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RESUMO 

 

O presente artigo analisa a expansão urbana a partir do processo de periferização 

em Melgaço-PA entre 2008 e 2018, associando tal processo as situações 

econômicas e socioespaciais no arquipélago do Marajó. Um dos fatores associados 

a esse crescimento foi a operação “Arco de fogo”, decretada pela Portaria nº 28 de 

24 de janeiro de 2008 pelo Governo Federal que forçou parte da população a se 

deslocar para as áreas urbanas, produzindo novos espaços residenciais. Para isso, 

realizar-se um levantamento histórico da cidade de Melgaço a fim de entender a 

constituição do município e de da cidade. Como pressupostos teóricos, se utilizará 

os postulados de Trindade Junior e Tavares (2008), que tratam acerca do conceito e 

formação de cidades ribeirinhas na Amazônia, além de Becker (1997), que aborda 

questões relativas ao reordenamento na Amazônia. 

 

Palavras-chave: Cidade ribeirinha, Crescimento Urbano, êxodo rural, periferização. 

 
ABSTRACT 

 

The present article studies the urban expansion from the process of peripheralization 

in Melgaço-PA between 2008 and 2018, associating such process the economic and 

socio-spatial conditions in the Marajó archipelago. One of the factors associated with 

this growth was the "Arc of Fire" operation, decreed by Law No. 28 of January 24, 

2008 of the Federal Government of Brazil, which forced part of the population to 

move to urban areas, producing new residential spaces. To do this, a historical 

survey of the city of Melgaço-PA should be carried out in order to understand the 

constitution of the city and the city. As theoretical assumptions, the postulates of 

Trindade Junior and Tavares (2008) will be used, which deal with the concept and 

formation of riverside cities in the Amazon, in addition to Becker (1997), which deals 

with issues related to the migratory process. 

 

Key words: riverside cities, Urban Growth, rural exodus, peripheralisation. 
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INTRODUÇÃO 
 
 
 

Este trabalho é pautado na compreensão do processo de urbanização de 

Melgaço-PA, cidade localizada no arquipélago do Marajó-PA, entre 2008 a 2018, 

identificando os principais fatores que levaram a seu crescimento, considerando as 

definições de crescimento urbano na Amazônia brasileira, especialmente das 

cidades às margens dos rios, também conhecidas como cidades ribeirinhas.  

Analisar o processo de crescimento urbano das cidades ribeirinhas, em 

especial de Melgaço-PA, é primordial para entendimento de como esse processo se 

estabelece no território paraense, de modo a demonstrar as características desse 

tipo de cidade e as transformações espaciais que acometem as mesmas.  

No caso de Melgaço, é importante destacar a paralisação das atividades de 

extração da madeireira e do palmito nas regiões em torno do município e a migração 

ocorrida pelos moradores da zona rural na busca de emprego, haja vista que os 

mesmos já se encontravam sem trabalho, o que os levaram a buscar melhores 

condições de vida em áreas urbanas próximas.  

Em vista disso, este trabalho tem por objetivo verificar como se deu a 

expansão em cidades ribeirinhas, em especial o caso de Melgaço, considerada 

também uma cidade ribeirinha do arquipélago do Marajó. Para tanto, se fará um 

estudo a partir de Trindade Junior e Tavares (2008), que tratam acerca do conceito e 

da formação de cidades ribeirinhas na Amazônia, e Becker (1997), que aborda 

questões relativas ao processo migratório. Em seguida, faremos uma pesquisa em 

fontes históricas e entrevistas recentes no município a fim de averiguarmos os 

fatores sociais, políticos e econômicos que levaram Melgaço a uma expansão 

urbana para áreas mais distantes do centro, culminando em um processo de 

periferização. 

O trabalho foi construído de forma qualitativa, a partir de entrevistas abertas 

realizadas junto aos sujeitos sociais habitantes da cidade, analisando a correlação 

entre o urbano e rural e a própria dinâmica de transformação do município com a 

expansão.  

Para se alcançar os objetivos deste trabalho, o referido estudo foi dividido 

em três seções, que tratam respectivamente sobre as cidades ribeirinhas na 

Amazônia, bem como a definição, origem, formação, principais características e 
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complexidade. Primeiramente, trata-se a respeito das cidades ribeirinhas na 

Amazônia, sua dinâmica e características. Em seguida, desenvolve-se um breve 

histórico do arquipélago do Marajó e do município de Melgaço-PA, especificando a 

origem do processo de ocupação – como e para onde se deu – e a dinâmica urbana 

atual. Depois, analisa-se a expansão recente em Melgaço, por meio do qual se 

identificará as características gerais da cidade e as causas do crescimento recente, 

sobretudo a partir das ocupações criadas a partir de 2008, ano em que foi 

deflagrada a operação “Arco de Fogo” no município.  

