limoeiro Açailândia 11 anos Sala 
Ausência de água 

encanada 
Tudo 

Mercearia 
(comércio); 

moradia 

Limoeiro Açailândia 20 anos Sala e cozinha Sem informação Mais cômodos Moradia 

Limoeiro Moanã 6 anos Varanda/pátio 
Ausência de água 

encanada 
Murar, por causa 

da violência 
 Moradia 

Limoeiro Moanã 20 anos  Quarto Sem informação Faria um forro 
Mercearia 

(comércio); 
moradia 

Limoeiro Portelinha 5 anos Sala Telhado/Goteira Construir altos 
       Mercearia 
(comércio); 
moradia 

Limoeiro Portelinha 15 anos Nada Tudo 
Material 

construtivo 
(alvenaria) 

Mercearia 
(comércio); 

moradia 

Limoeiro Portelinha 10 anos  Cozinha 
Ausência de água 

encanada 
Refazia a cozinha  Moradia 

Limoeiro Portelinha 25 anos 
Proximidade com 

família 
Ausência de água 

encanada 
A ponte, a água 

Mercearia 
(comércio); 

moradia 

Limoeiro Vila Pinto 25 anos Varanda/pátio 
Tamanho da 

moradia   
Ampliar o pátio 

Mercearia 
(comércio); 

moradia 

Limoeiro Vila Pinto 30 anos Sem informação 
Ausência de água 

encanada 
Sem informação 

Mercearia 
(comércio); 

moradia 

Limoeiro Vila Pinto 30 anos Cozinha 
Ausência de água 

encanada 
Terminaria a 
construção 

Mercearia 
(comércio); 

moradia 
Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo (2017). 
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Quadro 17 - Habitação do ponto de vista dos Moradores das áreas precárias/Oeiras 
(continua) 

CIDADE 
BAIRRO/ÁREA 

PRECÁRIA  
TEMPO 

MORADIA 

O QUE VOCÊ 
MAIS GOSTA 

EM SUA CASA? 

QUAIS SÃO OS 
PROBLEMAS 

DA SUA 
CASA? 

O QUE VOCÊ 
MUDARIA? 

UTILIDADE 
DA 

MORADIA 

Oeiras Marituba 18 anos Varanda/pátio 
Acabamento 

interno 
Faria menor Moradia 

Oeiras Marituba 10 anos Sala, cozinha Sem informação 
Terminaria a 
construção 

Mercearia 
(comércio); 

moradia 

Oeiras Marituba 12 anos Sala 
Ausência de água 

encanada 
A cozinha  Moradia 

Oeiras Marituba 25 anos Cozinha Sem problemas  
Ampliaria a 

cozinha 

Mercearia 
(comércio); 

moradia 

Oeiras Marituba 20 anos Sala Sem problemas  
Material 

construtivo 
(alvenaria) 

Mercearia 
(comércio); 

moradia 

Oeiras Marituba 5 anos Sala 
Acabamento 

interno 

Material 
construtivo 
(alvenaria) 

Mercearia 
(comércio); 

moradia 

Oeiras Marituba 16 anos Cozinha  Sem informação 
Material 

construtivo 
(alvenaria) 

Mercearia 
(comércio); 

moradia 

Oeiras Marituba 10 anos Cozinha 
Tamanho da 

moradia 
Mais cômodos Moradia 

Oeiras Marituba/João 23 27 anos  Cozinha Acabamento 
Terminaria a 
construção; 

banheiro 

Mercearia 
(comércio); 

moradia 

Oeiras Liberdade 7 anos.  Sem informação Fossa Tudo 
Mercearia 

(comércio); 
moradia) 

Oeiras Liberdade 4 anos Quarto Nenhum  Nada 
Mercearia 

(comércio); 
moradia 

Oeiras Liberdade 11 anos Cozinha Alagamento Nada Moradia 

Oeiras Liberdade 36 anos Sala 
Acabamento 

interno 
Mais cômodos Moradia 

Oeiras Liberdade 6 anos Sala Sem informação 

Banheiro e o 
quarto material 

construtivo 
(alvenaria) 

Mercearia 
(comércio); 

moradia 

Oeiras Liberdade 15 anos Varanda/ pátio 
Material 

construtivo 
(madeira) 

Faria uma nova Moradia 

Oeiras Liberdade 4 anos Tudo Sem informação 
Gostaria dos 

quartos alinhados 
Moradia 

Oeiras Liberdade 9 anos Cozinha  Sem informação Mais cômodos Moradia 

Oeiras Nova Oeiras 3 anos 
O fato de ser 

própria 
Alagamento Tudo  Moradia 
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(conclusão) 

CIDADE 
BAIRRO/ÁREA 

PRECÁRIA  
TEMPO 

MORADIA 

O QUE VOCÊ 
MAIS GOSTA 

EM SUA CASA? 

QUAIS SÃO OS 
PROBLEMAS 

DA SUA 
CASA? 

O QUE VOCÊ 
MUDARIA? 

UTILIDADE 
DA 

MORADIA 

Oeiras Nova Oeiras 1 ano  
O fato de ser 

própria 
Sem problemas  Mais cômodos 

Mercearia 
(comércio); 

moradia 

Oeiras Nova Oeiras 3 anos Sem informação Telhado 
Material 

construtivo 
(alvenaria) 

 Moradia 

Oeiras Nova Oeiras 5 anos Quarto 
Acabamento 

interno 
Mais cômodos 

Mercearia 
(comércio); 

moradia 

Oeiras Nova Oeiras 2 anos Cozinha Sem informação 

Terminar a 
construção; 
ampliaria a 

cozinha 

Moradia 

Oeiras Nova Oeiras 1 ano Tudo 
Ausência de água 

encanada 

Material 
construtivo 
(alvenaria) 

Moradia 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo (2017). 
 

Quadro 18 - Condições das moradias do ponto de vista dos ACSs/Cametá, Limoeiro e Oeiras. 

CIDADE 
NOME DO BAIRRO/SETOR 

EM QUE TRABALHA 
MATERIAL CONSTRUTIVO 

PREDOMINANTE 

Cametá Trigueiro  Alvenaria e madeira 

Cametá Matinha  Madeira e alvenaria 

Cametá Matinha Madeira e alvenaria 

Cametá Santa Maria  Madeira e alvenaria 

Cametá Aldeia  Alvenaria com revestimentos 

Cametá Central Alvenaria 

Cametá Baixa Verde Madeira - aparelhada, aproveitada 

Cametá Mataquiri (Zona rural) Madeira aparelhada 

Limoeiro  Cuba/Açailândia Madeiras reaproveitadas. 

