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RESUMO 
 

 

 

SALDANHA, Elivaldo Morais; SILVA, José Matheus Barata. A produção do espaço 

urbano na Amazônia: o caso da orla da cidade de Vigia de Nazaré-PA. (Trabalho 
de Conclusão de Curso de Graduação em Licenciatura Plena em Geografia) – 
Universidade do Estado do Pará, Campus XVII, Vigia de Nazaré, Pará, 2015.  

 

 

 

O processo de urbanização na região amazônica vem gradativamente sendo 
construído ao longo dos anos. Nesta perspectiva as pequenas e médias cidades da 
Amazônia perpassam por intensas modificações na sua estrutura urbana. Deste 
modo, o objetivo principal desta pesquisa é analisar e compreender o crescimento 
urbano ao longo da orla da cidade de Vigia de Nazaré-PA, levando em conta 
algumas mudanças e permanências referentes à estrutura e funcionalidade deste 
espaço, tendo a atividade pesqueira como fator influente nestas transformações. 
Para tanto, a metodologia utilizada baseou-se em análises bibliográficas, 
observações da paisagem da orla, delimitação da área de estudo e utilização de 
pesquisa de campo por meio de questionários e entrevista. No primeiro 
procedimento buscou-se uma análise literária acerca da urbanização brasileira com 
ênfase no espaço amazônico. No segundo, ocorreu a observação sistemática do 
objeto estudado identificando a expansão urbana na orla. No terceiro procedimento, 
“fragmentou-se” a orla em três momentos distintos, com aplicação de questionários 
correspondentes às características de cada um de seus recortes espaciais, além de 
entrevista. Os resultados obtidos na pesquisa elucidam que o avanço técnico da 
pesca na cidade de Vigia de Nazaré, contribui fundamentalmente para o processo 
de adensamento urbano de comércios e serviços na orla da cidade, fomentando 
fatores como o crescimento demográfico, assentamentos irregulares e maior fluxo de 
mercadorias e capital, consequentemente ocasionando grandes modificações em 
seu recorte espacial.  
 
 
 
 
Palavras-chave: orla; atividade pesqueira; Vigia de Nazaré; produção do espaço 

urbano; Amazônia. 
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ABSTRACT 

 

 

 

SALDANHA, Elivaldo Morais; SILVA, José Matheus Barata. The production of urban 
space in the Amazon: the case of the edge of the city of Nazareth Vigia-PA. (End of 
Job Graduation in Full Degree in Geography) - University of Pará, XVII Campus, 
Nazareth Vigia, Pará, 2015. 
 

 

 

The urbanization process in the Amazon region is gradually being built up over the 
years. In this perspective the small and medium cities of the Amazon pervade by 
intense changes in its urban structure. Thus, the main objective of this research is to 
analyze and understand the urban growth along the waterfront of the city of Nazareth 
Vigia-PA, taking into account some changes and stays on the structure and 
functionality of this space, and the fishery as an important factor these 
transformations. Therefore, the methodology used was based on bibliographic 
analysis, landscape observations of edge, delimitation of the study area and use 
through questionnaires and interview fieldwork. In the first procedure we sought a 
literary analysis about the Brazilian development with emphasis on the Amazon 
region. In the second, there was the systematic observation of the object studied 
identifying the urban sprawl on the edge. In the third procedure, "broke up" the border 
at three different times, with application of questionnaires corresponding to the 
characteristics of each of its spacial, and interview. The results of the survey shed 
light on the technical advancement of fishing in the town of Nazareth Vigia 
fundamentally contributes to the urban densification process of trade and services in 
the edge of town, promoting factors such as population growth, illegal settlements 
and increased flow of goods capital and, consequently causing major changes in 
their spatial area. 
 
 
 
Keywords:  edge; fishing activities; Nazareth Vigia; production of urban space; 

Amazon. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

 A relevância deste trabalho é compreender as transformações ocorridas 

na orla da cidade de Vigia de Nazaré-PA a partir da década de 1970, considerando 

os diversos usos deste espaço, identificando os diferentes processos de 

ordenamento territorial presentes neste recorte espacial, assim como a alocação de 

aparelhos urbanos em grande parte de sua extensão, dando-lhe aspectos urbanos 

mais atenuados ou não em alguns pontos. Buscaremos mensurar este fenômeno, 

tendo a atividade pesqueira como o principal agente interventor desta 

(re)organização urbana presente na orla. 

 Considerando a importância da atividade pesqueira para a economia 

desta cidade, compreendemos que faz-se necessário uma análise geográfica e uma 

reflexão acerca da influência exercida por esta atividade na produção e 

ordenamento do espaço urbano de sua orla, ressaltando a importância que este 

espaço assume no contexto da cidade, principalmente em função de seus aspectos 

econômicos, uma vez que grande parte dos estabelecimentos comerciais e 

vendedores ambulantes se concentram na orla da cidade gerando grande parte dos 

empregos formais e informais e atraindo diariamente expressivo número de pessoas 

trabalhadoras e consumidoras tanto de produtos oriundos da pesca quanto de 

produtos manufaturados e de bens de consumo duráveis e não duráveis. 

 Por outro lado, a verificação de algumas peculiaridades e particularidades 

existentes no espaço supracitado despertou-nos o interesse e a curiosidade pelo 

presente estudo, vislumbrando sua contribuição enquanto produção cientifica para a 

cidade. Para tanto, nos apropriamos de alguns saberes empíricos do censo comum, 

sistematizando-os e verticalizando-os, utilizando o saber geográfico como 

ferramenta analítica para tal realidade. Deste modo, buscamos compreender o 

processo de ocupação e urbanização da orla da cidade de Vigia de Nazaré, tendo 

em vista as diversas formas de uso nela estabelecidas. Ressalvamos assim a 

importância de nossa análise neste trabalho. 

 A atividade pesqueira será abordada em nossas análises como fator 

preponderante nesta nova estruturação da orla, pois entendemos que esta atividade 

econômica infere diretamente intensificando as transformações espaciais na orla e 

remodelando-a ao longo do tempo. As relações espaciais e sociais estabelecidas 
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neste espaço historicamente convergem para uma das principais atividades 

econômicas em território amazônico, a pesca. 

 Não pretendemos nesta pesquisa analisar a pesca em sua amplitude 

econômica, mas buscamos identificar a contribuição espacial que a mesma pode 

proporcionar à cidade de Vigia de Nazaré, mais especificamente ao espaço da orla. 

Analisando suas relações com o espaço urbano da cidade, empiricamente partimos 

da concepção de que a pesca pôde fomentar uma série de modificações na orla, 

entendendo esta como um fator de atração populacional e comercial, associada ao 

maior fluxo de mercadorias e capitais, que se aglutinam ao entorno da orla. 

 Neste sentido é interessante pensar de que modo a urbanização da orla 

pode influenciar no modo de vida das pessoas que estão engendradas neste 

processo. Em uma análise espaço/temporal é perceptível a nova configuração 

urbana ocorrida na orla da cidade de Vigia de Nazaré, principalmente a partir da 

segunda metade do século XX, com os planos de integração nacional voltados ao 

espaço amazônico, que tinham como pressuposto uma possível “integração” da 

Amazônia com o restante do território nacional. Neste bojo o espaço urbano 

amazônico foi sendo constituído por diferentes fatores e diversos agentes, sendo 

viável compreender que esta temporalidade não está dissociada da atual conjuntura 

espacial e urbana existente nas cidades amazônicas como no caso de Vigia de 

Nazaré. 

 Diante do que foi explanado e de acordo com o objetivo proposto nesta 

pesquisa, surgiram algumas indagações pertinentes a este processo. Tendo como 

aporte teórico a análise do espaço urbano e a espacialidade das orlas fluviais no 

espaço ribeirinho amazônico, chegamos aos seguintes questionamentos: Quais as 

peculiaridades da urbanização da região amazônica que a diferencia das demais 

regiões do Brasil? De que maneira ocorreu a transformação urbana na orla a cidade 

de Vigia de Nazaré e qual a contribuição da atividade pesqueira neste processo? De 

que forma se faz o ordenamento territorial da orla e qual a influência da atividade 

pesqueira neste processo? 

 A partir das inquietações apresentadas faz-se necessário uma leitura 

abrangente e analítica da realidade que se estabelece na orla da cidade. Partimos 

então do pressuposto de organizar este fato em uma trajetória mais regional e 

nacional, principalmente no que se refere à urbanização brasileira. 

Neste caminho metodológico elencamos alguns objetivos específicos que 
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nortearam a pesquisa e ordenamos sua cronologia para que obedeça a uma ordem 

lógica de fatos e acontecimentos que possam ter alguma causalidade neste 

fenômeno. 

Deste modo, concernente aos objetivos da pesquisa, procuramos analisar a 

urbanização brasileira com ênfase na região amazônica compreendendo suas 

particularidades a partir da cidade de Vigia de Nazaré, onde, a princípio, nos 

propusemos a entender de que forma a urbanização brasileira foi concebida nas 

diferentes regiões do país, com peculiaridades em cada uma delas. Neste sentido, a 

região amazônica caracteriza-se principalmente em função do seu processo inicial 

de urbanização ter-se dado ao longo dos cursos dos rios, podendo-se inserir a esta 

lógica de integração o espaço vigiense, pensado e articulado em momentos 

distintos, inicialmente ligado ao padrão beira-rio (dendrítica) e posteriormente 

atrelado à articulação rodoviária. 

 Neste ponto, crucialmente buscamos discutir os conceitos de “cidade na 

floresta” e “cidade da floresta”, que se imbricam nas relações das cidades ribeirinhas 

com o meio natural que as cerca, no qual nos remetemos ao conceito de “cidade 

híbrida”, que será esmiuçado mais a diante.  

  Sequencialmente, procuramos identificar e analisar o processo 

espaço/temporal da formação e as transformações na paisagem urbana da orla da 

cidade de Vigia de Nazaré fomentada pela atividade pesqueira. Neste aspecto nos 

debruçamos em fazer uma taxonomia espaço/temporal da orla da cidade, 

fragmentando-a em três momentos de ocupação, levando em consideração sua 

formação histórica e territorial. Para tanto, classificamos esses momentos de acordo 

com a sua trajetória de formação espacial, compreendendo que ao longo de toda 

orla coexistem territorialidades e espacialidades diversas. 

 Entendemos que a atividade pesqueira moldou e regulou determinadas 

estruturas urbanas e relações sociais em periodizações espaciais distintas. Alguns 

equipamentos urbanos e a presença de rugosidades (a exemplo de casarões 

antigos e igrejas seculares) nos permitem relacionar a origem da estruturação da 

orla da cidade ao seu próprio processo de ocupação através dos rios. A partir destas 

identificações espaciais consideramos esta fragmentação sócio-espacial da orla, 

pois a realidade da paisagem e de suas relações socioeconômicas não ocorre de 

forma homogênea.  

 Além disso, posteriormente buscamos identificar os diferentes elementos 
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urbanos estabelecidos ao longo de toda a orla da cidade, caracterizando suas 

peculiaridades, contextualizando a contribuição da pesca para tal fenômeno. Faz-se 

necessário entender este fenômeno com um olhar geográfico nestas análises, pois o 

espaço geográfico é moldado em consonância com sua forma de apropriação, e 

deve ser pensado dialeticamente e estabelecida uma relação empírica, aportes 

teóricos e arcabouços metodológicos que possam cercear e oportunizar uma 

compreensão fidedigna dos fatos. 

 Para tanto, buscando alcançar melhor compreensão por parte do leitor, 

este trabalho está dividido e organizado em três capítulos,  sendo:  1) Metodologia; 

2) O espaço urbano brasileiro; e 3) A produção do espaço urbano na orla da cidade 

de Vigia de Nazaré-PA, além da Introdução e das Considerações Finais. 

 No primeiro capítulo, “Metodologia”, buscamos elucidar nossas 

inquietações quanto às transformações urbanas no espaço da orla da cidade de 

Vigia de Nazaré. Para tanto, neste capítulo trabalhamos com o estudo de caso 

através da aplicação de questionários e entrevista com o objetivo de analisar as 

transformações ocorridas nos aspectos urbanos da orla, relacionando a influência da 

atividade pesqueira nestas modificações. Deste modo, para melhor apreensão das 

alterações da orla, compartimentamos seu espaço em três momentos, aos quais 

denominamos de: a) orla I; b) orla II; e c) orla III, buscando evidenciar as 

particularidades de cada um deles, e a maneira como se deu a sua forma de 

ocupação e urbanização. 

 No segundo capítulo, “O espaço urbano brasileiro”, discutimos o inicio da 

formação urbana no espaço nacional, tendo as regiões Nordeste e Sudeste como 

berço desta urbanização, além da gênese da urbanização na região amazônica, 

enfocando o processo de aceleração das transformações urbanas na Amazônia 

ribeirinha a partir da inserção das rodovias que alteraram a dinâmica das cidades 

antes movimentadas pelos cursos dos rios da região. Dentro deste capítulo, fazemos 

ainda uma análise e discussão sobre as cidades ribeirinhas, frisando a diferença 

entre uma cidade ribeirinha e uma cidade a beira rio. 

No terceiro capítulo, “A produção do espaço urbano na orla da cidade de 

Vigia de Nazaré-PA”, resgatamos um pouco a discussão sobre a historicidade da 

urbanização do espaço vigiense, fazendo uma cronologia desde o seu processo de 

ocupação durante a colonização portuguesa e enfatizando sua importância dentro 

da política do governo português de dominação e exploração do território amazônico 
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e brasileiro. Além disso, discutimos o papel desempenhado pela atividade pesqueira, 

enquanto fator influente, dentro deste contexto de urbanização da cidade desde os 

seus tempos de Aldeia, passando em seguida à categoria de Vila e posteriormente à 

condição de cidade. 

Finalizando o trabalho, destacamos nossas considerações finais, 

elencando as múltiplas transformações urbanas ocorridas na orla da cidade. Vale 

ressalvar que discutimos todos estes processos focalizando sempre o espaço da 

orla da cidade, tendo em vista ser este o lócus de estudo proposto por esta 

pesquisa. 
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2 METODOLOGIA 
 

 

Ao realizar esta pesquisa partimos de algumas bases e fundamentos 

empíricos desta realidade. Nossa vertente metodológica tem como pressuposto o 

materialismo histórico-dialético, que entende o espaço como um produto 

sociohistórico, assim como as relações de produção que nele coexistem. Neste bojo, 

compreendemos o processo de produção e dispersão urbana na orla da cidade de 

Vigia de Nazaré como um processo dialético de práticas sociais no ordenamento 

territorial que se estabelece neste espaço. 

“Em outras palavras, significa que há formas de apropriação dos espaços 

por diferentes atividades, para diferentes usos e por diferentes sujeitos sociais, dos 

indivíduos aos grandes conglomerados [...].” (SPOSITO apud FERNANDES, 2012, 

p. 45). Ou seja, 

 

Deve ser considerado como um conjunto indissociável de que participa, de 
um lado, certo arranjo de objetos geográficos, objetos naturais e objetos 
sociais e, de outro, a vida que os preenche e os anima, ou seja, a sociedade 
em movimento" (SANTOS, 1985, p. 27). 