As pesquisas apontam que a expansão de Melgaço se deve ao fato de 

centenas de moradores ribeirinhos, em especial do próprio município, virem para a 

cidade em busca de melhores condições de vida, abrindo caminho para novas 

povoações, promovendo então o processo de crescimento da cidade.  

 

 

1. AS CIDADES RIBEIRINHAS NA AMAZÔNIA E SUAS CARACTERÍSTICAS 

  

Na região amazônica é muito comum a presença de cidades ribeirinhas, 

aquelas localizadas às margens de rios, nas quais os rios servem de rua e as 

embarcações compõem o principal (senão o único) meio de transporte. Assim, 

acerca da definição descritiva das cidades ribeirinhas na Amazônia vejamos o que 

diz Trindade Junior e Tavares (2008):  

 

Das cidades ribeirinhas da Amazônia temos a primeira visão de longe 
quando o barco que navegamos se aproxima. Antes, se fosse dia, víamos a 
torre da igreja; hoje, a torre da telefônica é o primeiro sinal. Se for a noite, 
vemos o clarão da cidade que se achega vagarosamente, sem pressa. A 
viagem é longa, mas a chegada à cidade, a partir dessa primeira visão, 
parece interminável (TRINDADE JUNIOR & TAVARES, 2008. p. 15). 

 

É notável, no trecho acima, a característica de que as cidades ribeirinhas 

ficam localizadas às margens de rios e que para se chegar as mesmas, a 

embarcação é quase sempre a única maneira, pois sempre são localizadas distante 

dos eixos rodoviários, ficando na imensidão da floresta, cercadas por mata e água, 

tendo os rios como delineadores dos fluxos econômicos. Por serem localizadas às 

margens de grandes rios, considerando sua largura ou o volume de água, podem 

ser de pequena dimensão, considerando seu tamanho populacional e a extensão de 
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seu território, por exemplo. 

As cidades predominantes ribeirinhas trazem em seus traços crescimentos 

voltados para os rios. Seu ponto de chegada e seu ponto de partida são os trapiches 

e, ao chegar, sempre nos deparamos com o mercado, o qual tem fundamental 

importância no crescimento das cidades, pois desde a origem os excedentes da 

agricultura foram a base para economia, assim desenvolvendo as aglomerações 

urbanas iniciais. 

Na Figura 1, evidenciam-se três elementos que caracterizam muito bem 

essas cidades: a Igreja, o Mercado Municipal e, como componente mais recente na 

paisagem, as torres de telefonia.  

 

 
Figura 1 - Chegada à cidade de Melgaço-PA 
Fonte: Sousa (2018) 

 

As cidades ribeirinhas amazônicas têm geralmente a mesma estrutura 

urbana, haja vista que comumente possuem pequenos cais ou trapiches, em alguns 

casos improvisados pelos próprios moradores. Seus portos se ligam às principais 

ruas, à igreja e à praça da matriz, que são sempre as referências para se localizar. É 

no trapiche onde se tem todas as informações acerca da cidade e onde se faz o 

intermédio entre a cidade e a floresta, bem como a cidade e o restante do mundo 

(TRINDADE JUNIOR e TAVARES, 2008). 

Dessa maneira, os rios são rotas para estabelecer fluxo da cidade, assim 
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estabelecendo essas dimensões com o mundo. Eles são as rodovias das cidades 

ribeirinhas, através dos quais elas se interligam, dando suporte para as mesmas 

terem a fluidez necessária e promovendo a dinâmica entre seus habitantes, inclusive 

com novas possibilidades para seu crescimento. 

As cidades ribeirinhas, por estarem localizadas sempre às margens de rios, 

passam por um longo e complexo crescimento. Na grande maioria dessas cidades, 

esse processo se dá de forma lenta, e a partir da vinda dos ribeirinhos, por vários 

motivos, para as cidades.  

 
As cidades ribeirinhas, dessa forma, têm forte enraizamento, forte ligação 
econômica e cultural com a escala geográfica local e regional, enraizamento 
este que traduzem estreita relação com o rio, não somente pela localização 
absoluta, devido ao fato de estarem à beira do rio, mas principalmente, por 
apresentar uma interação funcional com esse elemento natural, são 
elementos disso a circulação fluvial, de subsistência material (fonte de 
recursos alimentares, uso doméstico etc.) utilização lúdica (uso dos rios 
para o lazer) e simbólica (a importância do imaginário) localização as 
margens dos rios, e, em geral (TRINDADE JR, 2010. p. 6). 
 