Limoeiro  Cuba/Açailândia Madeira 

Limoeiro Matinha/Vila pinto Madeira 

Limoeiro Matinha Não informado. 

Limoeiro Cuba Não informado. 

Limoeiro Açailândia Madeira aproveitada 

Oeiras Marapira Madeira de baixa qualidade 

Oeiras Marapira  Madeira 

Oeiras Liberdade  Madeira 

Oeiras Liberdade Madeira 

Oeiras Marapira Madeira 

Oeiras Liberdade Madeira 

Oeiras Marapira Não informado. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo (2017). 
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Quadro 19 - Densidade domiciliar106 do ponto de vista dos Moradores das áreas precárias/Cametá 

CIDADE 
NOME DO 

BAIRRO/ÁREA 
PRECÁRIA 

O TAMANHO DA 
SUA CASA É BOM? 

QUANTOS CÔMODOS? 

Cametá Novo Norte Não 2 cômodos; 1 banheiro fora 

Cametá Novo Norte Não 1 cômodo; 1 banheiro fora 

Cametá Primavera Não 1 cômodo; 1 banheiro fora 

Cametá Primavera Não 3 cômodos; 1 banheiro fora 

Cametá Baixa Verde Sim 3 cômodos; 1 banheiro fora 

Cametá Baixa Verde Sim 3 cômodos; 1 banheiro fora 

Cametá Baixa Verde Sim 3 cômodos; 1 banheiro fora 

Cametá Baixa Verde Não 3 cômodos; 1 banheiro fora 

Cametá Baixa Verde Não 3 cômodos; 1 banheiro fora 

Cametá Baixa Verde Não 2 cômodos; 1 banheiro fora 

Cametá Baixa Verde Sim 3 cômodos; 1 banheiro fora 

Cametá Baixa Verde Não 4 cômodos 

Cametá Nova Cametá Sim 4 cômodos 

Cametá Nova Cametá Não 2 cômodos; banheiro fora 

Cametá Nova Cametá Não 6 cômodos; 1 banheiro fora 

Cametá Nova Cametá Não 1 cômodo (sem banheiro) 

Cametá Nova Cametá Não 3 cômodos; 1 banheiro fora 

Cametá Nova Cametá Sim 3 cômodos; 1 banheiro fora 

Cametá Nova Cametá Sim 5 cômodos 

Cametá Nova Cametá Sim 4 cômodos 

Cametá Nova Cametá Sim 4 cômodos 

Cametá Nova Cametá Sim 3 cômodos; 1 banheiro fora 

Cametá Castanhal Sim 4 cômodos; 1 banheiro fora 

Cametá Castanhal Sim 1 cômodo; 1 banheiro fora 

Cametá Castanhal Não 2 cômodos; 1 banheiro fora 

Cametá Castanhal Não 2 cômodos; 1 banheiro fora 

Cametá Castanhal Sim 2 cômodos: 1 banheiro fora 

Cametá Castanhal Não 3 cômodos 

Cametá Castanhal Não 2 cômodos; 1 banheiro fora 

Cametá Invasão Seringal Sim 1 cômodo; 1 banheiro fora 

Cametá Invasão Seringal Não 1 cômodo; 1 banheiro fora 

Cametá Invasão do Trigueiro Não 2 cômodos; 1 banheiro fora 

Cametá Portelinha Não 
3 cômodos e 1 banheiro 

fora 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo (2017). 
 
 
  

 
106  Faltou informação de número de pessoas residentes. 
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Quadro 20 - Densidade domiciliar do ponto de vista dos Moradores das áreas precárias/Limoeiro. 

CIDADE 
NOME DO 

BAIRRO/ÁREA 
PRECÁRIA 

O TAMANHO DA 
SUA CASA É BOM? 

QUANTOS CÔMODOS? 

Limoeiro Moanã Sim 1 cômodo; 1 banheiro fora 

Limoeiro Açailândia Não 5 cômodos; 1 banheiro fora 

Limoeiro Açailândia Não 2 cômodos; 1 banheiro fora 

Limoeiro Moanã Sim 3 cômodos 

Limoeiro Moanã Sim 4 cômodos 

Limoeiro Portelinha Sim 2 cômodos 

Limoeiro Portelinha Não 1 cômodo 

Limoeiro Portelinha Não 3 cômodos/ 1 banheiro fora 

Limoeiro Portelinha Não 2 cômodos; 1 banheiro fora 

Limoeiro Vila Pinto Não 4 cômodos/ 1 banheiro fora 

Limoeiro Vila Pinto Sim 5 cômodos; 1 banheiro fora 

Limoeiro Vila Pinto Sim 4 cômodos; 1 banheiro fora 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo (2017). 
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Quadro 21 - Densidade domiciliar do ponto de vista dos Moradores das áreas precárias/Oeiras 

CIDADE 
NOME DO 

BAIRRO/ÁREA 
PRECÁRIA 

O TAMANHO DA 
SUA CASA É BOM? 

QUANTIDADE DE 
CÔMODOS 

Oeiras Marituba Não 5 cômodos; 1 banheiro fora 

Oeiras Marituba Sim 3 cômodos; 1 banheiro fora 

Oeiras Marituba Sim 3 cômodos; 1 banheiro fora 

Oeiras Marituba Sim 4 cômodos 

Oeiras Marituba Sim 3 cômodos 

Oeiras Marituba Sim 3 cômodos; 1 banheiro fora 

Oeiras Marituba Sim 4 cômodos; 1 banheiro fora 

Oeiras Marituba Não 
3 cômodos e 1 banheiro 

fora 

Oeiras Marituba Sim 6 cômodos 

Oeiras Liberdade Não 3 cômodos 

Oeiras Liberdade Sim 3 cômodos; 1 banheiro fora 

Oeiras Liberdade Sim 3 cômodos; 1 banheiro fora 

Oeiras Liberdade Sim 2 cômodos; 1 banheiro fora 

Oeiras Liberdade Sim 4 cômodos 

Oeiras Liberdade Não 2 cômodos 

Oeiras Liberdade Sim 5 cômodos 

Oeiras Liberdade Não 3 cômodos 

Oeiras Nova Oeiras Sim 3 cômodos; 1 banheiro fora 

Oeiras Nova Oeiras Sim 3 cômodos; 1 banheiro fora 

Oeiras Nova Oeiras Não 3 cômodos 

Oeiras Nova Oeiras Não 4 cômodos 

Oeiras Nova Oeiras Não 1 cômodo; 1 banheiro fora 

Oeiras Nova Oeiras Sim 1 cômodo; 1 banheiro fora 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo (2017). 
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Quadro 22 - Distância das áreas precárias do ponto de vista dos Moradores das áreas precárias/Cametá 

CIDADE 
NOME DO 

BAIRRO/ÁREA 
PRECÁRIA 

HÁ ESCOLAS 
PRÓXIMAS?  