 

Nosso desafio se pauta em compreender o processo de reprodução social 

do espaço urbano e suas contradições, tendo como foco a orla da cidade de Vigia 

de Nazaré, englobando seus sistemas de objetos e seus sistemas de ações 

dispostos em seu ordenamento urbano. Em relação a estes sistemas Santos (2006), 

evidencia a importância de se considerar a relação e interação entre eles, e sua 

complementariedade mútua, sendo estes elementos indispensáveis para a 

compreensão da realidade analisada. Segundo este autor, estes sistemas devem 

ser concebidos como um conjunto indissociável de objetos e ações. Assim, 

  

Sistemas de objetos e sistemas de ações interagem. De um lado, os 
sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as ações e, de outro 
lado, o sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se realiza 
sobre objetos preexistentes. É assim que o espaço encontra a sua dinâmica 
e se transforma. (SANTOS, 2006, p. 39) 

 

Desta maneira, pode-se pensar quais fatores contribuíram para a atual 

conjuntura urbana que permeiam a orla da cidade de Vigia de Nazaré, analisando a 

atividade pesqueira como fator preponderante nesta transformação. 
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Na tentativa não de definir uma metodologia, mas convergir num caminho 

à pesquisa, elaborou-se o escopo do trabalho, constituído a partir de revisões 

bibliográficas, entrevista semi-estruturada, visitas aleatórias a campo e aplicação de 

questionários, e em meio às informações obtidas, analisou-se o caso empírico da 

pesquisa. 

Nosso instrumento técnico-empírico utilizado engloba uma análise tanto 

qualitativa quanto quantitativa dos dados levantados de acordo com a realidade da 

orla da cidade. 

Em função de o presente estudo requerer uma abordagem teórica mais 

aprofundada, inicialmente fizemos pesquisas bibliográficas buscando elucidar a 

compreensão sobre diversos conceitos geográficos inerentes ao fenômeno de 

transformação urbana, foco norteador dentro de nossa proposta de estudo. Tornou-

se pertinente a utilização deste aporte metodológico, dada a maior acessibilidade 

deste acervo ao público em geral. Segundo Gil (2008), este tipo de pesquisa se dá a 

partir de material produzido por outros autores e disponíveis normalmente em livros 

e artigos científicos. Para Vergara (2011), a pesquisa bibliográfica se pauta em ser 

um estudo sistematizado tendo seu fundamento teórico em jornais, revistas, livros, 

sites e etc. 

Nosso trabalho como um todo, e inclusive nossas pesquisas 

bibliográficas, foram orientadas principalmente a partir de nossas inquietações 

quanto às transformações urbanas ocorridas na orla da cidade de Vigia de Nazaré 

tendo a pesca como condicionante para tais modificações. 

Deste modo, direcionamos nossa pesquisa bibliográfica no sentido de 

compreender o espaço urbano brasileiro, com ênfase no âmbito regional da 

Amazônia Oriental brasileira, buscando relacionar seus diferentes processos 

históricos e territoriais que engendram uma série de fatores pertinentes a atual 

condição deste espaço. 

Além das pesquisas bibliográficas, fundamentais para a elaboração deste 

estudo, trabalhamos também com o estudo de caso. De acordo com Yin (apud GIL, 

2008, p. 57), “o estudo de caso é um estudo empírico que investiga um fenômeno 

atual dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno e 

o contexto não são claramente definidas e no qual são utilizadas várias fontes de 

evidência”. 

O foco desta pesquisa, portanto, são as diferentes apropriações e 
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relações que são estabelecidas na orla, sendo esta (re)ordenada pelo avanço da 

atividade pesqueira, pois, partindo de uma análise empírica, constatou-se que em 

uma realidade pretérita a paisagem sofreu drásticas transformações, sendo estas de 

ordem natural e urbana. 

Analisando a tabela a seguir, verifica-se que a partir da década de 1980 

há um expressivo salto da população urbana na cidade de Vigia de Nazaré, 

passando de 16.687 em 1980 para 30.087 no ano 2007, ou seja, a população 

urbana quase que duplicou em menos de três décadas. Consequentemente esta 

elevação urbana impactou na estrutura urbana da cidade de modo geral, inclusive 

no espaço da orla. 

 

TABELA 01 - População segundo situação da unidade domiciliar 1980/1991/1996/2000/2007 
 
 

Anos Urbana Rural 

1980 16.687 8.130 

1991 25.166 12.252 

1996 26.121 10.892 

2000 28.006 12.170 

2007 30.087 13.760 
 

Fonte: IBGE, 1980-2007. 
Elaboração: Idesp/Sepof, 2011. 

 

 

Assim, buscando conhecer e melhor compreender o espaço urbano da 

orla da cidade de Vigia de Nazaré, buscamos explorar o conhecimento empírico 

presente no lócus de estudo, através da aplicação de questionários e entrevista 

semi-estruturada junto a antigos moradores da cidade e conhecedores de sua orla, 

que ao longo dos anos presenciaram as transformações ocorridas neste espaço. 

Segundo Gil (2008), o questionário é uma técnica que averigua situações 

presentes ou passadas de uma sociedade, almejando o conhecimento dos diversos 

aspectos sociais desta sociedade. 

Por outro lado, 

 

Enquanto técnica de coleta de dados, a entrevista é bastante adequada 
para a obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, crêem,  
esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem 
como acerca das suas explicações ou razões a respeito das coisas 



28 

 

precedentes (SELLTIZ ET AL. APUD GIL, 2008, p. 109). 
 

Nos próximos passos, no que se refere à metodologia correspondente ao 

caráter empírico da pesquisa, nos pautamos em levantamentos de fontes 

documentais da área de estudo em questão, além de observação sistemática de 

campo sobre a dinâmica rio-cidade na orla da cidade de Vigia de Nazaré. 

Para tanto, buscando responder às indagações propostas por este 

estudo, trabalhamos a partir da aplicação de questionários de campo com questões 

fechadas (objetivas) e abertas (subjetivas), a agentes diretamente envolvidos no 

processo de produção e estruturação do espaço da orla da cidade, além da 

realização de entrevista semi-estruturada, compreendendo serem estas 

metodologias satisfatoriamente eficazes para o atendimento de nossas inquietações 

quanto aos objetivos propostos no presente estudo. 

Como método de pesquisa fragmentou-se a orla em três partes (orla I, 

orla II e orla III), de acordo com a expansão do perímetro urbano da cidade, para 

então podermos abstrair uma interpretação diferenciada de cada um de seus 

recortes. Nesse sentido, os dados aqui apresentados são resultantes da aplicação 

de 30 questionários distribuídos aleatoriamente ao longo da orla da cidade. Foram 

aplicados 10 (dez) questionários em cada setor da orla, contendo entre 11 (onze) e 

14 (quatorze) questões adaptadas de acordo com a realidade de cada recorte da 

orla, uma vez que cada espaço está ligado a uma dada temporalidade e voltado a 

atender a determinadas necessidades da população da cidade. 

Damiani (1991) reforça que: 

 

O método proporciona apenas um guia, um quadro geral, uma orientação 
para o conhecimento de cada realidade. Em cada realidade, precisamos 
apreender as suas contradições peculiares, o seu movimento peculiar 
(interno), a sua qualidade e suas transformações bruscas; a forma (lógica) 
do método deve, pois, subordinar-se ao conteúdo, ao objeto, à matéria 
estudada; permite abordar, eficazmente, o seu estudo, captando o aspecto 
mais geral desta realidade, mas jamais substitui a pesquisa científica por 
uma construção abstrata (DAMIANI, 1991, p. 10). 

 

Diante disto, diferenciamos o estudo da orla de acordo com o seu 

processo histórico de ocupação bem como a partir de sua funcionalidade dentro do 

contexto urbano da cidade, levando em conta o papel da atividade pesqueira 

enquanto agente interventor nas alterações urbanas sofridas neste espaço. 
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a) Orla I 
 

 

Primeiramente debruçamos nossas análises sobre o primeiro recorte da 

orla, ao qual denominamos de orla I (destaque em vermelho no mapa abaixo), 

correspondente ao recorte mais antigo da orla, ou seja, o perímetro inicial do 

processo de urbanização da cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Mapa 01: Representação da Orla I às margens do rio Guajará-Mirim, na frente da 
cidade de Vigia de Nazaré-PA 
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 Esta faixa da orla, espacialmente localizada entre o Igarapé Tujal1 e o 

Igarapé da Rocinha2, apresenta-se como o início da ocupação deste território com 

marcas da colonização Jesuíta e de Irmandades Religiosas que passaram pela 

cidade de Vigia de Nazaré, uma típica cidade amazônica com seus modos e 

gêneros de vida peculiares desta região do nordeste paraense, carregando consigo 

uma forte carga cultural que se entrelaça na sua paisagem arquitetônica. Esta 

cidade não se difere de muitas outras nesta região que foram colonizadas por 

portugueses, e na essência de sua ocupação, havia uma implicação, que era a 

posição geoestratégica da cidade localizada às margens do rio. Neste sentido, 

Siqueira (2009) afirma que: 

 

O forte do Presépio (como ficou denominado) é o início da colonização 
portuguesa na Amazônia. Na aldeia de Uruitá, ficaram as guaritas com 
sentinelas que teriam a função de vigiar as embarcações que vinham do 
Maranhão até Belém, uma vez que essa rota passava pelo rio Guajará-
mirim ou Furo da Laura, como é conhecida a via fluvial que banha o 
município da Vigia. 
Das sentinelas, das guaritas, veio o nome do município; o nome que veio da 
função que esse povoado, vila 1693, e depois cidade (1854) possui na 
história da colonização da Amazônia, a Vigia (SIQUEIRA, 2009, p. 17). 

 

Este recorte da orla se apresenta como palco dos principais eventos 

culturais da cidade como carnaval, festival de verão, festival junino dentre vários 

outros realizados ao longo do ano. Evidencia-se neste aspecto uma relação muito 

próxima com o rio, com a presença de trapiches para o embarque e desembarque 

de pessoas e para o descarrego de pescados e produtos extrativistas colhidos e 

trazidos pelas comunidades ribeirinhas locais, e que são comercializados em feiras 

livres na orla da cidade. 

Historicamente é a parte da orla que desponta com maior fluxo de 

pessoas e mercadorias em função dos diversos serviços ali oferecidos como, por 

exemplo, comercialização de gêneros alimentícios e outros produtos 

industrializados, além da presença de mercados com venda de bovinos, pescados e 

mariscos e de feiras livres com vendas de produtos agrícolas, vendedores 

ambulantes e outros, movimentando o circuito inferior da 

                                         
1
 Igarapé que delimita a cidade de Vigia de Nazaré-PA na sua extremidade Oeste, desaguando no 

Rio Guajará-Mirim ou “Furo da Laura”. 
 
2
 Igarapé que corta parte da cidade, delimitando o bairro do Arapiranga a Leste da cidade de Vigia de 

Nazaré-PA, e desagua no Rio Guajará-Mirim ou “Furo da Laura”.  
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economia3. Por outro lado, é onde se localiza o centro cultural da cidade que está 

inserido na faixa da orla, onde existe uma mescla de rugosidades4 e aparelhos 

urbanos como praça, instituições financeiras, comércios, repartições públicas, igrejas 

seculares, dentre outros. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Neste sentido este primeiro recorte da orla foi sendo produzido 

paulatinamente com bases históricas e sociais pautadas na pesca, como fator 

preponderante para tal. 

No segmento que mensuramos de “comércio”, deve-se levar em 

consideração que até mesmo os estabelecimentos que não comercializam produtos 

para a atividade da pesca, acabam por se tornarem volátil ao bom desempenho da 

produção do pescado, que estimula e dinamiza o setor comercial como um todo. 

                                         
3
 Segundo Santos (1979, p. 17) O circuito inferior da economia seria constituído pelas “atividades de 

fabricação tradicionais, como o  artesanato, assim como os transportes tradicionais e a prestação de 
serviços”.  
 

4
 Chamemos rugosidade ao que fica do passado como forma, espaço construído, paisagem, o que 

resta do processo de supressão, acumulação, superposição, com que as coisas se substituem e 
acumulam em todos os lugares. As rugosidades se apresentam como formas isoladas ou como 
arranjos. (SANTOS, 2004, p. 92). A palavra rugosidades, portanto, é utilizada como metáfora para 
analisar os tempos passados materializada nas formas do presente. 

Figura 01: Rua Boulevard Francisco de Melo 
Palheta, na orla I da cidade de Vigia de Nazaré–
PA. Uma mescla de casarões antigos e 
estabelecimentos comerciais recentes – Lojas Y. 
Yamada e Museu Municipal ao lado (construção 
antiga). 

Figura 02: Rua Profª. Noêmia Belém, na orla I da 
cidade de Vigia de Nazaré–PA. Capela do 
Senhor dos Passos (Igreja Centenária) com 
Espaço Cultural à sua frente (palco de diversas 
festas tradicionais da cidade). 

Fonte: Trabalho de campo – Novembro/2014. Fonte: Trabalho de campo – Novembro/2014. 
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Sobre a logística necessária para captação, beneficiamento e comercialização do 

pescado, abordaremos mais adiante. 

Neste perímetro a urbanização se apresenta de maneira mais densa e 

consolidada com a alocação de empresas inter-regionais que se instalam nesse 

espaço para atender ao grande fluxo de pessoas vindas das comunidades do interior 

do município e de municípios vizinhos que diariamente ou periodicamente vem à 

cidade para a compra de produtos e insumos dos mais diversos gêneros. 

Em meio a essa mescla de aspectos urbanos atuais e antigos, é 

importante destacar que neste segmento de pequenas e médias cidades, os modos 

de vida das pessoas ainda se confundem com a nova realidade técnica e 

informacional impregnados na conjuntura urbana, como ocorre em Vigia de Nazaré.  

 

 

b) Orla II 
 

 

Em outro ponto da orla, localizado entre o Igarapé da Rocinha e a “boca” 

do Rio Açaí5, denominado de orla II (destaque em azul no mapa abaixo), pode-se 

analisar um processo de urbanização mais recente. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
5
 Rio que delimita e extremidade Leste da cidade de Vigia de Nazaré-PA, desaguando no Rio 

Guajará-Mirim ou “Furo da Laura”. Compreende a orla da cidade no recorte espacial do bairro de 
Arapiranga. 
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Neste recorte também houve o aumento do número de estabelecimentos 

comerciais. Além disso, constatou-se ainda que 90% dos pesquisados são oriundos 

de outros municípios do estado do Pará e até mesmo de outros estados brasileiros 

que migraram para a cidade em função da atividade pesqueira, instalando-se e 

transformando o que até alguns anos atrás teria sido área de manguezal em um 

novo trecho de orla urbanizada. 