 

Inicialmente, esses locais eram apenas vilas, mas com a vinda de pessoas 

foi crescendo até se tornar cidade, que lentamente vão crescendo conforme a 

dinâmica de sua região. Esse crescimento decorre, em parte, como consequência da 

dificuldade de sobrevivência no meio rural, pois o homem ribeirinho almeja por 

melhores condições de vida para sua família. Falta principalmente trabalho e e 

estudo para os filhos. Assim, na esperança de uma vida melhor, o habitante rural 

migra para as cidades, mais precisamente para as periferias, onde encontrará 

elementos associados à exclusão social, sobretudo à desigualdade de acesso a 

equipamentos de infraestrutura básica. O que significa que antigo ribeirinho, agora 

habitante da cidade, promove sim o crescimento urbano, mas um crescimento muito 

difícil tanto para ele quanto para a cidade, haja vista que uma parte importante 

desses é desassistida de seus direitos. 

É comum que a vida nas cidades amazônicas está diretamente ligada ao rio 

e à floresta, o que as tornam bela de longe, mas, de perto, com uma realidade de 

abandono, marcada pela falta de investimento do poder público municipal e pela 

ausência de políticas públicas que assegurem os direitos de seus habitantes. É 

marcada, também, pela condição de vida precária da população mais pobre que 

habita áreas destinadas a expansão do local (TRINDADE JUNIOR & TAVARES, 

2008). Dessa maneira, a população carente enfrenta dificuldade para acesso à 
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educação, à saúde, ao esporte, ao lazer, entre outros direitos assegurados na 

Constituição Federal.  

Outra característica marcante nas cidades ribeirinhas amazônica é a 

transformação das paisagens naturais como consequência do crescimento da 

cidade, para construção de moradias irregulares no local. Essas moradias são locais 

onde as pessoas se submetem a baixa condições de vida, epidemias, inércia e lugar 

da destruição e da violência em troca de um local para morar nas proximidades de 

um centro urbano.  

Todas essas situações levam a complexidade das cidades, causada 

exatamente por sua expansão, uma vez que quanto maior o crescimento 

demográfico da cidade, mais complexa ela se tornará. Considerando que Amazônia 

não é uma região homogênea, logo as cidades existentes na mesma também não o 

são. Exatamente por isso destaca-se a importância das pequenas cidades 

ribeirinhas e a maneira como elas interagem com o seu entorno, identificadas como 

o ambiente da floresta.  

Em vista disso, a urbanodiverdade é revelada também pelas diversas formas 

das cidades, como também, por meio de processos originados dentro da região, 

além de formas complexas de espaços que indicam a hibridização de relações 

definidas por contatos e resistências diante do processo de expansão das cidades 

ribeirinhas, cidades essas que tiveram suas origens com a vinda dos europeus para 

a região, pois de acordo com Trindade Junior e Tavares (2008), quando se iniciou a 

colonização da Amazônia, ela já era habitada pelos povos indígenas, que se 

aglomeravam, também as margens dos rios. Vejamos o trecho a seguir: 

 
Na verdade, o povoamento da Amazônia a partir da colonização se fez 
sempre em surtos devassadores vinculados a expansão capitalista. O 
primeiro devassamento foi o da floresta tropical da várzea, ao longo dos 
rios, em busca das “drogas do sertão” (BECKER, 1997. p. 11). 

 

A partir do século XVII até meados do século XIX, ocorre uma ocupação 

peculiar, acrescentando novos contingentes humanos. Dessa maneira, os 

colonizadores ocuparam a região a partir do século XVII com a construção do Forte 

do Presépio, cujo objetivo era conquistar e defender o território, além de assegurar 

um ponto de apoio para a interiorização de toda a região até a chegada à Vila e São 

Francisco Xavier de Tabatinga, acerca de 3.000 km a oeste da foz. Assim, durante 

três séculos, XVII, XVIII e XIX, se seguem a criação do primeiro forte, bem como o 
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processo de criação das primeiras cidades como sua dinamização. Vejamos o trecho 

abaixo em que se descreve o processo de origem das cidades ribeirinhas na 

Amazônia: 

São pequenos aglomerados dispersos às margens dos rios que tinham 
como papel a defesa e se constituíam no lócus avançado o projeto 
civilizatório nem sempre concretizado. O processo de urbanização da 
Amazônia (...) surge a partir da exploração do látex quando se intensificou a 
ocupação por população não indígena da parte mais a oeste da Amazônia. 
Nos vales dos rios Madeira, Purus e Juruá, foram criados e/ou recriados 
povoados, visando a servir de apoio à exploração do látex, e que 
posteriormente se transformaram em vila e mais tarde em cidades. 
(TRINDADE JUNIOR e TAVARES, 2008, p. 16). 
 
 

Pois, conforme destaca Trindade Junior e Tavares (2016), conquistar e 

proteger o território levou a criação de muitas cidades ribeirinhas na Amazônia, além 

da exploração do látex que também foi outro fator de extrema importância para o 

processo de origens das cidades.  