 
EQUIPAMENTOS 

DE SAÚDE 
PRÓXIMOS? 

SUA CASA 
ESTÁ 

DISTANTE DO 
CENTRO DA 

CIDADE? 

ONDE VOCÊ 
COSTUMA IR EM 

BUSCA DE LAZER? 

Cametá Novo Norte Sem informação Não Sim Praça 

Cametá Novo Norte Não Não Sim Tomar banho no rio 

Cametá Primavera Sim Não Sim Sem informação 

Cametá Primavera Sim Não Sim Praça e igreja 

Cametá Baixa Verde Sim Não Sim Sem informação 

Cametá Baixa Verde Sim Não Não Tomar banho no rio 

Cametá Baixa Verde Sim Sim Não Tomar banho no rio 

Cametá Baixa Verde Sim Sem informação Não 
Tomar banho no rio; 

praça 

Cametá Baixa Verde Sim Sim Não Praça 

Cametá Baixa Verde Sim Sim Sim Festas comunitárias 

Cametá Baixa Verde Sim Não Não Sem informação 

Cametá Baixa Verde Sim Não Sim Orla da cidade 

Cametá Nova Cametá Sim Não Sim Igreja 

Cametá Nova Cametá Sim Sim Não Igreja 

Cametá Nova Cametá Sim Sim Sim 
Igreja; tomar banho no 

rio 

Cametá Nova Cametá Sim Sim Sim Igreja 

Cametá Nova Cametá Sim Sim Sim 
Aldeia; festa 
comunitárias 

Cametá Nova Cametá Sim Sim Sim Tomar banho de rio 

Cametá Nova Cametá Sim Sim Sim  aldeia; praça 

Cametá Nova Cametá Sim Sim Sim Praça 

Cametá Nova Cametá Sim Sim Sim Orla da cidade 

Cametá Nova Cametá Sim Sim Não Praça 

Cametá Castanhal Não Sim Sim Igreja 

Cametá Castanhal Não Não Sim  praça; orla da cidade 

Cametá Castanhal Não Não Sim Praça; aldeia 

Cametá Castanhal Não Não Sim Aldeia 

Cametá Castanhal Não Não Sim Aldeia 

Cametá Castanhal Sim Não Sim Orla da cidade 

Cametá Castanhal Sim Sim Sim Igreja 

Cametá Invasão Seringal Não Não Não Praça 

Cametá Invasão Seringal Sim Sim Não Igreja; praça 

Cametá Invasão do Trigueiro Sim Sim Sim Sem informação  

Cametá Portelinha Sim Sim Sim 
Tomar banho no rio; 

praça 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo (2017). 
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Quadro 23 - Distância das áreas precárias do ponto de vista dos Moradores das áreas precárias/Limoeiro 

CIDADE 
NOME DO 

BAIRRO/ÁREA 
PRECÁRIA 

HÁ ESCOLAS 
PRÓXIMAS?  

 
EQUIPAMENTOS 

DE SAÚDE 
PRÓXIMOS? 

SUA CASA 
ESTÁ 

DISTANTE DO 
CENTRO DA 

CIDADE? 

ONDE VOCÊ 
COSTUMA IR EM 

BUSCA DE LAZER? 

Limoeiro Moanã Não Não Não Tomar banho no rio 

Limoeiro Moanã Não Sim Sim Praça 

Limoeiro Açailândia Sim Sim Não  Igreja 

Limoeiro Açailândia Sim Sim Sim  Igreja 

Limoeiro Moanã Sim Sim Sim Praça; orla 

Limoeiro Moanã Sim Sim Sim Igreja 

Limoeiro Portelinha Sim Sim Não Igreja 

Limoeiro Portelinha Sim Não Não Praça 

Limoeiro Portelinha Sim Não Não Igreja 

Limoeiro Portelinha Sim Sim Sim 
Igreja; festa 
comunitária 

Limoeiro Vila Pinto Sim Não Não Sem informação 

Limoeiro Vila Pinto Sim Não Sim Praça 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo (2017). 
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Quadro 24 - Distância das áreas precárias do ponto de vista dos Moradores das áreas precárias/Oeiras 

CIDADE 
NOME DO 

BAIRRO/ÁREA 
PRECÁRIA 

HÁ ESCOLAS 
PRÓXIMAS?  

 
EQUIPAMENTOS 

DE SAÚDE 
PRÓXIMOS? 

SUA CASA 
ESTÁ 

DISTANTE DO 
CENTRO DA 

CIDADE? 

ONDE VOCÊ 
COSTUMA IR EM 

BUSCA DE LAZER? 

Oeiras Marituba  Não Sim Não Sem informação 

Oeiras Marituba Não Sim Não Sem informação 

Oeiras Marituba Não Não Acha  Praça 

Oeiras Marituba Não Sim Não Igreja 

Oeiras Marituba Não Sim Não Igreja 

Oeiras Marituba Não Não Não 
Praça; tomar banho no 

rio 

Oeiras Marituba Não Sim Sim Praça; igreja 

Oeiras Marituba Não Não Não Igreja  

Oeiras Marituba Não Sim Não Praça 

Oeiras Liberdade Não Não Não Interior 

Oeiras Liberdade Sim Sim Não 
Tomar banho no rio; 

praias 

Oeiras Liberdade Sim Não Não Festas comunitárias 

Oeiras Liberdade Não Não Não Sem informação 

Oeiras Liberdade Não Não Sim Sem informação 

Oeiras Liberdade Sim Não Não Festas comunitárias 

Oeiras Liberdade Não Não Não Praça; igreja 

Oeiras Liberdade Sem informação Sem informação Não Igreja 

Oeiras Nova Oeiras Não Não Sim Na casa de familiares 

Oeiras Nova Oeiras Não Não Sim Sem informação 

Oeiras Nova Oeiras Sim Não Sim Praça 

Oeiras Nova Oeiras Não Não Sim Feira; igreja; praça 

Oeiras Nova Oeiras Sim Não Sim Igreja; praça 

Oeiras Nova Oeiras Não Não Sim Orla da cidade 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo (2017). 
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Quadro 25 - Distância das áreas precárias do ponto de vista dos ACSs/Cametá, Limoeiro e Oeiras. 