Esta área caracteriza-se ainda pelas ocupações irregulares que surgiram 

ao entorno da orla. Vale ressaltar que o processo de urbanização neste perímetro da 

Mapa 02: Representação da Orla II às margens do rio Guajará-Mirim, na extensão da 
Rua Justino Barroso, na cidade de Vigia de Nazaré-PA 
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orla, principalmente em função do aumento do número de estabelecimentos 

comerciais, gerou uma nova reorganização espacial das residências, que foram 

“empurradas” para novas áreas de baixadas6 ao entorno da orla, ocasionando novos 

espaços de ocupações irregulares. 

Além do fenômeno de transformação urbana no trecho da orla em 

questão, detectou-se um grande número de famílias que estão direta e/ou 

indiretamente ligadas a atividade pesqueira, daí a razão das ocupações irregulares 

em áreas de baixada, tendo em vista a proximidade destas áreas em relação ao rio, 

tanto para os comerciantes que fornecem produtos e equipamentos para a atividade, 

quanto para as pessoas que trabalham diretamente com a captura de pescados e 

mariscos ou com o fornecimento de mão-de-obra para algumas atividades 

demandadas pela pesca como os serviços de consertos de redes, por exemplo. 

  

 

 c) orla III 
 

 

O terceiro trecho, designado de orla III (destaque em verde no mapa 

abaixo), encontra-se localizado às margens do Rio Açaí, no bairro de Arapiranga. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                         
6
 Segundo Abelém (apud Fernandes 2012, p.60) “as baixadas são terrenos sem infraestrutura física 

que com o passar dos anos foram sendo invadidos por pessoas de baixa renda em busca de um 
lugar para morar”. Geralmente são áreas alagadiças localizadas às margens de cursos d’água ou 
próximo a estes. 
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Nele também se observou o aumento de estabelecimentos comerciais. 

Além disso, a presença de indústrias atreladas à atividade pesqueira (indústrias de 

produção de gelo e de beneficiamento de pescado) ratifica a importância deste 

recorte da orla, principalmente para a economia da cidade, uma vez que estas 

indústrias são responsáveis por grande parte da mão-de-obra formal da cidade. 

Entretanto, embora cada parte da orla apresente alguns aspectos 

diferentes em relação aos demais, é possível afirmar que ambos sofreram e sofrem 

impactos do processo de urbanização da cidade. Além disso, é importante destacar 

Mapa 03: Representação da Orla III às margens do rio Açaí, no bairro do Arapiranga 

em Vigia de Nazaré-PA 
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que embora a historicidade de cada espaço tenha se dado de forma e em tempos 

distintos, ambos encontram-se diretamente interligados havendo grande 

complementariedade entre estes três espaços. 

Parte dos aspectos esboçados nesta pesquisa vem de uma análise 

empírica desta realidade. Assim, para uma compreensão mais abrangente deste 

processo, relacionamos a transformação de cada momento da orla ao 

desenvolvimento da atividade pesqueira, bem como à inserção das rodovias PA-140 

e PA-412, que ligam a cidade de Vigia de Nazaré à Rodovia BR–316, uma vez que 

este modal rodoviário permite a transposição desta relação para além dos cursos 

hídricos, inferindo diretamente no crescimento da pesca no município, 

potencializando-a e reordenando sua conjuntura espacial, e consequentemente 

culminando no (re)ordenamento urbano desta cidade e principalmente no espaço de 

sua orla. 
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3 O ESPAÇO URBANO BRASILEIRO 
 

 

Compreender o espaço urbano no âmbito nacional, a partir das dinâmicas 

transformadoras de seus espaços, requer indispensavelmente uma análise mais 

aprofundada de abordagens teóricas que possam melhor elucidar os diversos 

conceitos inerentes a esta análise. 

Inicialmente, faz-se necessário uma breve discussão que nos possibilite o 

entendimento sobre a noção de espaço. Norteando esta discussão tomamos como 

base as palavras de Santos (2009, p. 29) quando diz que o espaço “é a soma dos 

resultados da intervenção humana sobre a terra”. Em outras palavras, Santos (1994, 

p. 39) afirma que “o espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e 

também contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não 

considerados isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá”. 

Nesse sentido, pode-se dizer que o espaço geográfico é o produto das 

relações humanas, pois o homem transforma a superfície e usufrui de tudo o que a 

natureza possa oferecer. 

Contribuindo ainda para o entendimento sobre a conceituação de espaço, 

Lefebvre (1974) define três momentos na produção social do espaço: o espaço 

concebido; o espaço vivido; e o espaço percebido. O espaço concebido é 

evidentemente o da reprodução abstrata do sistema capitalista, estático, distante da 

realidade, dotado de um saber técnico e ideológico, e concebido como um produto 

com valor de troca em uma racionalidade geral. 

Por outro lado o espaço percebido aparece como mediador entre a ordem 

distante e a ordem próxima que se referem às práticas espaciais originadas de atos, 

valores e relações particulares de cada formação social. 

Por fim, o espaço vivido ressalta as disparidades em relação ao modo de 

vida planejado. Enquanto experiência cotidiana, a ordem próxima está vinculada ao 

espaço das feições através da subversão de usos contextuais. O espaço social, 

assim, configura-se como a representação mais palpável do espaço vivido, quando 

compreendido pela soberania humana sobre o objeto. 

Deste modo relatando que o espaço contém e está contido em relações 

sociais e a sua realidade historicamente construída, tem-se o urbano como uma 

percepção abstrata e a cidade como sua expressão material, sendo esta o lócus da 
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maneira de viver o modo de vida urbano, não descartando, contudo, o espaço como 

um lugar de pluralidades e conflitos. 

Sob a luz do conceito de espaço geográfico, ao qual tomamos por 

alicerce para as mais variadas análises geográficas, podemos pensar as diversas 

transformações ocorridas em um determinado recorte espacial. É com este olhar 

sobre o espaço, evidenciando-o enquanto lócus de ocorrência das dinâmicas que o 

modificam, que abrimos discussão para a análise de diferentes conceitos 

geográficos. 

Assim, tendo no espaço o âmbito dos acontecimentos que modificam um 

ambiente ou uma paisagem, partiremos rumo à discussão sobre as transformações 

ocorridas no espaço urbano brasileiro, amazônico e vigiense ao longo de séculos. 

Trabalharemos o espaço urbano a partir da análise sobre transformações 

das cidades brasileiras e amazônicas com ênfase principalmente na cidade de Vigia 

de Nazaré-PA, delimitando sua orla como lócus de estudo, buscando compreender 

as modificações ocorridas neste espaço a partir da década de 70 do século XX. 

Para falarmos de cidade, é necessário antes entendermos o seu aspecto 

urbano, que, segundo Lefebvre (2001), deve ser compreendido pela sua dimensão 

dual, forma e conteúdo. Ou ainda, como o lugar “do encontro”, da aglomeração, não 

só de pessoas como, principalmente, de relações que se criam e recriam no 

cotidiano. 

Segundo Corrêa (1993, p. 8), “o espaço urbano é um reflexo tanto das 

ações que se realizam no presente como também daquelas que se realizaram no 

passado e que deixaram suas marcas impressas nas formas espaciais do presente”. 

Em outras palavras, o urbano é, em termos gerais, “o conjunto de 

diferentes usos da terra justapostos entre si” (CORRÊA, 1993, p. 7). Ou seja, é um 

cumulativo de diversos conteúdos. O urbano, portanto, é formado não somente pela 

forma organizacional do espaço, mas também e indissociavelmente, pela morfologia 

social, ou seja, pelas diversas relações sociais e modos de vida diferentes 

(LEFEBVRE, 2001). “É assim a própria sociedade em uma de suas dimensões, 

aquela mais aparente, materializada nas formas espaciais” (CORRÊA, 1993, p. 9). 

Desta forma, podemos, portanto, abstrair a cidade enquanto o espaço da 

realidade material, o local de ocorrência das múltiplas relações sejam elas sociais ou 

econômicas. Devemos compreendê-la enquanto algo entrelaçado ao urbano e, 

indissociavelmente, de maneira reciproca, um complementando ao outro. 
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Para tanto, nossa proposição neste capítulo será uma breve reflexão da 

formação e as transformações do espaço urbano em uma escala nacional, e, por 

conseguinte discutir o processo de urbanização na região amazônica, com suas 

particularidades, haja vista que todas as regiões do território nacional possuem suas 

especificidades e diferenciações com relação às demais. A historicidade e a 

periodização da gênese da urbanização no Brasil serão fundamentais para a 

percepção deste processo que paulatinamente foi sendo construído.  

Ao analisarmos o espaço urbano brasileiro e suas condicionantes nos 

remetemos ao pensamento de Santos (2005), quando atribui e caracteriza a 

urbanização no Brasil ao crescimento dos indicadores demográficos e à atenuação 

de cidades das mais variadas proporções, junto a isto, entrelaça esta condição à 

tecnicificação do território. A urbanização advém como um produto dessa dinâmica 

territorial. 

Buscando elucidar esta evolução do espaço urbano em uma cronologia 

espaço/temporal, Santos (2005) nos diz que: 

 

Durante séculos o Brasil como um todo é um país agrário, um país 
“essencialmente agrícola”, para retomar a célebre expressão do Conde 
Afonso Celso. O recôncavo da Bahia e a Zona da Mata no nordeste 
ensaiaram, antes do restante do território, um processo então notável de 
urbanização e, de Salvador pode-se, mesmo, dizer que comandou a 
primeira rede urbana das Américas, formada, junto com a capital baiana, 
por Cachoeira, Santo Amaro e Nazaré, centro de culturas comerciais 
promissoras no estuário dos rios do Recôncavo (SANTOS, 2005, p. 17). 

 

Em escala nacional, os primeiros passos da urbanização, que possa ser 

de fato representada de maneira considerável, têm sua gênese na região Sudeste 

do Brasil, potencializada pela expansão da atividade agrícola, a monocultura 

cafeeira, com sua teia de relações produtivas, que abrange desde a mão-de-obra 

imigrante como a consolidação estrutural da logística, voltada ao atendimento das 

necessidades desta atividade.  Assim, relacionamos aqui neste momento, a cultura 

do café, como um dos principais vetores para o início ou adensamento da 

urbanização em território nacional. Neste sentido, como se evidencia nas palavras 

de Zorraquino (2005): 

 

 Consequentemente, prossegue a modernização dos transportes ferroviários 
e dos portos de escoamento das mercadorias. As mudanças urbanas só 
começam acontecer, e de forma muito tímida, a partir de 1900, com o início 
da execução das infraestruturas urbanas e dos novos bairros populares. A 
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mecanização dos meios de transporte urbanos permite a expansão das 
cidades para a periferia e a verticalização especulativa dos centros 
(ZORRAQUINO, 2005, p. 36). 

 

Dentro desta lógica de ascensão urbana do espaço nacional, Fernandes 

(2012, p. 13) afirma que “no Brasil, a urbanização intensificou-se a partir da década 

de 1950, quando o intenso êxodo rural aumentou o percentual de moradores 

urbanos e reduziu o de habitantes rurais”. 

Desta forma, as cidades, em âmbito nacional, são representações e a 

maior materialização do espaço urbano, e ainda o reflexo das relações 

socioeconômicas que se estabelecem em determinado espaço. Para Corrêa (1995), 

o ordenamento de produção do espaço urbano está atrelado à ação dos agentes 

sociais que atuam sobre o mesmo. De acordo com o mesmo autor, podemos abstrair 

a construção do espaço urbano no Brasil como dirigido e estimulado pelo Estado. 

Seguindo essa tendência de urbanização do território brasileiro, porém 

com aspectos diferenciados, a Amazônia em seu processo de ocupação e 

ordenamento territorial perpassa por um cenário local singularmente representado 

em seu espaço. Corroborando com a ideia de Lefebvre (1987), podemos pensar o 

espaço urbano amazônico no enquadramento da urbanização em escala nacional, 

entendendo-o pelo viés da universalidade, particularidade e singularidade. 

 

 

3.1 A GÊNESE DA URBANIZAÇÃO DO ESPAÇO AMAZÔNICO 
 

 

O processo de urbanização amazônica começa às margens dos rios da 

região e sofre significativas transformações ao longo do tempo. Essas modificações 

ocorrem de maneira heterogênea entre as diversas cidades espalhadas pela região, 

que se desenvolviam em maior ou menor escala, de acordo com a importância que 

desempenhavam na dinâmica amazônica, baseada quase que exclusivamente na 

utilização dos rios, ou seja, “a periodização verifica-se de modo espacialmente 

desigual” (CORRÊA, 1987, p. 40). 

É importante ainda destacar que ao longo de seu processo de 

urbanização a Amazônia experimenta tempos distintos, que se evidenciam em 

determinados momentos e se contraem em outros e que se desenvolvem de acordo 
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com a conjuntura política ou com a atividade econômica predominante em cada 

período de sua história, ou seja, a temporalidade da urbanização regional amazônica 

se dá de forma irregular, conforme se ratifica nas palavras de Corrêa quando, 

falando sobre a Amazônia, diz que “há períodos longos e curtos, caracterizando a 

periodização por ser temporalmente desigual” (CORRÊA, 1987, p. 41). 

Por outro lado, ao falarmos da temporalidade evolutiva da rede urbana 

amazônica, não podemos deixar de levar em conta os atores diretamente envolvidos 

no desenvolvimento destes núcleos urbanos, destacando-se imprescindivelmente as 

instâncias políticas e econômicas, conforme esclarece Corrêa (1987): 

 

Ao se considerar a rede urbana como objeto da periodização é necessário 
que se considere como elementos de variação espaço-temporal aqueles 
elementos gerais pertinentes a uma rede urbana. Estes elementos 
reportam-se às materializações das instâncias da sociedade, reportando-se, 
portanto, às instâncias econômicas, jurídico-política e ideológica (CORRÊA, 
1987, p. 41). 

 

Assim, o histórico do urbano da região amazônica, que tem seus 

primórdios a beira dos rios locais, que funcionavam como verdadeiros corredores 

para o transporte de pessoas e cargas (geralmente produtos oriundos da floresta) ao 

longo do tempo vão sofrendo alterações que, por consequência, refletem na forma 

de organização espacial regional. Contribuindo nesta perspectiva, Trindade Jr. 

(2012, p. 6) aponta que, “a urbanização da Região Amazônica seguiu o curso dos 

rios. Inicialmente, apenas pelas vias fluviais, passageiros e cargas podiam alcançar 

os distintos núcleos urbanos, os quais se aglomeravam, o mais próximo possível, do 

leito dos rios”. 