Ainda sobre o processo de origens das cidades ribeirinhas amazônicas, 

Tavares (2011), destaca que a Amazônia foi ocupada pelos Portugueses durante os 

séculos XVII, XVIII e XIX, utilizando-se de várias maneiras para ocupar a região, 

bem como a construção de fortalezas, missões religiosas e a política pombalina, 

foram algumas das estratégias utilizadas para conseguirem, além de proteger, 

ocupar o território. Essas ocupações dão lugar a pequenos aldeamentos, vilas e, 

mais tarde, de cidades. Como exemplo citamos, respectivamente, as cidades de 

Gurupá e Melgaço, ambas no Estado do Pará, pois a primeira iniciou-se a partir da 

construção do forte às margens do rio Amazonas e a segunda a partir das missões 

religiosas. 

Muitas dessas cidades cresceram tanto demograficamente quanto 

economicamente, porém outras praticamente não passaram por esse crescimento. 

Isso se deve primeiramente a sua localização e em seguida a fatores econômicos, 

da época de suas origens. Mas é importante destacar que existem cidades 

ribeirinhas de diferentes tamanhos e graus de complexidade.  

 
 
2. O CONTEXTO HISTÓRICO DE MELGAÇO NO ARQUIPÉLAGO DO MARAJÓ 

 

O arquipélago do Marajó está situado na foz do rio Amazonas, no Norte do 

Estado do Pará. A região marajoara tem uma inúmera diversidade de riquezas 
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naturais e culturais, com uma paisagem composta por floresta, rios, baías, praias, 

ilhas e manguezais. O arquipélago tem aproximadamente 50.000km² de extensão 

territorial, como bem descreve Pacheco (2010). O Mapa 1 apresenta as cidades que 

compõem o arquipélago do Marajó, todas cidades ribeirinhas, ainda que com 

características diferentes, dada a complexidade interna dessa área.  

 
Mapa 1 - Mapa do arquipélago do Marajó 
Fonte: Souza e Miranda Neto (2018) 

 

 

Segundo Amaral (2012, p.38), baseada nas reflexões de Pacheco (2006), 

essa região e dividida em Marajó dos Campos e Marajó das Florestas.      

Falar no Marajó é pensar num arquipélago, num complexo de ilhas com 
cerca de 42.000 Km2 e extensão geopolítica marcada por 16 municípios 
paraenses que se dividem entre os povos dos campos, de águas e das 
florestas. De um lado “Marajó dos Campos”: Cachoeira Arari, Chaves, 
Salvaterra, Santa Cruz do Arari, Muaná, Ponta de Pedras, e Soure. De 
outro, o “Marajó das Águas e Floresta”: Afuá, Anajás, Breves, Curralinho, 
Portel, Melgaço, Bagre, Gurupá e São Sebastião da Boa Vista. Uma divisão 
não extremada, pois em muitos desses municípios, pode predominar o 
campo ou a floresta, mas com a riqueza natural deste lugar é possível 
encontrar, ao mesmo tempo, os dois cenários. 
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Essa região foi habitada pela sociedade indígena Tupi que manteve seus 

primeiros contatos, ainda no período da colonização, com os portugueses e 

africanos. Muitas das praticas culturais que hoje integram a cultura marajoara, como 

o consumo do tacacá, as narrativas de tradição oral, o uso de ervas medicinais em 

práticas de curas, foram heranças deixadas pelos índios e africanos que viveram 

aqui (PACHECO, 2010). Na leitura de Pacheco (2009, p. 48) faz-se análise das 

paisagens natural e cultural que constituem as práticas sociais dos marajoaras: 

 

Mar, baías, estreitos, igarapés, campos inundados, campos, imensos 
aguaçais, viveiros de inclassificáveis espécies vegetais, minerais e animais 
são lugares amazônicos onde se escrever muitas histórias. Nos Marajós, 
anteparo frente ao mar, estes elementos fluviais que permitiram a homens e 
mulheres de matrizes multiétnicas, desde os tempos mais longínquos, 
descobrirem saídas para sustentar vidas, alinhavar identidades, saberes e 
crenças na insularidade de seus modos de ser, trabalhar, festejar, morrer. 

 
 

Essas atividades fazem parte do dia a dia da maioria das famílias marajoaras.  

Os meios de sustento entre campos, rios e floresta como: a pesca dos diversos 

peixes, na agricultura a plantações da mandioca, milho, arroz, batata, além do 

extrativismo do açaí, da castanha do Pará, etc. A população marajoara também 

compõe de culturas festivas, como as festas religiosas, que geralmente são as mais 

esperadas pelos moradores dos municípios, onde os santos padroeiros são 

homenageado pela população local.  

No caso de Melgaço-PA, o principal santo homenageado é São Miguel 

Arcanjo, que inspira a festa religiosa mais esperada pela população. A festa se 

comemora no mês de setembro, quando a cidade fica movimentada por devotos 

vindos da zona rural e de cidades vizinhas. Durante as noites de festas, a cidade 

ganha um brilho especial nesta época, pois o povo vivencia aquele momento 

esperado pela população local e arredores. 