CIDADE 
NOME DO BAIRRO/ 

SETOR EM QUE 
TRABALHA 

ESCOLAS 
EQUIPAMENTOS DE 

SAÚDE 
 EQUIPAMENTOS DE 

LAZER 

Cametá Trigueiro  Sem informação Sem informação Sem informação 

Cametá Matinha  Sim Não Não 

Cametá Matinha Sim Não Não 

Cametá Santa Maria  Sim Sim Não 

Cametá Aldeia  Sim Não Sim 

Cametá Central Sim Sim Sim 

Cametá Baixa Verde Sim Não Não 

Cametá Mataquiri (Zona rural) Sim  Não Sim 

Limoeiro  Cuba/Açailândia Não Não Não 

Limoeiro  Cuba/Açailândia Sim Sim Sim 

Limoeiro Matinha/Vila pinto Sim Não Não 

Limoeiro Matinha Sim Sim Não 

Limoeiro Cuba Sim Sim Sim 

Limoeiro Açailândia Não Não Não 

Oeiras Marapira Sim Sim Sim 

Oeiras Marapira  Sim Sim Não 

Oeiras Liberdade  Sim Sim Não 

Oeiras Liberdade Sim Sim Não 

Oeiras Marapira Sim Sim Não 

Oeiras Liberdade Não Não Não 

Oeiras Marapira Sim Sim Sim 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo (2017). 
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Quadro 26 - Distância das áreas precárias do ponto de vista dos ACSs/Cametá, Limoeiro e Oeiras. 

CIDADE 
NOME DO BAIRRO/ 

SETOR EM QUE 
TRABALHA 

ESCOLAS 
EQUIPAMENTOS DE 

SAÚDE 
 EQUIPAMENTOS DE 

LAZER 

Cametá Trigueiro  Sem informação Sem informação Sem informação 

Cametá Matinha  Sim Não Não 

Cametá Matinha Sim Não Não 

Cametá Santa Maria  Sim Sim Não 

Cametá Aldeia  Sim Não Sim 

Cametá Central Sim Sim Sim 

Cametá Baixa Verde Sim Não Não 

Cametá Mataquiri (Zona rural) Sim  Não Sim 

Limoeiro  Cuba/Açailândia Não Não Não 

Limoeiro  Cuba/Açailândia Sim Sim Sim 

Limoeiro Matinha/Vila pinto Sim Não Não 

Limoeiro Matinha Sim Sim Não 

Limoeiro Cuba Sim Sim Sim 

Limoeiro Açailândia Não Não Não 

Oeiras Marapira Sim Sim Sim 

Oeiras Marapira  Sim Sim Não 

Oeiras Liberdade  Sim Sim Não 

Oeiras Liberdade Sim Sim Não 

Oeiras Marapira Sim Sim Não 

Oeiras Liberdade Não Não Não 

Oeiras Marapira Sim Sim Sim 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo (2017). 
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Quadro 27 - Infraestrutura do ponto de vista dos Moradores das áreas precárias/Cametá 

(continua) 

CIDADE 
NOME DO 

BAIRRO/ASSENTAMENTO 
PRECÁRIO 

TIPO DE 
ESGOTAMENTO 

TIPO DE 
ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA 
COLETA DE LIXO 

HÁ REDE DE 
ENERGIA 

ELÉTRICA? 

Cametá Novo Norte Fossa rudimentar Poço artesiano Queimado na propriedade Clandestina 

Cametá Novo Norte Fossa rudimentar Poço artesiano Queimado na propriedade Clandestina 

Cametá Primavera A céu aberto Poço artesiano 
Coletado diretamente por 

serviço de limpeza; queimado na 
propriedade 

Rede geral de energia  

Cametá Primavera Fossa rudimentar 
Rede geral de 
distribuição 

Descartado em caçamba de 
serviço de limpeza 

Clandestina 

Cametá Baixa Verde Lançado no rio ou lago 
Rede geral de 
distribuição 

Queimado na propriedade Rede geral de energia  

Cametá Baixa Verde Vala 
Rede geral de 
distribuição 

Descartado em caçamba de 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Cametá Baixa Verde Lançado no rio ou lago 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza; queimado na 

propriedade 
Rede geral de energia  

Cametá Baixa Verde Lançado no rio ou lago 
Rede geral de 
distribuição 

Queimado na propriedade Rede geral de energia  

Cametá Baixa Verde Lançado no rio ou lago 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Cametá Baixa Verde 
Fossa rudimentar; 

banheiro fora 
Coletado no rio 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza; queimado na 

propriedade 
Rede geral de energia  

Cametá Baixa Verde Lançado no rio ou lago 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Cametá Baixa Verde Lançado no rio ou lago Coletado no rio Queimado na propriedade Rede geral de energia  

Cametá Nova Cametá Lançado no rio ou lago 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza; queimado na 

propriedade 
Rede geral de energia  

Cametá Nova Cametá Lançado no rio ou lago 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza; queimado na 

propriedade 
Rede geral de energia  
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(continuação) 

CIDADE 
NOME DO 

BAIRRO/ASSENTAMENTO 
PRECÁRIO 

TIPO DE 
ESGOTAMENTO 

TIPO DE 
ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA 
COLETA DE LIXO 

HÁ REDE DE 
ENERGIA 

ELÉTRICA? 

Cametá Nova Cametá Lançado no rio ou lago 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza; queimado na 

propriedade; enterrado na 
propriedade 

Rede geral de energia  

Cametá Nova Cametá Lançado no rio ou lago 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza; queimado na 

propriedade 
Rede geral de energia  

Cametá Nova Cametá Lançado na Vala 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza; queimado na 

propriedade 
Rede geral de energia  

Cametá Nova Cametá Lançado na Vala 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Cametá Nova Cametá Lançado na Vala 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Cametá Nova Cametá Lançado na Vala 
Rede geral de 
distribuição 

Descartado em caçamba de 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Cametá Nova Cametá Fossa rudimentar 
Rede geral de 
distribuição 

Descartado em caçamba de 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Cametá Nova Cametá Fossa rudimentar 
Rede geral de 
distribuição 

Descartado em caçamba de 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Cametá Castanhal  Fossa rudimentar 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Cametá Castanhal  Fossa rudimentar 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Cametá Castanhal Fossa rudimentar 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza, queimado na 

propriedade 
Rede geral de energia  

Cametá Castanhal Fossa rudimentar 
Rede geral de 
distribuição 

Descartado em caçamba de 
serviço de limpeza 

Clandestina 

Cametá Castanhal Fossa rudimentar 
Rede geral de 
distribuição 

Descartado em caçamba de 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  
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(conclusão) 

CIDADE 
NOME DO 

BAIRRO/ASSENTAMENTO 
PRECÁRIO 

TIPO DE 
ESGOTAMENTO 

TIPO DE 
ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA 
COLETA DE LIXO 

HÁ REDE DE 
ENERGIA 

ELÉTRICA? 