Deste modo, vislumbramos o relevante papel desempenhado pelas vias 

fluviais amazônicas principalmente no período inicial, quando temos a gênese da 

afirmação da rede urbana regional, compreendida por Corrêa (2006, p. 43) como, “o 

conjunto de centros urbanos funcionalmente articulados entre si”. Entretanto, a partir 

da década de 1960, com abertura das rodovias, sob uma nova perspectiva 

desenvolvimentista, a região sofre um grande impacto urbano diferente daquele até 

então visto durante toda sua história. 

Para tanto, o urbano amazônico, parte integrante do objeto de análise 

deste trabalho, com a chegada das estradas, tem um novo vetor de dispersão em 

ritmo amplamente mais veloz e que destoa do padrão tradicional da urbanização 
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local. 

Esta discussão permeia por um viés heterogêneo dos padrões territoriais, 

que gradativamente foram sendo produzidos no espaço amazônico. Dentre estes, 

Gonçalves (2005) aponta dois como principais, denominando-os de “padrão rio-

várzea-floresta” e “padrão estrada-terra-firme-subsolo”. 

O primeiro caracteriza-se como o momento precursor da urbanização da 

Amazônia, que cada vez mais era explorada e conduzida a uma lógica exógena de 

acumulação do capital. Neste período entre os séculos XVIII e XIX, o território 

amazônico adentrava e condensava-se em uma profunda transformação 

socioespacial e temporal, o rio passa a ser concebido além do seu valor cultural e 

simbólico, e adquiri aspectos econômicos em sua função. A este respeito, 

Gonçalves (2005, p. 82) afirma que “ao longo das várzeas emerge um sistema, que 

combina o extrativismo da floresta, a pesca e a agricultura, articulado, por meio dos 

regatões7, com as vilas e cidades”. 

A partir desta análise, depreendem-se as importantes modificações que 

perpassam pela região amazônica e os impactos latentes que se materializam neste 

espaço. Fatores como o sistema das “drogas do sertão” e o “ciclo da borracha”, 

constituíram e contribuíram para o surgimento desta nova configuração geográfica 

de alteração na divisão internacional do trabalho, que existiam neste espaço. 

Gonçalves (2005) enfatiza que em volta da borracha se deu incontestavelmente o 

mais importante fluxo de povoamento para Amazônia, evidenciando tal importância. 

Ou seja, os modos de produção e gêneros de vida peculiares desta região, sofrem 

sérias influências de políticas nacionais e internacionais, que beneficiam-se dos 

recursos extraídos da terra, como o látex, e condicionando o rio como “rodovia” de 

escoamento de matérias-primas para atender o mercado nacional e internacional. 

O segundo padrão, anteriormente citado, refere-se ao período que 

permeia o século XX, trazendo consigo a cisão do padrão anterior. Novas estruturas 

sociais são remontadas e novas perspectivas são planejadas para a região 

amazônica, como a implantação de modais rodoviários e a instalação dos grandes 

projetos, que começam a ser fomentados a partir deste momento. Outro aspecto 

                                         
7
 Segundo (NOTA AVULSA apud COUTO HENRIQUE e DE MORAIS, 2014), São canoas de 

regatões as que navegam fora dos portos das cidades, vilas, freguesias e povoados da província, 
contendo secos e molhados, como verdadeiras lojas ou tabernas flutuantes, vendendo e comprando 
ou permutando gêneros e objetos de comércio pelos sítios, fazendas, fábricas, engenhos e feitorias. 
[Nota avulsa]. Treze de Maio. Belém, 4 jan. 1851. 
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interessante é a mudança dos principais agentes sociais que concentravam a 

autonomia política e econômica da região, que é transferida a outros indivíduos. 

Estes novos indivíduos, como aponta Gonçalves (2005), 

 

Esclarecem também quem são os novos protagonistas do processo de 
(des)envolvimento regional: os gestores territoriais civis e militares, o grande 
capital nacional e internacional. As elites tradicionais da região, sobretudo 
as ligadas ao extrativismo, ficam marginalizadas. (GONÇALVES, 2005, p. 
95) 

 

 Uma nova geografia do poder se iniciava na Amazônia. Em tempos 

pretéritos era o rio que concentrava o papel de “estrada” e de “elo”, para a 

exploração da matéria-prima. Nesta nova lógica territorial, são as rodovias que 

apresentam-se como viabilizadoras das novas políticas de ocupação do território, 

veiculadas pelos governos militares, com o intuito de incorporar e integrar a 

Amazônia ao restante do território nacional. Para ratificar esta proposição Gonçalves 

(2005) pondera que: 

 

Deste modo podemos dizer que uma Amazônia estava descartada, aquela 
do padrão rio-várzea-floresta. Não é a partir das suas condições culturais e 
ecológicas que ela será incorporada à nova dinâmica do capitalismo, agora 
profundamente internacionalizado. Ao contrário, e mais uma vez, ela será 
apropriada material e simbolicamente pelos valores “de fora”. 
(GONÇALVES, 2005, p.101) 

 

E ainda neste bojo, complementa que: 
 

Além disso, sob diferentes modos de produção e de vida, as populações 
tradicionais da região combinavam produção para o mercado com a 
produção voltada para a produção familiar, ou seja, não pautavam suas 
vidas por uma preocupação exclusivamente econômico-mercantil. 
(GONÇALVES, 2005, p. 101).   

            

Entretanto, concernentes a esta dinâmica, outras perspectivas podem ser 

consideradas relevantes. Contrapondo algumas considerações levantadas 

anteriormente, Malheiro e Trindade Jr. (2008), compreendem que estas duas 

dinâmicas ou “padrões” estabelecidos, não podem ser entendidos de maneira 

dissociada e fragmentada, como se ambos não pudessem coabitar no mesmo 

espaço, e analisam que esta dualidade existe em muitas cidades do âmbito 

amazônico de forma entrelaçada, produzindo um “hibridismo” de relações e objetos 

que coexistem em espacialidades e temporalidades diversas e ao mesmo tempo 
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comuns no espaço. 

Segundo Trindade Jr. (2012)8, 

 

 A diversidade urbana ou urbanodiversidade é revelada não somente por 
diversos tipos de cidades e pela existência de múltiplos tipos de 
urbanização, mas também por formas complexas de espaços urbanos que 
indicam a hibridização de relações marcadas por contatos e resistências em 
face da chegada na região de processos de diferentes naturezas, 
(TRINDADE JR., 2012, p. 6).  

   

Por estas proposições, podemos pensar neste caráter de mudanças 

advindas com as cisões destes “padrões”, ou permanência de ambos no mesmo 

espaço, que serão condutores dos novos centros urbanos que irão surgir, uma vez 

que no período pós década de 1960, os impactos causados pela chegada da malha 

rodoviária são evidentes também nos centros urbanos da Amazônia ribeirinha, como 

veremos a seguir. 

 

 

3.1.1 Inserção da rodovia no espaço amazônico: permanências e modificações 
         no urbano ribeirinho 
 

 

Compreender as transformações ocorridas nos centros urbanos de uma 

região, de um país ou mesmo dentro de um espaço menor, requer 

indispensavelmente cautela e atenção para que não haja uma generalização dos 

diferentes processos de ocupação e uso dos diferentes espaços. 

No contexto amazônico, que tem a gênese de suas cidades intrínseca a 

beira dos rios da região, que até metade do século XX configuravam-se como as 

principais (e em muitos casos como únicas) vias de acesso entre cidades e vilarejos 

espalhados ao longo da rede hídrica, a partir de 1960 sofre os impactos da chegada 

das rodovias. “Neste período iniciou-se o processo de maior integração da região 

amazônica ao espaço nacional, assim como ao espaço mundial” (TRINDADE JR. e 

TRINDADE, 2012, p. 39). 

Deste momento em diante, conforme se evidencia nas palavras de 

Malheiro e Trindade Jr. (2009), 

                                         
8
 Entrevista cedida pelo Professor Saint-Clair Trindade Jr., ao Jornal Beira do Rio, da Universidade 

Federal do Pará. Ano XXVII, Nº 109, Novembro/ Dezembro, 2012. 
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A cidade do rio também se anima pela estrada, o que nos faz vê-las não 
como resultados de um passado estático ou de um futuro avassalador, mas 
como um espaço-tempo presente, denso e vivo, cujos atributos maiores são 
a simultaneidade e a dinamicidade (MALHEIRO E TRINDADE JR., 2009, p. 
4). 

 

Neste contexto de expansão da rede urbana amazônica, o período que 

segue o pós década de 1960 assume papel significativamente importante.  Neste 

momento a conjuntura política brasileira se encontrava sob o comando do governo 

militar que, utilizando-se do discurso de integração nacional, ocupação de vazios 

demográficos e desenvolvimento regional, traçou planos ambiciosos para a 

Amazônia visando tanto a exploração dos recursos naturais regionais quanto o 

controle político-administrativo da região. 

Assim, além dos Grandes Projetos (mineração, hidrelétricas, dentre 

outros) pensados para concretizar tal conexão da região, também sobrevém a 

inserção das rodovias como os novos eixos de circulação regional, que trouxeram 

expressivas modificações para a rede urbana da região, assim como para o modo 

de vida estabelecido nas cidades amazônicas. 

As diversas políticas governamentais voltadas para a região tinham como 

objetivo a “integração” da Amazônia ao restante do território nacional e 

principalmente ao Centro-Sul do Brasil, região que já se destacava pela sua 

industrialização expressiva e, portanto, carecia de matéria-prima para seu 

funcionamento e, nesta perspectiva, a Amazônia era vista como fonte inesgotável de 

recursos naturais. Diante disto, dada a necessidade de controle e exploração da 

região, vários projetos são pensados visando efetivar a “integração” e o 

“desenvolvimento” amazônico, dentre os quais, a abertura de rodovias que viriam a 

concretizar a interligação da Amazônia às demais regiões do país, assim como 

incorporá-la ao mercado consumidor de produtos industrializados e fornecedora de 

matérias-primas. Assim, conforme mencionado nos termos de Corrêa (1987), 

 

Tendo em vista este propósito criou-se, em 1960, a ligação rodoviária entre 
Belém e o Sudeste do país através de Brasília e, mais tarde, as rodovias 
para Porto Velho (BR-364) e Santarém (Cuiabá-Santarém). Deste modo, a 
produção industrial do Sudeste alcançou a Amazônia, ao mesmo tempo que 
esta passou a enviar matérias-primas para o Sudeste, como é o caso da 
cassiterita (CORRÊA, 1987, p. 57). 

 

No entanto, o discurso do governo quanto a integração nacional e ao 
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desenvolvimento regional, não passou do plano ideológico, justificando na verdade a 

incorporação capitalista da Amazônia brasileira. 

Contudo, frente ao novo vetor de “desenvolvimento” regional, a rodovia, a 

urbanização amazônica que desde o princípio esteve atrelada aos cursos 

hidroviários, ganha agora uma nova dinâmica de expansão e junto a ela uma nova 

velocidade de propagação. Desta forma, novos núcleos urbanos surgem 

espontaneamente pelo interior da região e, segundo afirma Corrêa (1987, p. 64), 

“localizam-se, eles, ao longo das rodovias, nas proximidades das áreas em processo 

de desbravamento e entroncamento de vias, que se dirigem a essas áreas”. 

Todavia, reafirmamos o expressivo papel exercido pelas rodovias na 

transformação da urbanização regional amazônica evidenciado nas palavras de 

Corrêa (1987), quando diz que: 

 

A partir de 1960, a criação desses núcleos rurais-urbanos e urbanos, em 
plena “terra-firme”, será um dos elementos caracterizador das 
transformações da rede urbana amazônica, alterando, em parte, um padrão 
espacial longamente estabelecido que se caracterizava pelo caráter 
ribeirinho dos núcleos urbanos (CORRÊA, 1987, p. 56). 

 

Assim, com a chegada da malha rodoviária na região amazônica, o 

processo de urbanização ganha novos nortes, voltando-se significativamente para o 

entorno destas rodovias que a partir deste período se imbricam pelo interior do 

território regional tornando-se os principais meios de ligação entre os diversos 

núcleos urbanos que se espalham pelo interior da Amazônia sob uma nova forma de 

organização, fugindo do padrão outrora predominante, ou seja, aquele direcionado 

principalmente pelos cursos dos rios. 

As rodovias, neste sentido, chegam a solos amazônicos como 

condicionante para o processo de modificação da dinâmica de urbanização, abrindo 

novas frentes de expansão da malha urbana regional. 

É necessário, contudo, que se analisem as relações e a intensidade com 

que estas se dão entre um ambiente e outro, uma vez que as cidades ribeirinhas 

amazônicas do passado (anterior à inserção das rodovias) mantinham relações 

múltiplas e diretas com os rios que se configuravam como verdadeiros corredores de 

transporte para mercadorias e pessoas. Porém, é preciso que se compreenda que a 

chegada da malha rodoviária na Amazônia não homogeneíza a dinâmica da região, 

ocorrendo com maior intensidade em algumas localidades (cidades, vilas, etc.) e 
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com menor em outras, conforme afirma Trindade Jr., (2005):  

 

Ainda hoje, os rios da Amazônia funcionam como verdadeiras estradas 
integrando a região, sendo muitas vezes o único meio de acesso para 
algumas localidades. A densa rede de drenagem fluvial amazônica 
desempenhou um importante papel de localização das cidades e vilas, as 
quais vão florescer ao longo das margens e na confluência destas vias 
naturais (TRINDADE JR, 2005, p.19). 

 

De tal modo, as rodovias não nulificaram o significado do rio e da floresta, 

que mantiveram-se como importantes bases para a dinâmica do dia-a-dia da cidade. 

Porém, a partir delas, 

 

Observamos uma nova lógica de surgimento de núcleos urbanos e de 
organização da rede urbana; lógica esta que privilegia a estrada no que 
tange ao nascimento de novos núcleos urbanos. Com a implementação do 
modelo rodoviário de transporte, chegava à Amazônia não só essa nova 
forma de circulação, mas ela trazia consigo novas culturas, introduzindo 
novos elementos ao imaginário local. Daí, dizer-se que ela atingiu não 
somente o modo de circulação, mas também a cultura ribeirinha existente, 
imprimindo e mesclando-a a novos valores, significados e práticas 
socioculturais (TRINDADE JR. e TRINDADE, 2012, p. 39-40). 

 

Neste sentido, frente às tendências transformadoras que chegam 

atreladas às rodovias que a partir da década de 1960 infiltram-se na região 

amazônica, é possível observar uma substituição do modelo predominantemente 

dendrítico baseado na relação “rio-várzea-floresta” pelo novo modelo “estrada-terra-

firme-subsolo”. Porém, segundo enfatiza Trindade Jr. (2011), 

 

Se levarmos em conta, por exemplo, a realidade das sub-regiões pouco 
afetadas pelo novo padrão de organização do espaço regional, o que 
percebemos é que há ainda uma forte presença da cidade ribeirinha, seja 
em relação à sua forma, seja em relação ao seu conteúdo socioespacial 
(Trindade Jr., 2011, p. 5). 