Na Figura 2 é possível visualizar imagem da igreja de são Miguel Arcanjo, o 

padroeiro do povo melgacense.  
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Figura 3 - Igreja de São Miguel Arcanjo 
Fonte: Sousa (2018) 

 

O município de Melgaço está situado no estado do Pará, especificamente no 

arquipélago do Marajó, a uma latitude 01º48’16” sul e a uma longitude 50º42’44” 

oeste, estando a uma altitude de 12 metros em relação ao nível do mar. Possui uma 

área de aproximadamente 6.774km² e uma população estimada em 2016 de 26.642 

habitantes, segundo o Instituto brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Segundo o IBGE (2010) Melgaço faz fronteira com Breves, Portel, Bagre, 

Curralinho, Gurupá e Porto de Moz, 77,8% dos 24.808 habitantes vivem as margens 

das baias e lagos, rios e igarapés e furos das florestas marajoaras. 

O Mapa 2 apresenta o Município de Melgaço, sua localização no Estado do 

Pará e os municípios fronteiriços.  
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Mapa 2 - Localização do município de Melgaço 
Fonte: Souza e Miranda Neto (2018) 

 

            Melgaço teve sua origem por meio das etnias Nheengaíba, Mamaianá, 

Chapouna e Guarycuru que foram ao longo dos anos estabelecendo seus povos na 

região. Após intensos conflitos por mais de 20 anos com os portugueses, a região foi 

construindo um período mais harmonioso entre as culturas e povos que se 

estabeleceram. O trabalho dos missionários da Igreja Católica ao longo do tempo foi 

desagradado pela Coroa Portuguesa, que os expulsou em 1750, alterando as 

aldeias para vilas com nomenclaturas portuguesas.    

O Município com o nome de Melgaço foi instituído em homenagem a 

freguesia denominada de Barão de Melgaço. O desenvolvimento se deu da extração 

da borracha, conhecido também como “ouro negro” entre os períodos de 1920 e 

1960 (PACHECO, 2006), que após seu declínio, na década de 30, a economia 

passou a ser gerada pela agricultura. A fundação do município data de 1961.  

O transporte fluvial é a única via de fluxo, pois o município não disponibiliza 

de um aeroporto, de modo que os portos têm uma dinâmica constante, regulado 

pela cheia e vazante dos rios, onde os mesmos viram estradas de águas, nesse 

constante vai e vem de várias embarcações de diversos tipos, como balsa, navio, 
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rabeta e voadeira. 

Já na cidade, esse movimento interno se dá regulamente por bicicletas e 

motocicletas, pois na localidade não existe carros, somente as caçambas da 

prefeitura, que servem para retirar lixo das vias públicas em dias de coletas. A maior 

quantidade de lixo é encontrada nas zonas de ocupação irregular.  

Nesses locais, o resíduo é visível, pois há acumulo de lixo nas ruas e ao 

lado das palafitas, desta forma aumentando a chance de proliferação das doenças 

endêmicas, como malária, dengue, hepatite e outras doenças causadas pela falta de 

conhecimento por parte de um grupo social, conforme se observa na imagem 

abaixo. 

 

 
Figura 4 - Ocupação Rua Nova 
Fonte: SOUSA (2018) 

 

A falta de políticas públicas nesses locais é notória, pois recentemente se 

alastrou no município uma doença chamada caxumba, que acomete principalmente 

crianças e adolescentes, pois os mesmos compartilham os copos ao tomarem água 

nas escolas, sendo que a mesma é transmitida através da gotícula de saliva. A 

prevenção por meio de vacinas, que são aplicadas no 12º ao 15º mês de vida da 

criança. 

Diante destes fatos, percebe-se a ausência do poder público, também na 

vigilância, principalmente no que se refere a prevenção de doenças. E como nas 

grandes cidades, as pessoas que residem em periferia, são as mais desassistidas 

pelo poder púbico. 
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3. A URBANIZAÇÃO RECENTE EM MELGAÇO-PA  

 

A cidade de Melgaço corresponde, para fins deste estudo, à sede do 

município de Melgaço, delimitando-se a partir de sua área urbana. Como citado 

anteriormente, localiza-se na Ilha de Marajó. Para o acesso à cidade, é necessário 

adentrar aos rios Marajoaras, haja vista que eles são rotas de todas as embarcações 

que transitam nos rios da Amazônia. 

Esse fluxo fluvial serve, entre muitas outras utilidades, para as embarcações 

levarem o principal produto extraído no município para outros lugares do estado: o 

açaí, pois como aponta Schor (2013) “as cidades pequenas tem sempre sua 

economia voltada para a exportação de algum produto”. Assim, a logística do 

município é intimamente ligada ao rio, a entrada e a saída do município é o trapiche 

municipal, que se liga ao mercado municipal, onde os produtos são vendidos para a 

população local. A Figura 5 apresenta o trapiche das embarcações que circulam pela 

região, transportando pessoas e produtos por meio do rio.  