Cametá Castanhal Fossa rudimentar 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Cametá Castanhal Fossa rudimentar 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza; queimado na 

propriedade 
Rede geral de energia  

Cametá Invasão Seringal Lançado na vala 
Rede geral de 
distribuição 

Descartado em caçamba de 
serviço de limpeza, queimado na 

propriedade 
Clandestina 

Cametá Invasão Seringal Lançado na vala 
Rede geral de 
distribuição 

Queimado na propriedade Clandestina 

Cametá Invasão do Trigueiro Fossa séptica 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Cametá Portelinha Fossa rudimentar 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo (2017). 
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Quadro 28 - Infraestrutura do ponto de vista dos Moradores das áreas precárias/Limoeiro. 

CIDADE 
NOME DO 

BAIRRO/ASSENTAMENTO 
PRECÁRIO 

TIPO DE 
ESGOTAMENTO 

TIPO DE 
ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA 
COLETA DE LIXO 

HÁ REDE DE 
ENERGIA 

ELÉTRICA? 

Limoeiro Moanã Lançado no rio ou lago Coletado no rio 
Queimado na propriedade, 
jogado no terreno baldio ou 
logradouro, Jogado no rio 

 Clandestina 

Limoeiro Açailândia Lançado no rio ou lago 
Rede geral de 
distribuição 

Descartado em caçamba de 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Limoeiro Açailândia Céu aberto 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Limoeiro Moanã Lançado no rio ou lago 
Rede geral de 
distribuição 

Descartado em caçamba de 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Limoeiro Moanã Fossa rudimentar Caixa d'água 
Coletado diretamente por 

serviço de limpeza; Queimado 
na propriedade 

Rede geral de energia  

Limoeiro Portelinha Fossa rudimentar Ligação clandestina 
Coletado diretamente por 

serviço de limpeza; Queimado 
na propriedade 

Rede geral de energia  

Limoeiro Portelinha Banheiro a céu aberto Pega água na irmã 
Coletado diretamente por 

serviço de limpeza; Queimado 
na propriedade 

Rede geral de energia  

Limoeiro Portelinha Fossa rudimentar Sem acesso 
Descartado em caçamba de 

serviço de limpeza 
Rede geral de energia  

Limoeiro Portelinha Fossa rudimentar 
Rede geral de 
distribuição 

Descartado em caçamba de 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Limoeiro Vila Pinto Fossa rudimentar Caixa d'água 
Coletado diretamente por 

serviço de limpeza 
Rede geral de energia  

Limoeiro Vila Pinto Fossa rudimentar 
Rede geral de 
distribuição 

Carrinho de mão Rede geral de energia  

Limoeiro Vila Pinto Lançado no rio ou lago 
Rede geral de 
distribuição 

Carro de mão Rede geral de energia  

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo, 2017. 
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Quadro 29 - Infraestrutura do ponto de vista dos Moradores das áreas precárias/Oeiras 
 (continua) 

CIDADE 
NOME DO 

BAIRRO/ASSENTAMENTO 
PRECÁRIO 

TIPO DE 
ESGOTAMENTO 

TIPO DE 
ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA 
COLETA DE LIXO 

HÁ REDE DE 
ENERGIA 

ELÉTRICA? 

Oeiras Marituba Lançado no rio ou lago 
Rede geral de 
distribuição 

Descartado em caçamba de 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Oeiras Marituba Lançado no rio ou lago Caixa d'água 
Descartado em caçamba de 

serviço de limpeza 
Rede geral de energia  

Oeiras Marituba Lançado no rio ou lago 
Rede geral de 
distribuição 

Descartado em caçamba de 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Oeiras Marituba 
Lançado no rio ou lago; 

lançado na vala 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Oeiras Marituba Lançado no rio ou lago 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Oeiras Marituba 
Fossa rudimentar, 
despejado no solo 

Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Oeiras Marituba Banheiro fora 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Oeiras Marituba Banheiro fora Caixa d'água 
Coletado diretamente por 

serviço de limpeza 
Rede geral de energia  

Oeiras Marituba Banheiro fora 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia 

Oeiras Liberdade Lançado no rio ou lago 
Rede geral de 
distribuição 

Sem informação Rede geral de energia  

Oeiras Liberdade Fossa séptica 
Rede geral de 
distribuição 

Sem informação Rede geral de energia  

Oeiras Liberdade Lançado no rio ou lago,  
Rede geral de 
distribuição 

Descartado em caçamba de 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Oeiras Liberdade Lançado no rio ou lago,  
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Oeiras Liberdade Fossa rudimentar 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Oeiras Liberdade Fossa rudimentar 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  
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(conclusão) 

CIDADE 
NOME DO 

BAIRRO/ASSENTAMENTO 
PRECÁRIO 

TIPO DE 
ESGOTAMENTO 

TIPO DE 
ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA 
COLETA DE LIXO 

HÁ REDE DE 
ENERGIA 

ELÉTRICA? 

Oeiras Liberdade Banheiro fora 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Oeiras Liberdade Fossa séptica 
Rede geral de 
distribuição 

Coletado diretamente por 
serviço de limpeza 

Rede geral de energia  

Oeiras Nova Oeiras Sem informação Caixa d'água Queimado na propriedade Rede geral de energia  

Oeiras Nova Oeiras Fossa rudimentar 
Poço ou nascente na 

propriedade 
Queimado na propriedade Rede geral de energia  

Oeiras Nova Oeiras Fossa rudimentar 
Poço ou nascente na 

propriedade 
Jogado no terreno baldio ou 

logradouro 
Rede geral de energia  

Oeiras Nova Oeiras Fossa rudimentar 
Poço ou nascente na 

propriedade na 
propriedade do vizinho 

Queimado na propriedade Rede geral de energia  

Oeiras Nova Oeiras Banheiro fora Ligação clandestina 
Descartado em caçamba de 

serviço de limpeza 
Rede geral de energia  

Oeiras Nova Oeiras Fossa rudimentar 
Poço ou nascente na 

propriedade 
Queimado na propriedade Rede geral de energia  

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo (2017). 
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Quadro 30 - Infraestrutura do ponto de vista dos ACSs/Cametá, Limoeiro e Oeiras. 