 

Assim, dentro desta lógica de cidades amazônicas que apesar da 

chegada da malha rodoviária mantêm fortes características de cidade ribeirinha, 

enquadra-se a cidade de Vigia de Nazaré, no nordeste paraense, onde a presença 

da orla ainda se configura enquanto um dos pontos mais importantes desta cidade 

principalmente em função de questões econômicas e culturais. 

Sobre este aspecto, aliás, é importante ressalvar o importante papel 

desempenhado pelas orlas nas cidades e vilas ribeirinhas que surgiram na gênese 
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da urbanização amazônica e que durante séculos mantiveram-se intrínsecas aos 

rios. Entretanto, em função da chegada de rodovias, segundo afirma Trindade Jr. 

(2011), 

 

Nos últimos anos, [...] tem sido muito recorrente se falar que as cidades 
amazônicas têm “virado as costas para o rio” e que um novo modelo, ligado 
à expansão das frentes de modernização econômica e territorial, tende 
mesmo a anular e a colocar as cidades ribeirinhas em plano desfavoráveis 
(TRINDADE JR., 2011, p. 9). 

 

Apesar disso, na cidade de Vigia de Nazaré, observa-se ainda uma forte 

valorização da orla, principalmente por causa da atividade pesqueira que se 

configura como importante (senão principal) impulsionadora do setor econômico 

municipal, gerando grande número de empregos formais e informais e 

consequentemente implicando na organização espacial da orla e seu entorno. 

Segundo Trindade Jr. (2002), 

 

O que se tem convencionado chamar de orla, diz respeito basicamente as 
faixas de contato imediato da cidade com os cursos fluviais principais que 
banham as cidades, provavelmente devido à maior importância que esses 
cursos possuem para a cidade, do ponto de vista da circulação [...] 
(TRINDADE JR., 2002, p. 139). 
 

De posse desta discussão, pode-se dizer que a cidade de Vigia de 

Nazaré apresenta-se estreitamente ligada ao rio, principalmente em função de seus 

aspectos econômicos, uma vez que atividade pesqueira exerce um grande peso na 

economia desta cidade. Desta maneira, ressalta-se a significativa importância que o 

rio desempenha para esta cidade, assim como se evidencia o relevante papel 

atribuído à orla neste contexto de interligação entre a cidade e o rio. 

 

 

3.1.2 Caracterizando as cidades ribeirinhas da Amazônia 

 

 

No espaço amazônico, estão inseridos diferentes formas de ocupação 

territorial. A princípio os processos de ordenamentos espaciais eram pautados pelos 

cursos fluviais, nos quais se estabeleceram e se consolidaram cidades importantes 

da região amazônica como Belém, por exemplo. Porém, atualmente percebe-se uma 
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diminuição das relações dessas cidades com o rio, ou seja, o rio acaba por perder 

seu valor simbólico-cultural, ganhando cada vez mais um valor essencialmente 

econômico, não sendo este processo particular das maiores cidades, e sim de uma 

gama de cidades ribeirinhas inseridas no âmbito amazônico. 

É preciso compreender e problematizar as questões socioeconômicas 

dessa região tão heterogênea, por meio da taxonomia das cidades amazônicas e 

seus padrões. Nesta perspectiva, em seus estudos, Villaça (2008) faz uma 

abordagem a cerca dos espaços intra-urbanos no Brasil, voltando seu foco 

principalmente as metrópoles brasileiras, analisando que deve haver um olhar e uma 

investigação pertinentes ao aglomerado das cidades, e sobre a articulação desta 

estrutura intra-urbana. 

Para Villaça (2008) o espaço intra-urbano, 

 

[...] é estruturado fundamentalmente pelas condições de deslocamento do 
ser humano, seja quanto portador da mercadoria força de trabalho – como 
no deslocamento casa/trabalho -, seja enquanto consumidor – reprodução 
da força de trabalho, deslocamento casa-compras, casa-lazer, escola, etc. 
Exatamente daí vem, por exemplo, o enorme poder estruturador intra-
urbano das áreas comerciais e de serviços, a começar pelo próprio centro 
urbano. Tais áreas mesmo nas cidades industriais, são as que geram e 
atraem a maior quantidade de deslocamentos (viagens), pois acumulam os 
deslocamentos de força de trabalho – os que ali trabalham – com os de 
consumidores – os que ali fazem compras e vão aos serviços (VILLAÇA, 
2001, p.20) 

 

   Sendo esta realidade socioespacial não exclusiva das grandes 

metrópoles, mas, embora em menor intensidade, atinja também as médias e 

pequenas cidades, esta dinâmica encontra-se inserida nos micros espaços urbanos 

da Amazônia, a exemplo do que se observa na orla da cidade de Vigia de Nazaré–

PA.  Sendo assim, podemos repensar estes espaços a partir de um olhar mais 

analítico do seu padrão urbano e o caráter econômico reproduzido em cada um 

deles. Na realidade suas conjunturas histórica e espacial são dadas entre tempos 

pretéritos e atuais que se relacionam e se materializam no espaço urbano destas 

cidades. Nesta perspectiva, Trindade Jr. (2010) propõe uma classificação das 

cidades amazônicas em duas categorias: as “cidades na floresta” e as “cidades da 

floresta”. Segundo este autor, 

 

“As cidades na floresta” são aquelas que têm como tendência a articulação, 
principalmente, com as demandas externas à região e utiliza a floresta 
como um elemento de pouca integração aos novos valores da vida urbana, 
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“sendo mesmo sua negação, vista, principalmente, como espaço de 
exploração econômica (madeira, minérios, fragrâncias, espécies animais e 
vegetais, turismo etc.)” (TRINDADE JR., 2010, p. 118). 

 

Já as “cidades da floresta”, eram as mais comuns na região amazônica 

até 1960. Nas palavras do autor, 

 

Seriam pequenas cidades associadas, grande parte, à circulação fluvial, o 
que conferia a elas “fortes ligações com a dinâmica da natureza, com a vida 
rural não moderna e com o ritmo da floresta ainda pouco explorada. Além 
disso, tais cidades sempre estabeleceram forte ligação com seus 
respectivos entornos e com as localidades próximas (vilas, povoados, 
comunidades ribeirinhas etc.)” (TRINDADE JR., 2010, p.118). 

 

Assim, por outra perspectiva, é possível compreendermos esta segunda 

categoria de cidades amazônicas (cidades da floresta), proposta pelo autor 

supracitado, enquanto centros urbanos que, na sua maioria, agitavam-se de acordo 

com o movimento dos rios da Amazônia, encaixando-se no padrão amazônico das 

cidades ribeirinhas, vale lembrar que, até os anos de 1960, a principal via de 

circulação em território amazônico se deu por meio dos cursos fluviais presentes na 

região. 

A cidade ribeirinha tem seus traçados de ruas ligados ao rio, pois vão de 
encontro ou terminam nele, como também toda a dinâmica da cidade está 
ligada ao movimento das marés, ao tempo da natureza. Seu padrão de 
ocupação foi rio/várzea/floresta. As cidades ribeirinhas têm ligações 
identitárias com o lugar demonstrado em seu modo de vida, como a 
interação de seus habitantes com os cursos fluviais em vários sentidos: uso 
doméstico; fonte de recurso material; uso para o lazer; e representação 
simbólica. (TRINDADE JR.; SILVA; AMARAL, 2008, p. 39-40). 

 

No entanto, nem toda cidade é ribeirinha mesmo que esteja situada as 

margens de um rio. Elucidando esta discussão Trindade Jr. e Trindade (2012) 

afirmam que, 

 

Estar à beira do rio constitui-se uma das principais condições para que uma 
cidade amazônica possa ser considerada ribeirinha. Não se aceita, todavia, 
que toda cidade que esteja situada às margens de um rio tenha 
automaticamente credenciais que a reconheçam como tal (TRINDADE JR. e 
TRINDADE, 2012, p. 37) 

 

Para tanto, para a compreensão de uma cidade ribeirinha, torna-se 

necessário não somente a análise física do fator localização, mas também, e tão 

importante quanto a este, é imprescindível que a analisemos a partir de suas 
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relações com o rio. 

Trindade Jr. et al (2011), ao reportarem-se a análise das cidades 

ribeirinhas, afirmam que, 

 

Tratam-se de espaços marcados por objetos e formas espaciais ligados ao 
rio, onde se desenvolvem relações que revelam muito da dinâmica dessas 
cidades, de solidariedades mais orgânicas, de pontos de encontro, do 
comércio do peixe, da troca de conversas, da agitação, da cerveja do fim da 
tarde, da compra e venda de produtos diversos, das narrativas, das 
tradições etc. (TRINDADE JR., ET AL, 2011, p. 119). 

 

Porém, para Souza (2009, p. 174), “entender a espacialidade ribeirinha 

amazônica é ir além das margens fluviais, ou seja, a vida ribeirinha não se 

desenvolve e não se reproduz somente numa fração espacial relacionada às 

margens ou às beiras dos rios”. 

Desta maneira, vale destacar, conforme as palavras de Malheiro e 

Trindade Jr. (2009), que: 

 

As cidades ribeirinhas na Amazônia não podem ser analisadas como 
formações urbanas que simplesmente estão à beira-rio, uma vez que a 
localização absoluta não é o único elemento definidor das mesmas. Ou 
seja, não é apenas uma correnteza que dá corpo a estas cidades, mas uma 
multiplicidade de trajetórias, de tempos, de ritmos (MALHEIRO E 
TRINDADE JR., 2009, p. 4), 

 

 Por outro lado, contradizendo a este padrão ribeirinho, não poderíamos 

deixar de falar das cidades a beira-rio.  São núcleos urbanos que, assim como as 

cidades ribeirinhas, estão centradas as margens de um rio, mas que, no entanto, 

não mantém fortes relações com o mesmo. Esclarecendo esta questão, Trindade Jr.; 

Silva; Amaral, (2008, p. 39-40) afirmam que, “a cidade a beira-rio desenvolveu-se de 

costas para o rio (como a cidade de Belém), e sua dinâmica está ligada à fatores 

externos, às rodovias e a terra firme, com o padrão de ocupação 

rodovia/subsolo/terra-firme”. Assim, portanto, ratifica-se a ideia de que está à beira 

do rio não satisfaz condições determinantes para que uma cidade venha a ser 

considerada enquanto ribeirinha. 

O rio e a rodovia se apresentam como vetores de transformações e 

permanências das cidades amazônicas. A inserção das rodovias em território 

amazônico, tem seu contexto político-administrativo, permeados principalmente na 

metade do século XX, com os projetos de integração, implementadas pelos 
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governos militares. Neste bojo, o espaço amazônico tem sua dinâmica interferida 

pela introdução do meio rodoviário em seu cenário, tornando-se verdadeiros 

enclaves neste território. 

Os modais de transportes, antes pautados pelos rios, gradualmente foram 

se modificando de acordo com a aglutinação de rodovias nessa região. Porém, isto 

não condiciona a uma uniformidade de relações, como produto desta “forjada” 

integração vislumbrada pelos militares, uma vez que muitos lugares permanecem 

atrelados às suas condições pretéritas a este processo. 
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4  A PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO NA ORLA DA CIDADE DE VIGIA DE 
NAZARÉ-PA 

 

 

 A cidade de Vigia de Nazaré localiza-se na Mesorregião do Nordeste 

paraense e na Microrregião do Salgado, cerca de 100 km da capital paraense, 

Belém. 

Situada às margens do Rio Guajará-Mirim ou “Furo da Laura”, a sede 

municipal apresenta as coordenadas geográficas 00º 51’ 29” de Latitude Sul e 48º 

08’ 30” de Longitude Oeste, compreendendo uma extensão territorial de 539,079 

km².  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 04: Mapa de localização do município de Vigia de Nazaré – PA 
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Suas fronteiras territoriais delimitam-se ao Norte com o Oceano Atlântico 

e Município de São Caetano de Odivelas; a Leste com os Municípios de São 

Caetano de Odivelas e Castanhal; ao Sul com o Município de Santo Antônio do 

Tauá; e a Oeste com o Município de Colares e Baía do Marajó.  

De acordo com o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010), Vigia conta com uma população de 47.889 habitantes. A 

formação deste espaço enquanto município foi concebido por volta do século XVII, 

onde este território, até então, era constituído e habitado pelos Índios Tupinambás, 

sendo em seguida, apropriados por emissários do governo português, colonos, 

membros do clero e das guarnições militares. 

Segundo Governo do Estado do Pará (2011, p. 6) “A Lei Provincial nº 252, 

de 2 de outubro de 1845, elevou o Município de Vigia à condição de Cidade, sendo 

instalada de imediato”. 

Sua localização pode ser pensada por uma vertente geoestratégica, do 

ponto de vista do controle do território, haja vista que em tempos pretéritos 

desempenhava funções muito mais voltadas às estratégias de vigilância do que a 

fatores produtivos ligados a economia.  

O município de Vigia de Nazaré surge a partir da colonização do Brasil e 

da região amazônica pelos portugueses, que através de sua política de controle e 

exploração do “novo território” instituíram a criação de Fortes ao longo da costa do 

território brasileiro. Estes Fortes eram obras construídas em pontos estratégicos que 

garantiam uma visão mais ampla sobre a possível aproximação e invasão do 

território por outros povos conquistadores (a exemplo de franceses e ingleses, 

dentre outros) que naquele momento também se aventuravam na busca por novas 

áreas para fins de exploração dos recursos disponíveis. 

Neste contexto de apropriação do espaço brasileiro, a região amazônica, 

em função de sua vasta rede hidrográfica, ganha maior atenção portuguesa, 

evidenciada principalmente a partir da construção do Forte do Castelo em Belém-

PA, Fortaleza de São José em Macapá (hoje pertencente ao Estado do Amapá), 

etc., haja vista que neste momento os cursos hidrográficos configuravam-se como 

principais vetores de interligação entre diversas partes do território brasileiro e como 

único meio de ligação entre o Brasil e o exterior e, portanto, representava fragilidade 

às possíveis invasões. 

Seguindo esta lógica portuguesa de controle e exploração do território, 
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instala-se na Aldeia de Uruitá um importante entreposto de fiscalização. Seu 

posicionamento geográfico na rota marítima Belém - São Luis - Belém, possibilitava 

um campo de visão privilegiado da Baía do Marajó, onde tramitavam embarcações 

das diversas nações colonizadoras que se aventuravam na busca por “novas terras”. 

Deste modo, em função de sua localização geográfica, a Aldeia assume 

importante papel dentro da política colonialista portuguesa, enquanto uma espécie 

de ponto de vigilância, característica que mais tarde viria a dar nome à cidade, Vigia. 

Para tanto, ao longo da orla da Aldeia de Uruitá e mais tarde Vila de Vigia de 

Nazaré, vários postos de guarda foram anexados com a finalidade de impedir o 

contrabando de produtos da terra, assim como a invasão do território por outras 

nações europeias. Portanto, sua conjuntura territorial de colonização está 

engendrada às políticas de ocupação portuguesa que se utilizaram do fator 

localização como um aspecto de proteção territorial. 