 

 
Figura 5 – Trapiche das embarcações em Melgaço 
Fonte: Sousa (2018) 

 

O trabalho extrativista, como a retirada do açaí é constante, tornando esse 

trabalho a base da economia local, principalmente a extração da madeira. 

Observemos o trecho abaixo:  
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O fato de termos uma população predominante rural e reduzida a 
diversidade voltada ao espaço urbano, sinaliza um espaço que segue a 
dinâmica rural ao longo de sua história, produzido por sujeito que tem como 
prática espacial a oralidade, os modos de vida florestal e das águas, relação 
de vizinhança e ajuda mutua. Esses indicadores assumem o papel de fio 
condutor deste trabalho, sem perder de vista a vida rural, assim como a 
urbana constituem com uma série de desafios vivenciados e externados 
pelos moradores através dos desencantos e frustrações e sentimento que 
historicamente vieram vivenciando ao longo de sua trajetória. Entre elas 
estão ausência de serviços básicos e essências de educação e saúde, 
crises de farinha, conflito familiar e declínio dos modelos de produção: 
Madeireiro e palmito. (BAIA 2014, p. 88). 

 

O processo em que as famílias vão em busca de novos territórios se chama 

expansão territorial urbana, tornando constante o processo de crescimento e esse 

mesmo sujeito produz o espaço. No caso de Melgaço, esses sujeitos trazem consigo 

heranças de seus lugares anteriores, em que as casas são feitas em madeira 

retiradas da floresta no entorno da cidade, conforme observamos no trecho seguir: 

 

As formas de habitação são outra característica identificadora dos gêneros 
e do modo de vida da civilização, seu material de construção é uma e uma 
expressão igualmente exemplar dos elementos dos ambientes local: a terra 
na zona árida, a pedra na região do mediterrâneo, a madeira nas áreas 
florestais.  (MOREIRA, 2014, pg. 69). 
 

 O aspecto do espaço onde o homem organiza o habitat, o local onde ele 

configura sua identidade e a forma de viver retrata locais anteriores de vivencia do 

sujeito. Entende-se desse modo pois, durante a pesquisa a campo, observei as 

moradias da população que produzem novos espaços, em especial espaços 

residenciais. Nesses espaços é comum casas de madeiras, em terrenos na maioria 

das vezes situados em áreas alagadas que remetem a antiga moradia com pontes 

de madeira, na maioria das vezes em estado precário, que ligam uma casa a outra. 

Por falta de políticas públicas voltadas para essa população, as áreas são quase 

sempre tomadas por mato, atraindo diversas espécies de animais transmissores de 

doenças.  

O Mapa 2 apresenta a sede do Município de Melgaço. Os bairros foram 

divididos recentemente após a criação do Plano Diretor Municipal de Melgaço 

(MELGAÇO, 2017), pois via necessidade intitulação dos mesmos, ficando então 

Bairro Centro ou Guaricuru, Miritizal, Tabocal, Tucumã e Bairro Novo. Os bairros que 

proliferaram foram Tabocal, Tucumã, e Bairro Novo, demonstrando um crescimento 

considerável da cidade.  
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Mapa 2 - Mapa dos bairros de Melgaço 
Fonte: Dados coletados do plano diretor do município 2018. 

 

A expansão territorial está diretamente relacionada ao processo de 

urbanização das cidades ao longo dos rios e a relação social que se desenvolve é o 

que caracteriza esse espaço. Por esses motivos, esses locais são muito parecidos 

com os locais que essa população vivia anteriormente, pois na busca por melhoria 

trazem consigo muito dos seus costumes e a sua forma de viver.  

Na Figura 6, é possível identificar o tipo que moradia que resulta das 

ocupações recentes. As palafitas demonstram um padrão construtivo que remete às 

ocupações antigas dos moradores, em geral de ribeirinhos.  
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Figura 6 – Ocupações às margens dos rios, Bairro Novo, em Melgaço-PA 
Fonte: Acervo pessoal de Sousa (2018) 

 

Assim, o local mais propício de se viver é as margens dos rios. Sabemos 

que essas áreas são carentes de políticas públicas e a segregação espacial é 

relativamente visível neste espaço. Além disso, pelo fato desses moradores terem 

pouca escolaridade e por não terem oportunidade de estudar, em entrevistas 

realizadas para este trabalho, os mesmos dizem que já estão velhos para ir à 

escola, servindo assim de mão de obra barata na região. Ao entrevistar os mesmos, 

eles foram enfáticos ao afirmarem sua vinda da zona rural para a cidade, pois dizem 

que buscavam melhorias para a sua família, mas ao chegarem, enfrentaram uma 

realidade distante da qual desejavam, pois a cidade é um local onde as pessoas 

dependiam de recursos financeiros para sobreviver.  