CIDADE 
NOME DO BAIRRO/SETOR 

EM QUE TRABALHA 
REDE DE ESGOTO 

ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA 

COLETA DE 
LIXO 

ENERGIA 
ELÉTRICA 

 ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA 

 PAVIMENTAÇÃO  ARBORIZAÇÃO MEIO-FIO  CALÇADAS 

Cametá Trigueiro  Sim Sim Sim Sim Parcialmente Sim Não Sim Sim 

Cametá Matinha  Sim Sim Sim Sim Parcialmente Sim Sim Sim Sim 

Cametá Matinha Parcialmente Sim Parcialmente  Sim Sim Parcialmente Parcialmente Não Parcialmente 

Cametá Santa Maria  Não Sim Sim Sim Sim Sim Não Não Parcialmente 

Cametá Aldeia  Não Sim Sim Sim Sim Não Não Não Sim 

Cametá Central Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Cametá Baixa Verde Não Sim Sim Sim Não Não Não Não  Não 

Cametá Mataquiri (Zona rural) Não Não Não Sim Não Não Sim Não Não 

Limoeiro  Cuba/Açailândia Não Parcialmente Parcialmente  Parcialmente Não. Não. Não. Não. Não. 

Limoeiro  Cuba/Açailândia Não Parcialmente Sim Sim Não. Parcialmente Não Não Sim 

Limoeiro Matinha/Vila pinto Não Não Não Sim Parcialmente Não Sim Não Não 

Limoeiro Matinha Não Sim Parcialmente  Sim Parcialmente Não Sem informação Não Parcialmente 

Limoeiro Cuba Não Sim Sim Sim Não Não Não Não Não 

Limoeiro Açailândia Não Não Parcialmente  Parcialmente Sem informação Sim Sem informação Sem informação Sem informação 

Oeiras Marapira Não Sim Sim Sim Sim Não Sim Não Não 

Oeiras Marapira  Não Sim Sim Sim Não Não Não Não  Não 

Oeiras Liberdade  Não Sim Sim Parcialmente Não Não Não Não Não 

Oeiras Liberdade Não Sim Sim Sim Não Não Não Não Não 

Oeiras Marapira Não Sim Sim Sim Não Não Não Não Não 

Oeiras Liberdade Não Sim Sim Sim Sim Não Não Não Não 

Oeiras Marapira Não Sim Sim Sim Não Não Não Não  Não 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo (2017). 
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Quadro 31 - Custo de moradia do ponto de vista dos Moradores das áreas precárias/Cametá. 

CIDADE 
NOME DO 

BAIRRO/ÁREA 
PRECÁRIA 

SITUAÇÃO DA 
MORADIA 

ACESSO A 
PROGRAMAS 

HABITACIONAIS? 

Cametá Novo Norte Sem informação Não 

Cametá Novo Norte Própria Não 

Cametá Primavera Sem informação Não 

Cametá Primavera Própria Não 

Cametá Baixa Verde Própria Não 

Cametá Baixa Verde Própria Não 

Cametá Baixa Verde Própria Não 

Cametá Baixa Verde Própria Não 

Cametá Baixa Verde Própria Não 

Cametá Baixa Verde Própria Não 

Cametá Baixa Verde Própria Sim 

Cametá Baixa Verde Própria Não 

Cametá Nova Cametá Própria Sim 

Cametá Nova Cametá Própria Sim 

Cametá Nova Cametá Própria Sim  

Cametá Nova Cametá Cedida Não 

Cametá Nova Cametá Própria Não 

Cametá Nova Cametá Própria Não 

Cametá Nova Cametá Própria Não 

Cametá Nova Cametá Cedida Não 

Cametá Nova Cametá Própria Não 

Cametá Nova Cametá Própria Não 

Cametá Castanhal Própria Não 

Cametá Castanhal Própria Não  

Cametá Castanhal Própria Não 

Cametá Castanhal Própria Não 

Cametá Castanhal Própria Sim 

Cametá Castanhal Própria Não 

Cametá Castanhal Própria Não 

Cametá Invasão Seringal Própria Não 

Cametá Invasão Seringal Cedida Não 

Cametá Invasão do Trigueiro Própria Não 

Cametá Portelinha Própria Não 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo (2017). 
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Quadro 32 - Custo de moradia do ponto de vista dos Moradores das áreas precárias/Limoeiro. 

CIDADE 
NOME DO 

BAIRRO/ÁREA 
PRECÁRIA 

SITUAÇÃO DA 
MORADIA 

ACESSO A 
PROGRAMAS 

HABITACIONAIS? 

Limoeiro Moanã Cedida Não 

Limoeiro Açailândia Própria Não 

Limoeiro Açailândia Sem informação Incra 

Limoeiro Moanã Própria Não 

Limoeiro Moanã Sem informação Não 

Limoeiro Portelinha Própria Sim. Incra 

Limoeiro Portelinha Alugada Não 

Limoeiro Portelinha Própria Não 

Limoeiro Portelinha Própria Não 

Limoeiro Vila Pinto Própria Não 

Limoeiro Vila Pinto Própria Não 

Limoeiro Vila Pinto Própria Não 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo (2017). 
 

Quadro 33 - Custo de moradia do ponto de vista dos Moradores das áreas precárias/Oeiras. 

CIDADE 
NOME DO 

BAIRRO/ÁREA 
PRECÁRIA 

SITUAÇÃO DA 
MORADIA 

ACESSO A 
PROGRAMAS 

HABITACIONAIS? 