 

 

4.1 OS PRIMEIROS INDÍCIOS DA URBANIZAÇÃO 

 

 

Buscando apreender as modificações no lócus de estudo proposto por 

este trabalho, que é a orla da cidade de Vigia de Nazaré-PA, vários fatores tornam-

se relevantes para a compreensão de seu crescimento e transformação urbana, 

sendo que alguns desses aspectos apresentam-se enquanto centrais. 

Para uma discussão fiel acerca do princípio da urbanização na orla da 

cidade, faz-se necessário considera-la enquanto materialidade deste processo. 

Todavia, ressaltando a incipiência de estudos que se refiram a este aspecto, além 

de outras fontes, tomaremos também como base, partes de uma entrevista cedida 

durante trabalho de campo pelo Sr. José Ildone Favacho Soeiro, 72, professor e 

escritor vigiense e grande conhecedor da história da cidade, buscando elucidar as 

transformações ocorridas na orla da cidade, bem como os possíveis fatores 

condicionantes destas modificações. 

Atendendo aos interesses coloniais portugueses, a implantação do Posto 

de Vigilância na Aldeia de Uruitá agitou a dinâmica da população local. O intenso 

movimento portuário (entrada e saída de embarcações comerciais ou de transporte 

de pessoas) acelerou o processo de urbanização da Aldeia que presenciou um 
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crescimento populacional considerável, sendo mais tarde, em 1693, elevada à 

categoria de vila com o então nome de Vila de Vigia de Nazaré. São os primeiros 

indícios do processo de urbanização do espaço vigiense que, embora de forma 

muito tímida, já ensaiava uma gama de modificações na sua conjuntura 

socioespacial. 

Corrêa (1904), reportando-se aos aspectos estruturais de Vigia de 

Nazaré, descrevera:  

 

A Vigia, [...] possui dez ruas, três mil e cem habitantes, cinco escolas 
públicas dois cemitérios e dois monumentos. Estes são a Matriz [Igreja 
Madre de Deus] e a Capela do Bom Jesus dos Passos [Igreja de Pedra]. O 
primeiro é um amplíssimo templo, o mais notável do Estado do Pará, em 
seguida a cathedral (CORRÊA, 1904, p. 498). 

 

Nas delimitações descritas pelo autor já é possível perceber-se um 

pequeno indicio da urbanização que se apresentava em Vigia de Nazaré no início do 

século XX, e que mais tarde se expandiria significativamente moldando sua forma e 

seu conteúdo urbano. Vale ressaltar que neste primeiro momento da urbanização, 

em função da movimentação portuária, a concentração de habitação e de outros 

serviços disponíveis à população local se concentrou às margens ou às 

proximidades do rio, e inicialmente se deu no primeiro recorte da orla (ou orla I, 

como denominado anteriormente). 

Segundo o entrevistado, 

 

A cidade começou exatamente pela orla fluvial, com seu porto principal 
recebendo, no período colonial, o importantíssimo Posto de Fiscalização, 
único citado pela história, chamado então de “Posto de Vigia”, origem do 
nome do município. Em torno dele o casario se estendeu do Igarapé Tujal 
ao Igarapé da Rocinha e da primeira rua (hoje Boulevard Francisco de Melo 
Palheta) à Rua das Flores. É um momento do século XVII, que redundou na 
elevação a vila de Vigia de Nazaré (1693) (José Ildone. Entrevista realizada 
em 26/11/2014). 

 

Neste sentido, o trecho da entrevista acima citado evidencia o 

adensamento da urbanização, seguido do surgimento da cidade de Vigia de Nazaré, 

que se germina pela orla, adentrando e propagando-se em direção ao continente, 

porém, como se elucida anteriormente, estes fatores de ordem territorial, estão 

entrelaçados aos de ordem cultural e religiosa. 

Esta primeira etapa de urbanização do espaço vigiense se evidencia 
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também na estrutura espacial presente no local, principalmente a partir da análise 

dos casarões antigos e igrejas seculares (Fotos 03 e 04), que ainda hoje resistem às 

modificações urbanas que ocorrem na cidade. 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 A PESCA COMO VETOR DE CRESCIMENTO ECONÔMICO E URBANO EM  
VIGIA DE NAZARÉ-PA 

 

 

A atividade pesqueira como um todo é primordial para a economia de 

diversas cidades do nordeste paraense, dada a localização geográfica e a 

disponibilidade de recursos naturais na maioria desta região de estuário, composta 

por uma mistura de águas do Rio Amazonas com o oceano atlântico. Em Vigia de 

Nazaré, a pesca é hoje reconhecidamente uma das principais fontes de renda da 

população da cidade. 

A orla da cidade está impregnada por esta dinâmica econômica. Sua 

paisagem e, consequentemente, seu visual, seus sons, seus aromas9 e vários 

elementos que ali coexistem são pautados pela pesca. Além disso, as 

                                         
9 Segundo Santos (2008, p. 40), a paisagem “Não é formada apenas de volumes, mas também de 
cores, movimentos, odores, sons, etc. [...] é um conjunto de formas heterogêneas, de idades 
diferentes, pedaços de tempos históricos representativos das diversas maneiras de produzir as 
coisas, de construir o espaço". 

Figura 03: Igreja Madre de Deus. Obra barroca 
construída pelos Padres Jesuítas no Século 
XVIII. 

Figura 04: Antigo Grupo Escolar Barão de 
Guajará, datado do ano de 1901. Atual Museu 
Municipal da Cidade.  

Fonte: Trabalho de campo – Novembro/2014. Fonte: Trabalho de campo – Novembro/2014. 
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diferenciações que se estabeleceram na orla ao longo dos anos são frutos desse 

processo de avanço técnico da atividade pesqueira. Este avanço tecnológico sofrido 

pela pesca implicou diretamente na ordenação do espaço intra-urbano da cidade, 

assim como da própria atividade, que passou a remodelar-se internamente em suas 

relações produtivas. Podemos perceber este processo por volta do final do século 

XX, como apresenta Siqueira (2009), 

 

A pesca, no Pará, até a década de setenta do século passado, possuía uma 
produção bastante voltada para o mercado interno, como atividade de 
subsistência, devido ao fato de não haver uma malha viária densa, pois as 
ligações entre os municípios se davam pela malha fluvial, aumentando o 
tempo de transporte e de consumo final do pescado. Inviabilizando uma 
maior comercialização, de certa forma, pela perecibilidade do produto 
(SIQUEIRA, 2009, p. 33), 

 

A partir deste período a pesca começa a agregar outros valores e 

técnicas em sua produtividade. Podemos depreender que a inserção das rodovias e 

os grandes projetos voltados para a Amazônia, de certa maneira passam a 

estruturar estas regiões e inseri-las a lógica mercantilista. 

Malheiro e Trindade Jr, (2009), ressaltam que a rodovia anima e 

transforma a dinâmica territorial das cidades ribeirinhas na Amazônia, gerando ou 

intensificando os atributos de simultaneidade e dinamicidade destes espaços. 

Porém, vale ressaltar que no caso de Vigia de Nazaré e de muitas outras 

cidades que estão atreladas a pesca, não percebe-se nenhuma estratégia de 

valorização do setor pesqueiro pelas políticas governamentais voltadas ao território 

amazônico, como a Superintendência do Plano de Valorização Econômica da 

Amazônia (SPVEA), atual Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia 

(SUDAM), cujos objetivos de aplicação de investimentos estavam voltados a 

atividade agrícola, em detrimento do setor pesqueiro. 

Dada a expressão da atividade pesqueira paraense e em especial 

vigiense, esta interliga-se, em rede, com diversos atores compositores do circuito 

econômico endógeno e exógeno. O circuito de pesca no Pará e na cidade de Vigia 

de Nazaré possui uma articulação voltada principalmente a atender o mercado 

nacional e internacional. Diferentemente da forma como estava organizado pré-

década de 1970, a pesca nesta região mantém-se em crescimento produtivo. De 

acordo com Siqueira (2009), a maior região de captação de pescado localiza-se na 

costa do estado do Amapá (AP), que faz fronteira territorial com o estado paraense, 



59 

 

e são privilegiados por possuírem uma vasta área costeira que possibilita o 

crescimento desta atividade. 

A forma de exploração extrativista10 do pescado que começa a ser 

fomentada no município de Vigia de Nazaré vai além das fronteiras do território 

paraense e, paulatinamente, esta extração começa adentrar em território 

amapaense que concentra a maior parte dos cardumes de pescados da costa norte 

e nordeste brasileiro, conforme ressalta Siqueira (2009), apontando os entrepostos 

pesqueiros de Calçoene e de Oiapoque, localizados no estado do Amapá e que, 

todavia, são utilizados como portos estratégicos para as embarcações advindas do 

estado do Pará e demais regiões, oferecendo todos os apetrechos e insumos 

necessários para a viabilidade pesqueira nesta região. 

Neste cenário a cidade de Vigia de Nazaré apresenta-se como um dos 

entrepostos pesqueiros mais importantes do estado do Pará, perdendo apenas para 

a capital Belém, pois as embarcações se beneficiam de sua localização geográfica 

por diversos fatores como: proximidade dos polos pesqueiros, malha rodoviária 

integrada que permite o escoamento de sua produção, além do atendimento as 

demandas e necessidades de materiais voltados à manutenção das embarcações. 

A conjuntura organizacional da pesca em Vigia de Nazaré delineia-se em 

torno de diversos tipos e capacidades de embarcações presentes no local, existindo 

algumas subdivisões internas entre estas. 

Segundo aponta Siqueira (2009), denomina-se de pesca artesanal aquela 

caracterizada por embarcações de pequeno e médio porte, que captam sua 

produção na própria costa paraense, entretanto, fugindo deste padrão, ocorre uma 

prática de pesca artesanal que mais se assemelha a pesca industrial, com 

embarcações de grandes proporções e de grande capacidade produtiva, ampliando 

sua área de pesca além da costa paraense, adentrando na costa amapaense e das 

Guianas, fator este que tem causado crises e desconfortos diplomáticos entre Brasil 

e França (detentora dos direitos federativos da Guiana Francesa). 

Já a pesca industrial, o outro segmento existente, é exercida por 

indústrias, como a Ecomar11, que capturam, realizam o beneficiamento do pescado e 

                                         
10

 Extrativismo é a atividade de extrair da natureza os recursos que estão à disposição do homem, 
sejam estes produtos de origem animal, vegetal ou mineral. 
 
11

 Indústria de pesca e beneficiamento de pescado, situada na orla III, no bairro do Arapiranga, em 
Vigia de Nazaré – PA. 
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escoam a produção ao longo do território local, regional e nacional, além da 

exportação para o mercado internacional. 

Desta forma organiza-se a cadeia produtiva da pesca neste município, 

tendo esta atividade como importante indicativo socioeconômico para a população 

nativa, considerando a sua evolução técnica como fomentador do espaço urbano 

vigiense e suas imbricações diretamente relacionadas à atual condição dele mesmo. 

Considerando que a partir da década de setenta do século XX, o mundo 

passa por uma nova conjuntura produtiva, com a inserção de novas tecnologias no 

processo de produção, Siqueira (2009) analisa que neste período intensificam-se as 

ações antrópicas sobre a natureza, produzindo um novo paradigma industrial, 

denominado de terceira revolução industrial. Na atividade pesqueira, esta influência 

inicia-se no continente europeu, posteriormente inserida no Brasil, primeiramente no 

Centro-Sul. São recursos como, Sistema de Posicionamento Geográfico (GPS), 

sonares, rádios e outras tecnologias antes restritas ao controle do Estado. 

Após a intensificação destes processos de avanços técnicos da atividade 

pesqueira, Vigia de Nazaré concebe a pesca muito além do seu valor simbólico e 

cultural, como de tempos passados. 

A orla da cidade é a materialização desta nova ordem que se estabelece 

na virada do século XX para o século XXI, com a urbanização de áreas alagadas a 

ocupação de áreas de várzeas ao longo de toda orla, ocasionando a destruição das 

matas ciliares dos igarapés que circundam esta região litorânea da cidade, 

produzindo um espaço de segregação e marginalização de indivíduos que chegam à 

cidade atraídos pela pesca, vendo nesta uma oportunidade de trabalho e sustento 

familiar, e que, muitas vezes, defrontam-se com outra realidade como a dificuldade 

de emprego, uma vez que a pesca ainda configura-se enquanto uma atividade 

produtiva com pouco caráter de formalidade e direitos trabalhistas, principalmente a 

pesca artesanal. 

Deste modo, acabam surgindo diversas áreas de assentamentos 

precários em todo o entorno da orla da cidade. Falando sobre este tipo de habitação, 

Fernandes (2012) pondera que: 

 

Uma das características mais comuns dos assentamentos precários é a 
irregularidade fundiária, demonstrando a precariedade de acesso à terra e à 
moradia. A situação do terreno geralmente se relaciona com o parcelamento 
irregular do solo e ausência de registro nos cartórios de imóveis. A 
localização é variada, depende das condições geográficas de cada cidade e 
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da dinâmica sócio espacial, podendo ocorrer em morros, orla fluvial e 
marítima, em áreas de proteção ambiental (FERNANDES, 2012, p. 36). 

 

Nesta perspectiva é fomentada a forma de ocupação do território 

vigiense, principalmente a partir do final da década de 80 do século XX, refletindo de 

maneira mais intensa nos recortes denominados de orla II e orla III, que possuem 

um processo de urbanização mais recente quando comparados à orla I, dados 

alguns fatores históricos de ocupação. 

Assim, algumas áreas de baixadas e assentamentos precários são 

produzidas e disseminadas ao entorno da orla, com residências voltadas a 

moradores que geralmente atendem a necessidade de mão-de-obra da atividade 

pesqueira. Esse quadro socioeconômico pode ser mais bem entendido e 

didaticamente interpretado, a partir da análise das “três orlas”, metodologicamente 

divididas e comentadas durante esta pesquisa. 

 

 

4.3 A ATIVIDADE PESQUEIRA E A URBANIZAÇÃO DA ORLA DA CIDADE DE     
VIGIA DE NAZARÉ 

 

 

A atividade pesqueira ao longo de muitos anos tem se configurado como 

importante fonte de renda para diversas comunidades ribeirinhas do Brasil e do 

mundo. Segundo Santos e Bastos (2007), no Norte brasileiro, esta atividade 

apresenta-se como um importante setor da economia tanto em âmbito regional, 

quanto no estadual ou local. 

No contexto amazônico esta é uma atividade bastante desenvolvida em 

função da localização de muitas cidades e vilas que encontram-se situadas às 

margens dos rios, dado o contexto de ocupação da região. Segundo Santos e 

Bastos (2007, p. 56), no caso de Vigia de Nazaré, “a pesca é responsável 

praticamente pelo funcionamento da economia da cidade, principalmente em seu 

aspecto formal”. 