O processo de urbanização de Melgaço se deu de forma lenta, se 

intensificando ao longo do tempo. Tal processo, no entanto, teve alguns momentos 

de maior intensidade, pois de acordo com relato de moradores, o auge da 

urbanização se deu entre 2008 e 2018, exatamente o período que iremos abordar 

neste trabalho. 

Apesar da dificuldade em encontrar referências históricas que definam 

exatamente a mudança ocorrida no período em estudo, toma-se aqui como 
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referência uma planta de 2003 e uma imagem do Google Earth em 2015. Conforme 

se pode demonstrar na figura 7, há um limite territorial bem menor demarcado na 

planta de 2003 e a ausência do Bairro Novo, que em 2015 já se mostra ocupado 

margeando o rio ao sul da cidade, sobretudo a partir de residências em palafitas. A 

ocupação também se dá ao norte, em terra firme, compondo o bairro Tucumã.  

 

 
Figura 6 - Comparativo da Planta Urbana entre 2003 e 2015 
Fonte: Pacheco (2006) e Google Earth (2018) 

 

Como se percebe, há um crescimento em direção às áreas mais afastadas 

do centro histórico, configurando um processo de periferização (SANTOS, 2008). 

Através de observações em campo, pude observar que se tratam de locais 

desassistidos pelo poder público, muitos dos quais produzidos a partir de 

aterramento, como Bairro Novo e Miritizal. Tratam-se, portanto, de periferias 

precárias, também denominadas pelo IBGE de Aglomerados Subnormais (IBGE, 

2010).  

Nessa trajetória de pesquisa e elaboração deste trabalho, encontrei sujeitos 

que vivenciaram a Operação “Arco de Fogo”, uma ação resultante da parceria do 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), 
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Polícia Federal (PF) e Força Nacional de Segurança. O governo do estado do Pará 

tem participação decisiva na ação por meio da Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente (Sema). Houve, a partir dessa ação institucional, mais de treze mil metros 

cúbicos de madeira ilegal apreendidos na Operação do Ibama “Guardiões da 

Amazônia” (JORNAL DIÁRIO AMBIENTE BRASIL, 30 de janeiro, 2018). Essa 

operação foi também primordial para a migração e surgimento de novos espaços na 

cidade, ocorrendo várias ocupações, das quais umas foram a margem dos rios e 

outros para a terra firme, dando importância a complexidade da urbanização após a 

rápida mudança a realidade local. Como sugere Becker (1997), apesar de a decisão 

de migrar ser uma iniciativa individual, em conjunto ela é fortemente induzida por 

ação e não um fenômeno predominante espontâneo. 

Para melhor compreensão da realidade do processo de urbanização e da 

notória transformação ocorrida no tempo e no espaço, é necessário compreender a 

organização espacial pela qual passou Melgaço e seu entorno como consequência 

da operação arco de fogo. Foi através desse processo de reordenamento do 

território que surgiram os novos bairros entre 2008 e 2018, emergindo uma nova 

lógica de produção do espaço.  

Com essa aplicabilidade da operação Arco de Fogo, muitos moradores 

tiveram que mudar de atividade econômica. Esse fluxo populacional passou a sair 

das ilhas e vir para o núcleo urbano das cidades. Dessa forma, os ribeirinhos 

mudaram para os centros urbanos na tentativa de melhorar a sua situação 

econômica, ampliando os espaços urbanos. 

Em relatos do Entrevistado A, das áreas recém-criadas na rua Orlando 

Amaral, Bairro Novo, o mesmo descreve a realidade em que ele está inserido e faz a 

sua justificativa da necessidade de sobrevivência na cidade de Melgaço. 

 

O motivo para a minha ida para a cidade foi a dificuldade de viver na zona 
rural, pois já não podia mais retirar madeira e muito menos derrubar floresta 
para a plantação da mandioca, dessa forma dificultando a nossa vida, vim 
para a cidade em busca de trabalho, porém  não conseguir, pois emprego 
não tinha, e me vir obrigada a trabalhar em que aparecesse, ultimamente 
tenho trabalhado em retirar açaí, pois é a única fonte de trabalho que me 
enquadrei nesta cidade a dificuldade é grande em viver aqui, pois onde 
morava, caçava e pescava, dessa forma alimentava minha família 
(Entrevistado A). 

 

Os moradores descrevem inúmeras limitações, contudo em suas narrativas, 

o que mais parece é a ausência de renda e por isso esses sujeitos deixam as suas 
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localidades no espaço rural e vão em busca de conseguir recursos para dar uma 

vida digna para a sua família. Nesse aspecto, saúde e educação são prioridades, 

conforme observamos no trecho abaixo:  

 

Eu e minha família tivemos que parar de trabalhar nas nossas terras porque 
me denunciaram para o IBAMA, nessa época morava no Anapú (zona rural 
do município e Melgaço), estava trabalhando, quando chegou o IBAMA e 
trouxe todos os motores e as serras da minha serraria, depois, fiquei sem 
trabalho e vim em busca de trabalho (Entrevistado B).    