Oeiras Marituba Própria Não 

Oeiras Marituba Própria Não 

Oeiras Marituba Própria Não 

Oeiras Marituba Própria Não 

Oeiras Marituba Própria Não 

Oeiras Marituba Própria Não 

Oeiras Marituba Própria Não 

Oeiras Marituba Própria Não 

Oeiras Marituba Sem informação Não 

Oeiras Liberdade Própria Não 

Oeiras Liberdade Própria Não 

Oeiras Liberdade Própria Não 

Oeiras Liberdade Própria Não 

Oeiras Liberdade Própria Não 

Oeiras Liberdade Própria Não 

Oeiras Liberdade Própria Sim 

Oeiras Liberdade Própria Não 

Oeiras Nova Oeiras Própria Não 

Oeiras Nova Oeiras Sem informação Sem informação 

Oeiras Nova Oeiras Própria Não 

Oeiras Nova Oeiras Própria Não 

Oeiras Nova Oeiras Própria Não 

Oeiras Nova Oeiras Própria Não 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo (2017). 
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Quadro 34 - Risco Ambiental do ponto de vista dos ACSs/Cametá, Limoeiro e Oeiras. 

CIDADE 
NOME DO 

BAIRRO/SETOR EM QUE 
TRABALHA 

RISCO AMBIENTAL? 

Cametá Trigueiro  Sem informação 

Cametá Matinha  Ocupações de aterros de lixo 

Cametá Matinha Deslizamento 

Cametá Santa Maria  Deslizamento 

Cametá Aldeia  Sem informação 

Cametá Central  Erosão (frente da cidade) 

Cametá Baixa Verde Deslizamento 

Cametá Mataquiri (Zona rural) Deslizamento 

Limoeiro  Cuba/Açailândia Alagamento 

Limoeiro  Cuba/Açailândia Deslizamento, Lixo nos Igarapé 

Limoeiro Matinha/Vila pinto Lixo no igarapé 

Limoeiro Matinha Deslizamento 

Limoeiro Cuba Igarapé poluído 

Limoeiro Açailândia Alagamento 

Oeiras Marapira Lixo ao redor dos domicílios 

Oeiras Marapira  Deslizamento 

Oeiras Liberdade  
Aterro sem planejamento causando a 

morte do rio 

Oeiras Liberdade Proximidade as linhas de transmissão 

Oeiras Marapira Deslizamento 

Oeiras Liberdade Deslizamento 

Oeiras Marapira Deslizamento 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo (2017). 
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Quadro 35 - Percepção sobre a precariedade habitacional dos Moradores das áreas precárias/Cametá. 

CIDADE 
NOME DO 

BAIRRO/ÁREA 
PRECÁRIA 

VOCÊ ESTÁ 
SATISFEITO 

COM SEU 
BAIRRO? 

O QUE VOCÊ 
MAIS GOSTA? 

O QUE VOCÊ ACHA 
QUE FALTA EM SEU 

BAIRRO EM TERMOS 
DE 

INFRAESTRUTURA? 

VOCÊ 
GOSTARIA DE 

MUDAR DE 
BAIRRO?  
PORQUÊ? 

Cametá Novo Norte Sim 
Segurança; 
Vizinhança. 

Pavimentação; Coleta de 
lixo 

Sim 

Cametá Novo Norte Não Tranquilidade 
Energia elétrica; rede de 
esgoto; água encanada 

Sim 

Cametá Primavera Sim 
Proximidade dos 

serviços 
Pavimentação; coleta de 

lixo; saneamento 
Não 

Cametá Primavera Não Nada 
Água encanada, energia 

elétrica, saneamento 
básico 

Sim 

Cametá Baixa Verde Não Sem informação Rede de esgoto Sim 

Cametá Baixa Verde Não 
Proximidade com 

familiares 
Rede de Esgoto Não 

Cametá Baixa Verde Sim Sem informação 
Pavimentação e Rede de 

esgoto 
Não 

Cametá Baixa Verde Sim Segurança  Sem informação Não 

Cametá Baixa Verde Não Segurança Sem informação Sim 

Cametá Baixa Verde Sim Violência 
Rede de esgoto; 
pavimentação 

Não 

Cametá Baixa Verde Sim Nada 
Rede de esgoto; 
pavimentação 

Não 

Cametá Baixa Verde Não Nada Pavimentação Sim 

Cametá Nova Cametá Não Vizinhança Sem informação Não 

Cametá Nova Cametá Não Tranquilidade 
Coleta de lixo; 

pavimentação; saneamento 
Sim 

Cametá Nova Cametá Não Vizinhança Sem informação Não 

Cametá Nova Cametá Não Vizinhança Tudo Não 

Cametá Nova Cametá Não Tranquilidade 
Saneamento; 
pavimentação 

Sim 

Cametá Nova Cametá Sim Vizinhança Rede de esgoto Não 

Cametá Nova Cametá Sim Tudo Pavimentação Sim 

Cametá Nova Cametá Não Tranquilidade Pavimentação Sim 

Cametá Nova Cametá Sim Nada Pavimentação Sim 

Cametá Nova Cametá  Sim 
Proximidade com 

familiares 
Pavimentação; rede esgoto Não 

Cametá Castanhal Não Nada 
Pavimentação; água 

encanada; equipamentos 
públicos. 

Sim. 

Cametá Castanhal Não  Nada 
Saneamento; 
pavimentação 

Sim 

Cametá Castanhal Sim 
Tranquilidade; 

natureza 
Sem informação Não 

Cametá Castanhal Sim  Equipamentos públicos Sim 

Cametá Castanhal Sim Nada Rede de esgoto Não 

Cametá Castanhal Sim Tranquilidade 
Iluminação pública; 

saneamento 
Sim 

Cametá Castanhal Não Nada Rede de esgoto Sim 

Cametá Invasão Seringal Sim Tranquilidade 
Iluminação pública; 

equipamentos públicos; 
rede de esgoto 

Não 

Cametá Invasão Seringal Sim Vizinhança 
Saneamento; energia 

elétrica; água encanada 
Não 

Cametá 
Invasão do 
Trigueiro 

Não Bons acessos 
Coleta de lixo; 

saneamento  
Não 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo (2017). 
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Quadro 36 - Percepção sobre a precariedade habitacional dos Moradores das áreas precárias/Limoeiro. 

CIDADE 
NOME DO 

BAIRRO/ÁREA 
PRECÁRIA 

VOCÊ ESTÁ 
SATISFEITO 

COM SEU 
BAIRRO? 

O QUE VOCÊ 
MAIS GOSTA? 

O QUE VOCÊ ACHA 
QUE FALTA EM SEU 

BAIRRO EM 
TERMOS DE 

INFRAESTRUTURA? 

VOCÊ GOSTARIA 
DE MUDAR DE 

BAIRRO?  
PORQUÊ? 