A cidade de Vigia de Nazaré, entretanto, desponta atualmente como um 

dos principais polos pesqueiros no cenário regional e nacional, sendo esta atividade 

uma das principais responsáveis pela economia da cidade. 
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Tabela 02 - A produção marinho-estuarina por município no ano de 2004 no estado do Pará 
 

MUNICÍPIO TOTAL (t) % MUNICÍPIO TOTAL (t) % 

Belém 25.490 28,7 % Viseu 2.324 2,6 % 

Vigia 22.223 25,0 % Maracanã 1,794 2,0 % 

Bragança 11.281 12,7 % Marapanim 1.486 1,7 % 

Augusto Corrêa 5.654 6,4 % Salinópolis 926 1,0 % 

Curuçá 4.422 5,0 % Colares 831 0,9 % 

São Caetano 4.122 4,6 % Salvaterra 778 0,9 % 

Quatipuru 3.778 4,3 % Soure 556 0,6 % 

S. João Pirabas 3.314 3,7 % TOTAL 88.980 100% 
 

Fonte: CEPENOR/IBAMA, 2004. 

 

 

Para Santos e Bastos (2007), a adoção de novos mecanismos dentro do 

setor pesqueiro tem ocasionado mudanças de comportamento tanto de agentes 

públicos quanto de agentes privados gerando perspectivas positivas tanto para o 

futuro da atividade pesqueira, quanto para o futuro do próprio município, ou seja, o 

desenvolvimento técnico da pesca tem atraído olhares de diferentes atores 

envolvidos da produção do espaço e, dentre estes agentes, estão àqueles 

estabelecidos no recorte espacial da orla da cidade, uma vez que, segundo Santos e 

Bastos (2007, p. 54), “o local acaba sendo forçado pelo progresso tecnológico a 

”reagir“ às necessidades impostas pela mudança econômica introduzida no âmbito 

produtivo da economia”. 

O intenso movimento de embarcações na frente da cidade, influência 

diretamente na dinâmica e no ordenamento socioespacial da orla. O grande número 

de embarcações no local ocasiona um elevado fluxo de pessoas, tanto 

consumidores de produtos oriundos da pesca quanto pescadores (profissionais da 

atividade) que esporadicamente utilizam o espaço da orla enquanto local de 

trabalho. Neste sentido, há na orla uma estrutura organizacional urbana voltada, em 

parte, para o atendimento das necessidades da atividade pesqueira. A expressiva 

movimentação de pessoas, por sua vez, gera uma intensificação de diversos outros 

estabelecimentos comerciais, como as lojas de tecidos, manufaturados e de bens de 

consumo duráveis e não duráveis, por exemplo. 
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Por outro lado, a presença da indústria pesqueira também movimenta a 

dinâmica urbana, principalmente do espaço da orla da cidade onde encontra-se 

instalada (orla III). Segundo Santos e Bastos (2007), 

 

O setor industrial pesqueiro é também responsável praticamente pela 
totalidade da indústria no município, assim como responde por uma parte 
significativa dos empregos formais locais [...]. Por isso, Vigia de Nazaré é o 
município paraense mais especializado na atividade pesqueira nos últimos 
anos (SANTOS e BASTOS, 2007, p. 57), 

 

 Neste sentido, verifica-se o impacto da atividade pesqueira no processo 

de (re)estruturação urbana da orla da cidade de Vigia de Nazaré, considerando que 

desde os pequenos estabelecimentos comerciais (grande parte deles) até as 

indústrias fixadas da orla da cidade estão voltados ao atendimento deste setor 

pesqueiro, dada sua importância para a economia da cidade e do município. 

 

 

 

Figura 05: Expressivo número de embarcações atracadas na orla da cidade de Vigia 

de Nazaré–PA  

Fonte: Trabalho de campo – Novembro/2014. 
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4.4 AS TRANSFORMAÇÕES ADVINDAS COM O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO 
 

 

A atividade pesqueira na cidade de Vigia de Nazaré surge ainda na 

gênese de sua habitação quando esta se configurava enquanto aldeia habitada por 

povos indígenas. Todavia, àquela época se tratava de uma atividade totalmente 

artesanal e de subsistência. Com o decorrer do tempo e em função das novas 

tecnologias, tanto a atividade pesqueira quanto o espaço que hoje se configura 

enquanto orla da cidade foram se modificando. 

Neste sentido, a cidade historicamente está vinculada a atividade 

pesqueira, que sempre representou uma importante fonte de renda e alimentação 

para a população local, desde a época das canoas Vigilengas12 com a pesca 

artesanal até o memento atual, onde prevalece a pesca semi-industrial e industrial, 

com as embarcações utilizando-se de diversos equipamentos modernos para 

captura do pescado. Deste modo, dada a significativa importância da pesca para 

cidade de Vigia de Nazaré e a intensidade com que esta atividade é desenvolvida, 

constatou-se que ela sempre impactou nas alterações urbanas no espaço da orla. 

A elevação da Aldeia de Uruitá à condição de Vila de Nossa Senhora de 

                                         
12

 Canoas de fabricação artesanal movidas à velas de pano. 
 

Figura 07: Indústria de beneficiamento de 
pescado na orla do Rio Açaí, em Vigia de 
Nazaré–PA 

Figura 06: Fábrica de produção de gelo para 
atendimento da atividade pesqueira, na orla do 
Rio Açaí, em Vigia de Nazaré–PA 

Fonte: Trabalho de campo – Novembro/2014. Fonte: Trabalho de campo – Novembro/2014. 
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Nazaré, ainda no ano 1693, já refletia a elevação dos aspectos urbanos na orla da 

posterior cidade de Vigia de Nazaré, e que se elevariam com o avanço tecnológico 

da atividade pesqueira. 

Referindo-se às transformações ocorridas no espaço da orla da cidade, 

durante a aplicação de questionários constatou-se que as pessoas questionadas em 

unanimidade já perceberam algum tipo de modificação, assim como acreditam que, 

em sua maioria, estas modificações decorrem em função da atividade pesqueira, 

vista por eles como principal impulsionadora da economia da cidade, como mostra o 

quadro abaixo. 

 

Quadro 01 - VIGIA DE NAZARÉ: Demonstração de transformações urbanas na orla 
 

PERGUNTAS EFETUADAS 
ORLA I ORLA II ORLA III 

SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

Você percebeu alguma modificação 
urbana na orla? 

100% 0% 100% 0% 100% 0% 

Você acredita que a atividade 
pesqueira tem influência sobre essas 
transformações? 

100% 0% 100% 0% 100% 0% 

Você acha que as ocupações que 
surgiram ao entorno da orla tem 
alguma ligação com a atividade 
pesqueira? 

- - 100% 0% - - 

 

Fonte: Trabalho de campo – Vigia de Nazaré-PA – Novembro/2014. 

 

 

Entretanto, os dados do quadro acima vêm ratificar o processo dinâmico 

de transformações urbanas na orla como um todo. Quando questionados sobre as 

principais transformações percebidas entre os respondentes, a resposta pouco se 

modificou entre os três pontos de estudo em questão. Dentre os mais citados estão 

o aumento do número de estabelecimentos comerciais, principalmente daqueles 

voltados à pesca, e a diminuição do número de residências no espaço da orla.  

Buscando elucidar ainda mais a interferência exercida pela atividade 

pesqueira na estruturação urbana do recorte espacial da orla, perguntamos ao 

nosso entrevistado qual seria sua opinião em relação à contribuição da atividade 

pesqueira para o processo de urbanização na orla da cidade de Vigia de Nazaré, 

isto é, se de alguma forma esta atividade foi e tem sido agente moldador do espaço 
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da orla da cidade. Como resposta, em suas palavras, respondera que: 

 

Inegavelmente. Os fatores citados [o movimento portuário, os estaleiros, a 
dilatação da área comercial movida pela pesca e a presença decisiva dos 
Jesuítas que aqui instalaram o segundo colégio da Amazônia] que 
transformaram a antiga aldeia de Uruitá em vila, já em 1693, o crescimento 
populacional provocado pelas romarias e novenas de N.S de Nazaré e a 
qualidade do ensino jesuítico aumentaram também a necessidade de mais 
alimentação. Esta se baseava no pescado. E as vigilengas incansáveis, 
cortando rios e o oceano, fomentando o comércio do peixe fresco e salgado, 
com certeza contribuíram para a fixação das famílias em domicílios tanto 
quanto possível próximos ao mercado e ao templo-escola dos padres da 

companhia de Jesus (JOSÉ ILDONE. Entrevista realizada em 26/11/ 2014). 
 

No decorrer da fala do entrevistado constata-se a inter-relação do seu 

avanço técnico como uma necessidade socioeconômica para as populações nativas, 

que tinham na pesca, sua principal base alimentar e rentáveis. Além disso, observa-

se o envolvimento de diversos atores que direta e/ou indiretamente contribuem para 

a produção do espaço da orla. 

Verifica-se que ao longo dos anos o espaço da orla vem agregando 

diversos serviços voltados à pesca. Neste sentido, ratifica-se a influência desta 

atividade nas modificações ocorridas na orla da cidade. 

Esta realidade evidencia-se no gráfico a seguir, que trata da origem da 

renda da população. Durante a aplicação de questionário, constatou-se que a renda 

dos respondentes provém principalmente da atividade pesqueira e do comércio (ver 

gráfico 01), sendo que a atividade comercial no local está direta e/ou indiretamente 

ligada à atividade pesqueira. 

 

Gráfico 01 - ORLA I: Origem da renda da população 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo – Vigia de Nazaré-PA – Novembro/2014. 
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Neste bojo de modificações, nosso entrevistado elenca uma série de 

fatores que evidenciam a relação direta do avanço técnico da atividade pesqueira e 

as imbricações desta atividade no aspecto urbano da orla, além da disponibilidade 

de recursos básicos, como água potável, e a implantação de algumas instituições 

que também contribuíram para a intensificação dessa urbanização. Segundo ele, 

caracterizando o primeiro recorte da orla (orla I), e enquanto atrativos populacionais, 

“[...] educação e religiosidade (colégio dos jesuítas, poços, igrejas) agregando 

comércio, mercado de peixe, áreas de trabalho voltado à pesca (estaleiros, 

ferrarias)” (JOSÉ ILDONE. Entrevista realizada em 26/11/2014), foram alguns 

fatores que impactaram diretamente na progressão urbana deste perímetro da orla. 

Neste fragmento da entrevista, percebemos veementemente que o 

recorte denominado de orla I, advém de um tempo pretérito que era socialmente 

construído por influências religiosas, assim como, pelo próprio crescimento da pesca 

nesta região. 

Sob um olhar contemporâneo deste fenômeno, o gráfico acima (gráfico 

01) nos elucida que as relações econômicas que se materializam neste espaço 

ainda permanecem fortemente voltadas à pesca como uma das principais atividades 

produtivas da cidade, direta ou indiretamente associada a renda da população que 

frequenta este fragmento da orla. Além disso, neste fragmento da orla encontra-se o 

maior número de estabelecimentos comerciais, como mostra o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 02 - ORLA I: Classificação de estabelecimentos comerciais de acordo com sua 
funcionalidade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Pesquisa de campo – Vigia de Nazaré-PA – Novembro/2014. 

 

 

Entretanto, estes estão voltados ao atendimento da população de forma 
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mais geral (lojas de tecidos, produtos importados, vendedores ambulantes, lojas de 

eletrodomésticos e eletroeletrônicos, mercados, etc.) e, segundo os respondentes, 

houve aumento destes estabelecimentos, somando-se a eles uma pequena 

elevação de estabelecimentos voltados ao atendimento da atividade pesqueira, além 

da diminuição do número de estabelecimentos residenciais que consequentemente 

cederam espaço para o comércio. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, destaca-se também o papel de algumas instituições (Igreja 

Matriz e Capela do Senhor dos Passos, por exemplo) que direta ou indiretamente 

contribuíram para o adensamento populacional da orla I, e, consequentemente, para 

suas alterações. 

Assim, com a urbanização da cidade impulsionada pelo crescimento do 

comércio, pela disposição de alguns equipamentos públicos (igrejas, poços, 

mercado, colégios, etc.) localizados próximos à orla e pela intensificação da 

atividade pesqueira, o espaço referente ao primeiro recorte da orla (orla I), 

compreendido entre o Igarapé do Tujal e o Igarapé da Rocinha, logo tornou-se 

insuficiente para atender a demanda de moradias de famílias que direta ou 

Figura 08: Rua Boulevard Francisco de Melo Palheta, na orla I da cidade de Vigia 
de Nazaré-PA, tomada por estabelecimentos comerciais que atualmente ocupam os 
lugares das antigas residências, modificando a paisagem no local. 

Fonte: Trabalho de campo – Novembro/2014. 
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indiretamente estavam ligadas à pesca e, consequentemente, careciam de uma 

localização próxima ao rio. 

É importante destacar que o fator dimensional da orla I não é único 

determinante neste processo de dilatação urbana. A melhoria da estrutura urbana, 

ou seja, o reordenamento dos equipamentos urbanos gera o encarecimento do solo 

urbano nas áreas centrais obrigando a população de menor renda a instalarem-se 

nas áreas periféricas, onde, mesmo em meio à precariedade existente, estabelecem 

seus modos de vida. 

Segundo Corrêa (1993), 

 

A complexidade da ação dos agentes sociais inclui práticas que levam a um 
constante processo de reorganização espacial que se faz via incorporação 
de novas áreas ao espaço urbano, densificação do uso do solo, 
deterioração de certas áreas, renovação urbana, relocação diferenciada de 
infra-estrutura e mudança, coercitiva ou não, do conteúdo social e 
econômica de determinadas áreas da cidade. É preciso considerar 
entretanto que, a cada transformação do espaço urbano, este se mantém 
simultaneamente fragmentado e articulado, reflexo e condicionante social, 
ainda que as formas espaciais e suas funções tenham mudado (CORRÊA, 
1993, p. 11). 

 

Sobre as transformações urbanas ocorridas na orla I da cidade de Vigia 

de Nazaré, o entrevistado, Prof. José Ildone, 72, relata que: “O ritmo acelerado de 

crescimento urbano e o espaço reduzido entre os dois igarapés citados, expandiram 

o alongamento para a orla do Arapiranga, que logo se transformou no maior bairro 

de nossa cidade” (Entrevista realizada em 26/11/2014). 

Deste modo, inicialmente, há um espraiamento populacional no espaço 

da orla, excedendo as delimitações da orla I no sentido Leste (em direção ao bairro 

do Arapiranga), e iniciando assim o segundo momento de ocupação e 

transformações da orla da cidade, denominado também de orla II, situado na 

extensão da Rua Justino Barroso, entre o Igarapé da Rocinha e “boca” do Rio Açaí. 