 

Na verdade, esse espaço se modifica de acordo com as necessidades 

sociais e se refaz de acordo com as demandas econômicas, pois ambas as 

realidades caminham juntas, fazendo e refazendo esse espaço. Mas não pode se 

trabalhar cada papel separadamente e sim estudar em conjunto, sociedade, 

economia, cultura, para entender como os espaços se desenvolvem e se articulam. 

Observemos o trecho abaixo: 

 

Perfil da população dessas cidades também guarda profundas raízes 
histórico-culturais com a dimensão do espaço local anterior a década 
de1960. É por esse motivo que o sistema de povoamento urbano de caráter 
dendrítico, no que se inserem as cidades ribeirinhas, possuem uma forte 
presença de populações ditas tradicionais - de ascendência indígena, negra 
e mestiça - que traduzem estreita relação com o rio a floresta nos diferentes 
níveis geomorfológicos (igapó, várzeas e terra firme), (TRINDADE JR, 
2008).  

 

Das famílias que deslocaram para o município e nos bairros que surgiram 

com a migração, encontrei nas minhas andanças, sujeitos que traduzem a sua 

cultura no espaço vivido. Ao analisar a questão habitacional, enfocam questões 

sociais, econômicas e educacionais, além da cultura. Portanto, compreender esse 

processo é essencial para chegar ao fator de crescimento urbano da cidade. Para tal 

compreensão da cidade e de como ela se dinamiza, é necessário realizar 

acompanhamentos com as famílias e vivenciam essa dinâmica interna da cidade. 

Ao longo desses dez anos, de 2008 a 2018, Melgaço também ficou 

conhecida no Brasil como a cidade com pior IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano) do país, de acordo com o Instituto Brasileiro Geográfico e Estatística 

(IBGE). Os dados do IDH são medidos de dez em dez anos e, em 2013, o IBGE 

divulgou o resultado que apresentou Melgaço como o pior município do Brasil para 

se viver. Os dados são em escala que vai de 0 a 1. A nota obtida pela cidade foi 
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0,418, o que faz com que configure uma cidade com baixo desenvolvimento urbano 

e desenvolvimento humano, ponderando fatores relacionados à educação, à saúde 

e ao saneamento básico. 

Na Figura 7 é possível identificar uma característica marcante de Melgaço 

relacionada a ausência de saneamento, condição que pode ter um dos fatores no 

resultado do CENSO de 2010.  

 

 
Figura 7 – Bairro Miritizal, Melgaço-PA 
Fonte: arquivo pessoal Sousa (2018) 

 

O resultado foi divulgado em rede nacional, como jornais e programas de 

TV, em que Melgaço passou a ser vista como o pior lugar do Brasil para se viver. Tal 

fato deixou a população agitada, pois ninguém concordava com que estava sendo 

divulgado a respeito do município. A população reuniu e saiu às ruas da cidade para 

pedir às autoridades que tomassem atitudes em relação aos fatos retratados na 

mídia. 

            Fato este que os e seus administradores lutam para sair da posição, “como 

pior lugar para se viver”, porém a luta é longa, saúde educação e qualidade de vida 

são os fatores primordiais para a melhoria do município, mas estamos muito longe 

disso, pois as cidades marajoaras são esquecidas pelas políticas públicas. 

Dessa maneira, em condições precárias, como a mostrada na imagem 

acima, moradias em palafitas, ligadas por pontes de madeira, cercadas por mato, em 

que seus direitos de cidadãos lhes são negados. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo constituiu uma oportunidade para conhecer os fatores de 

crescimento urbano no município de Melgaço-PA, de modo a conhecer as 

populações que migraram para o espaço urbano, ocasionando a expansão recente 

da cidade nos últimos 10 anos. A importância deste trabalho foi conhecer os 

processos sociais e econômicos das populações e correlacionar com processo 

migratório resultante das políticas de ordenamento territorial implantadas na 

Amazônia. 

No presente trabalho, evidenciou-se a relação entre a migração rural-urbana 

e os fatores que aconteceram a partir de 2008 com a operação Arco de Fogo, uma 

iniciativa decretada pelo Governo Federal com o objetivo de intensificar a vigilância 

na floresta amazônica, pois a exploração era em grande escala. Assim, fecharam 

madeireiras em vários municípios e, em Melgaço, essa operação tinha como 

principal foco a fiscalização e aplicabilidade de multa e regulamentação do processo 

madeireiro.            

A expansão de Melgaço se deu, assim, em consequência da migração do 

povo ribeirinho para a cidade, na busca de melhores condições de vida. Portanto, os 

dados e as informações contidas no estudo servirão para entender os fatores que 

induzem o crescimento de cidades ribeirinhas frente a urbanização e expansão do 

capital, além de proporcionar novos estudos sobre as cidades ribeirinhas na 

Amazônia. 
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