Limoeiro Moanã Sim Sem informação 
Reforma das pontes;  

rede de esgoto; energia 
elétrica; água encanada 

Não 

Limoeiro Açailândia Sim Segurança 
Iluminação pública; água 

encanada; energia 
elétrica 

Não 

Limoeiro Açailândia Sim Segurança Rede de esgoto Não 

Limoeiro Moanã Sim Natureza 
Segurança pública; água 
encanada; pavimentação 

Não 

Limoeiro Moanã Sim 
Tranquilidade; 

vizinhança; 
segurança 

Pavimentação; 
iluminação pública 

Não 

Limoeiro Portelinha Sim Tranquilidade 
Aterramento; 
pavimentação 

Não 

Limoeiro Portelinha Não Vizinhança 
Aterramento; 
pavimentação 

Não 

Limoeiro Portelinha Sim A vizinhança 
Aterramento; Rede de 
esgoto; água encanada 

Não 

Limoeiro Portelinha Sim Tranquilidade 
Água, saneamento 
básico, aterramento 

Não 

Limoeiro Vila Pinto Sim 
Natureza, do rio 

próximo 
Ponte de concreto, 

equipamentos públicos. 
Não 

Limoeiro Vila Pinto Não Vizinhança 
Aterramento; 

pavimentação; água 
encanada 

Não 

Limoeiro Vila Pinto Não Tranquilidade Água encanada Não 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo (2017). 
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Quadro 37 - Percepção sobre a precariedade habitacional dos Moradores das áreas precárias/Oeiras. 

CIDADE 
NOME DO 

BAIRRO/ÁREA 
PRECÁRIA 

VOCÊ ESTÁ 
SATISFEITO 

COM SEU 
BAIRRO? 

O QUE VOCÊ 
MAIS GOSTA? 

O QUE VOCÊ ACHA 
QUE FALTA EM 
SEU BAIRRO EM 

TERMOS DE 
INFRAESTRUTURA? 

VOCÊ GOSTARIA 
DE MUDAR DE 

BAIRRO?  
PORQUÊ? 

Oeiras Marituba Não  Sem informação 
Aterramento; energia 

elétrica 
Não 

Oeiras Marituba Sim 
Proximidade com 

familiares 
Sem informação Sim 

Oeiras Marituba Sim Sem informação 
Aterramento; 
pavimentação 

Não 

Oeiras Marituba Sim Vizinhança 
 Energia elétrica; 
reforma da ponte 

Sim 

Oeiras Marituba Sim Vizinhança 
Reforma da ponte; 
segurança pública 

Não 

Oeiras Marituba Sim Não tem poeira Reforma da ponte Não 

Oeiras Marituba Não Vizinhança 
Reforma da ponte; 
segurança pública 

Não 

Oeiras Marituba Não 
Proximidade com o 

rio; vizinhança 
Reforma da ponte; 
segurança pública 

Não 

Oeiras Marituba Não Tranquilidade 
Reforma da ponte; 
segurança pública 

Não 

Oeiras Liberdade Não Tranquilidade 
Água encanada; energia 

elétrica; aterramento; 
pavimentação 

Não 

Oeiras Liberdade Sim Tranquilidade Reforma da ponte Não 

Oeiras Liberdade Sim Segurança 
Energia elétrica; água 
encanada; reforma da 

ponte 
Não 

Oeiras Liberdade Sim Natureza 
Saneamento; rede de 

esgoto 
Não 

Oeiras Liberdade Não Nada Aterramento Sim 

Oeiras Liberdade Sim Tranquilidade Reforma da ponte Sim 

Oeiras Liberdade Não Vizinhança 
Reforma da ponte; 

coleta de lixo 
Não.  

Oeiras Liberdade Sem informação 

Tranquilidade; 
segurança; 
vizinhança; 

proximidade dos 
serviços 

Pavimentação Não 

Oeiras Nova Oeiras Não Sem informação Sem informação Sim 

Oeiras Nova Oeiras Não Tranquilidade Pavimentação Não 

Oeiras Nova Oeiras Sim Tranquilidade Energia elétrica Sim 

Oeiras Nova Oeiras Sim 
Tranquilidade; 

segurança 
Equipamentos públicos; 

iluminação pública 
Não 

Oeiras Nova Oeiras Não  Vizinhança 
Pavimentação; 

equipamentos públicos 
Não 

Oeiras Nova Oeiras Não 
Segurança; 

tranquilidade 

Água encanada, 
saneamento básico; 

pavimentação 
Não 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo (2017). 
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Quadro 38 - Percepção dos moradores das áreas precárias sobre os principais problemas de sua habitação e 
entorno 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da pesquisa de campo (2017). 
 

CATEGORIAS PERCEPÇÃO TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 

HABITAÇÃO 

Mais gosta 

-  Proximidade 
com a família 

-  Fato de ser 
própria (posse) 

- Sala - Cozinha  

-  Cozinha -  Cozinha - Cozinha -  Quintal 

-  Sala    
- O fato de ser 

própria 

Problemas casa 

- Alagamento 

- Ausência de 
água encanada 

- Água encanada  - Água encanada  

- Ausência de 
água encanada 

- Tamanho da 
residência 
(densidade 
excessiva) 

- Tamanho da 
moradia 
(densidade 
excessiva) 

- Acabamento 
interno 

   

O que mudaria na 
casa 

-  Construção de 
mais cômodos 

-  Construção de 
mais cômodos 

- Construção de 
mais cômodos 

- Construção de 
mais cômodos 

- Material de 
construção para 
alvenaria 

- Material de 
construção para 
alvenaria 

- Material de 
construção para 
alvenaria  

- Pontes (estivas) 
de acesso 

  
- Acabamento 

interno e 
externo 

ENTORNO 

Mais gosta  

-  Tranquilidade - Tranquilidade 

- Segurança 

- Tranquilidade  
-  Vizinhança - Segurança - Segurança 
-  Segurança     
- Natureza    

Problemas do 
bairro 

- Redes de esgoto - Acesso ao viário  
- Saneamento 

básico 
- Iluminação 

pública 
- Acesso a água 

encanada 
- Rede de esgoto 

- Iluminação 
publica - Ruas de terra  

-  Acesso a pontes     - Saneamento 

O que mudaria no 
bairro 

- Aterraria - Pavimentaria 

- Acesso a rede de 
esgoto 

- Pavimentação  
- Pavimentaria 

as ruas 
-  Acesso a água 

encanada 
- Acesso a rede 

de esgoto 
- Reformaria as 

pontes 
    