Referindo-se a este fenômeno de elevação e dilatação demográfica e, 

consequentemente, de transformações espaciais na orla, Lustosa (1938), 

descreveu: 

 

A cidade tem um subúrbio bem populoso denominado Arapiranga, limitado a 
leste e a oeste pelos igarapés “da Rocinha” e “Açaí”. O “da Rocinha” 
extravasa nas águas grandes, forma largo igapó de modo que para se ir da 
Vigia para Arapiranga é mister passar por longa ponte (LUSTOSA, 1938, p. 
60). 
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Ocorre na verdade uma espécie de favelização neste espaço, trazendo 

consigo uma gama de modificações na orla da cidade que neste segundo momento 

de sua ocupação ocasiona transformações de cunho social e ambiental, uma vez 

que além da precariedade de infraestrutura urbana existente no local, ocorre 

também o desaparecimento de espécies nativas (animais e vegetais) que 

compunham a fauna e a flora local. 

Reportando-se a produção deste tipo de espaço, Corrêa (1993) pondera 

que, 

 

A evolução da favela, isto é, a sua progressiva urbanização até tornar-se 
um bairro popular, resulta, de um lado, da ação dos próprios moradores 
que, pouco a pouco, durante um longo período de tempo, vão melhorando 
suas residências e implantando atividades econômicas diversas (CORRÊA, 
1993, p. 31). 

 

Ou seja, “uma vez assentados, os pobres procuram estabelecer melhorias 

à longo prazo com esforços próprios, começam a residir em casebres de madeira e, 

depois os transformam em casas de alvenaria” (FERNANDES, 2012, p. 47). 

Neste sentido, a partir 1977, após a construção da ponte de concreto 

sobre o Igarapé da Rocinha e o asfaltamento da Rua Justino Barroso, as 

transformações na orla II se intensificaram ainda mais. Ocorre a valorização do 

espaço que passou então por um processo de reordenamento territorial, onde, uma 

gama de estabelecimentos comerciais instala-se no local modificando a paisagem 

da orla, e “expulsando” as famílias pobres que ali residiam para novos espaços 

precários, geralmente áreas alagadiças, ocasionando então uma nova fase de 

ocupações desordenadas ao entorno da Rua Justino Barroso. 

Neste trecho localizam-se relações menos pessoais, isto é, a 

dinamicidade deste espaço, em função da substituição das residências por 

estabelecimentos comerciais, perde, em parte, suas características de fortes laços 

de afetividade, a exemplo das conversas de fim de tarde. Identificamos a presença 

insipiente de estabelecimentos residenciais, obtendo um caráter muito mais 

econômico, com uma estrutura comercial significativamente voltada para atender a 

atividade pesqueira, através do fornecimento de insumos e aparatos de pesca para 

as embarcações (ferragens, peças e acessórios para motores, apetrechos de pesca, 

madeiras para embarcações, além de serviços torneadores, mecânicos, dentre 

outros), como mostra o gráfico 03. 
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Gráfico 03 - ORLA II: Classificação de estabelecimentos comerciais de acordo com sua    
funcionalidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo – Vigia de Nazaré-PA – Novembro/2014. 
 

 

É importante enfatizar, que essas alterações no conteúdo urbano da orla 

são percebidas também pela população local (como mostrou o Quadro 01). Nas 

palavras de nosso entrevistado, 

 

A segunda [segunda parte da orla] traz o selo do comércio forte da pesca, 
inclusive a industrial, além da urbanização comandada pela PMV [Prefeitura 
Municipal de Vigia] especialmente com o asfaltamento da Rua Justino 
Barroso e a construção da primeira ponte de concreto da Vigia [...] (JOSÉ 
ILDONE. Entrevista realizada em 26/11/2014). 

 

Portanto, conforme evidenciado no trecho da entrevista, a urbanização da 

orla II, principalmente a partir da década de 1970, ganha maior intensidade na sua 

dinâmica urbana, ou seja, as transformações que inicialmente estiveram pautadas 

no espraiamento populacional, principalmente em função da necessidade de novos 

espaços para fixação de residências, agora se aglutinam em meio ao novo 

ordenamento socioespacial “imposto” principalmente pelo deslocamento de 

instituições comerciais ligadas a atividade pesqueira que migraram para este recorte 

da orla modificando-a intensamente. 
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Seguindo essa linha de propagação populacional e comercial, a 

urbanização alcança a orla III da cidade, à margem do rio Açaí, no bairro do 

Arapiranga. Este segmento da orla, assim como a orla II, tem sua formação e fase 

de ocupação atenuada após década de 1970, principalmente após a construção de 

pontes13 de concreto sobre o Igarapé da Rocinha, interligando o bairro do 

Arapiranga ao restante da cidade, o que possibilitou a instalação de indústrias 

concentradas na orla III, neste bairro. 

Este perímetro apresenta-se com certa diferenciação com relação aos 

demais, uma vez que os comércios ali presentes estão voltados quase que 

exclusivamente ao atendimento da atividade pesqueira. Ou seja, constatou-se que a 

totalidade dos estabelecimentos comerciais, desde os pequenos restaurantes e 

dormitórios até as indústrias de beneficiamento do pescado, de produção de gelo, 

etc., estão instalados na orla para atender principalmente as necessidades da 

pesca, raramente servindo à população à parte desta atividade. 

 

                                         
13 Neste período o bairro foi conectado por meio de duas pontes de concreto sobre o Igarapé da 
Rocinha, uma na Rua Justino Barroso, na orla da cidade, e a outra na Av. Barão de Guajará, no 
centro da cidade. Atualmente, cinco pontes, sendo três de concreto e outras duas de madeira 
interligam este bairro ao restante da cidade. 
 

Figura 09: Comércio de ferragens e peças para 
embarcações, na Rua Justino Barroso, na orla II 
da cidade de Vigia de Nazaré–PA. 

Figura 10: Estágio atual de urbanização da orla 
II, na Rua Justino Barroso, na cidade de Vigia de 
Nazaré–PA, com a presença de diversos 
estabelecimentos comerciais na sua maioria 
ligados à atividade pesqueira. 

Fonte: Trabalho de campo – Novembro/2014. Fonte: Trabalho de campo – Novembro/2014. 
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Gráfico 04 - ORLA III: Classificação de estabelecimentos comerciais de acordo com sua 
funcionalidade 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fonte: Pesquisa de campo – Vigia de Nazaré-PA – Novembro/2014. 

 

 

No ponto em discussão prevalecem equipamentos urbanos como 

indústrias de beneficiamento de pescado, fábricas de gelo, indústrias de exportação 

de pescado e comércios. É interessante ressaltar ainda que neste perímetro as 

relações culturais entre a sociedade e a orla se apresentam de forma muito 

insipiente, dada a funcionalidade designada a tal setor da orla, que tem como um 

dos fatores preponderantes o escoamento da produção, que é prioritariamente 

realizado pelo modal rodoviário, através das rodovias estaduais PA-140 e PA-41214, 

que configuram-se como um viés para o espraiamento da produção em níveis 

regionais, nacionais e até internacionais. 

Além disso, por serem as indústrias de beneficiamento instituições que 

trabalham em função de um mercado externo, ocasionam com isso maior fluxo de 

veículos e pessoas e consequentemente interferem na dinâmica da orla. Deste 

modo, este trecho também apresenta suas características particulares que o 

diferenciam dos demais anteriormente mencionados. 

Portanto, as transformações são nitidamente perceptíveis. Ratificando 

estas considerações, nosso entrevistado, durante um trecho da entrevista, relata um 

pouco sobre as modificações ocorridas na orla III e consequentemente sobre o 

bairro do Arapiranga. Sobre isso nos fala que: 

 

                                         
14

 Rodovias que dão acesso à cidade de Vigia de Nazaré, interligando-a à capital paraense, Belém e 
sua Região Metropolitana (RMB) e Castanhal e a outras cidades próximas, como São Caetano de 
Odivelas e Santo Antônio do Tauá e Castanhal. 
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A terceira face de transformação urbana, se deve ás fábricas de palmito, do 
beneficiamento do pescado e preparação do gelo, com o comércio 
agregado, também a concentração de veículos pesados para o transporte 
do produto, fato que ocorreu pela substituição da velha ponte de madeira 
pela de concreto [...], ligando o “bairro industrial” à cidade, pela avenida 
Barão de Guajará (Antiga Barão de Rio Branco) (JOSÉ ILDONE. Entrevista 
realizada em 26/11/2014). 

 

Os aspectos levantados na entrevista elucidam de maneira bastante 

nítida que a atividade pesqueira influencia neste fragmento da orla, com dois fatores 

a serem analisados. O primeiro, é a construção da ponte que oportunizou o melhor 

escoamento da produção de pescado por aquele porto, o outro, foi o 

estabelecimento de comércios, de lojas e da indústria, com o intuito de atender a 

necessidade de serviços e insumos demandada pela pesca, como fábricas de gelo, 

posto de combustível, comércios e indústrias de beneficiamento de peixes (a 

exemplo da Ecomar). 

Este setor da orla, assim como os demais, apresenta suas peculiaridades. 

Pode ser considerado o mais articulado com a malha rodoviária do município e 

região, pois vários dos “veículos pesados”, citados no fragmento da entrevista 

acima, são caminhões e carretas que tem a função de espraiar a maior parte da 

produção industrial local, principalmente em direção às regiões Nordeste e Centro-

Sul do país, utilizando-se do modal rodoviário, como viabilizador deste processo. 

Esta relação com a rodovia intensifica-se à medida que a quantidade de 

produção aumenta, porém, a cidade de Vigia de Nazaré, por configurar-se enquanto 

um centro urbano de pequeno porte, ainda depende da articulação com outros 

centros, como a capital Belém e cidades de médio porte como Santa Isabel do Pará 

e Ananindeua na Região Metropolitana de Belém (RMB) e Castanhal, para o 

fornecimento de serviços e materiais correspondentes à pesca. 

Dentro desta análise, portanto, verifica-se que o espaço da orla III pode 

ser interpretado enquanto aquele que melhor se projetou para o atendimento da 

atividade pesqueira, concentrando as poucas e importantes indústrias da cidade. 

Neste fragmento da orla, em função da presença das indústrias, ocorre também a 

maior parte do desembarque do pescado que chega à cidade, o que gera uma 

alteração na dinâmica local, a exemplo da intensificação do trafego de veículos para 

escoamento da produção via modal rodovia, ocasionando alterações na paisagem 

natural local, que adquire cada vez mais aspectos humanizados e urbanos, tendo a 

atividade pesqueira como grande propulsor de tais transformações. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O estudo sobre as modificações urbanas tem sido uma prática cada vez 

mais frequente, tendo em vista a multiplicidade e complexidade de agentes que 

interagem na produção e reprodução destes espaços que vivem em constantes 

transformações. Diversos são os fatores que condicionam e/ou estimulam o 

fenômeno de dispersão urbana, dentre eles a atividade econômica que influência 

diretamente na (re)estruturação e surgimento destes espaços. 

No que se refere ao primeiro objetivo específico da pesquisa, que 

corresponde à Análise da urbanização brasileira com ênfase na região amazônica 

compreendendo suas particularidades a partir da cidade de Vigia de Nazaré, 

verificou-se que as transformações do espaço urbano brasileiro são fomentadas pelo 

crescimento demográfico e pela disseminação dos extratos da cidade nas suas mais 

variadas proporções. No caso da Amazônia brasileira, este espraiamento urbano 

ocorre principalmente após a década de 60 do século XX, dada a política de 

implantação dos grandes projetos na região. Neste contexto a cidade de Vigia de 

Nazaré, que tem a pesca como importante segmento da economia local, a partir 

deste momento passa a receber maior fluxo de equipamentos e capitais que 

intensificam a atividade pesqueira que por sua vez passa a acelerar 

expressivamente o processo de urbanização da cidade. 

Transforma-se a paisagem natural da orla, em uma paisagem cada vez 

mais humanizada e tecnificada, com aspectos urbanos contemporâneos 

entrelaçados em meio a rugosidades, caracterizando fatores de permanências e 

transformações advindas com o avanço da pesca. 

O crescimento desta atividade econômica na cidade, principalmente após 

a década de setenta do século XX, estabelece novos paradigmas urbanos neste 

espaço que em tempos pretéritos pautava-se em políticas endógenas voltadas a 

produção extrativista, por conseguinte, remodelando-se e (re)ordenando-se do ponto 

de vista territorial, leia-se a implantação de calçamento nas vias, construção de 

porto, de pontes, inserção de casas de insumos para a pesca, e uma gama de 

equipamentos urbanos, atraídos pela pesca, que propiciaram uma nova conjuntura 

espacial para a cidade. 

Sendo assim, buscou-se compreender o fenômeno de elevação urbana, 
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delimitando-se a orla da cidade enquanto lócus de estudo, analisando-se a 

interferência da atividade pesqueira em tal acontecimento. 

No segundo objetivo específico onde busca-se identificar e analisar o 

processo espaço/temporal da formação e as transformações na paisagem urbana da 

orla da cidade de Vigia de Nazaré fomentada pela atividade pesqueira, pôde-se 

perceber que as transformações urbanas ocorridas neste espaço, estão 

estreitamente ligadas à atividade pesqueira que desde tempos pretéritos, antes 

mesmo da chegada do modal rodoviário que intensificou o desenvolvimento da 

atividade no local, já direcionava a expansão habitacional ao entorno da orla. Já no 

pós anos de 1970, com a intensificação do fluxo via rodovia, esta atividade, além do 

setor habitacional, condiciona também a reestruturação comercial da orla, 

(re)modelando-a e dando-lhe uma outra dinâmica, principalmente nos setores dois e 

três (orla II e orla III) que além das enormes transformações na forma urbana, 

encontram-se estruturadas em função do atendimento às necessidades da pesca. 

A partir destas mudanças estabelecidas em toda a orla, verificou-se o 

caráter de singularidade que cada um dos recortes foi adquirindo ao longo dos anos, 

com transformações contundentes e perceptíveis tanto em sua paisagem quanto em 

seu aspecto social, ou seja, a tecnificação do espaço da orla vigiense está 

engendrada em consonância com a evolução tecnológica incorporada à atividade 

pesqueira, que cada vez mais tem interferido na ordenação deste espaço em prol de 

si mesma. 

No terceiro, que tem por objetivo analisar as diferentes apropriações, 

relações sócio-espaciais e econômicas estabelecidas na orla da cidade de Vigia de 

Nazaré em função da pesca, constatou-se que os diversos agentes envolvidos na 

produção deste espaço, apropriam-se do mesmo fomentando relações distintas, 

sejam elas de natureza social, econômica e territorial. Nesta perspectiva, vários 

fatores têm contribuído para tais fenômenos, dentre eles a pesca enquanto potencial 

agente influenciador desta dinâmica, assim como o seu crescimento que infere 

diretamente na produção espacial de tal realidade. 

Verificou-se que o aumento do número de embarcações de pesca está 

vinculado de maneira clara aos indicadores sociais da cidade como: população, 

surgimento de novos bairros, crescimento do setor comercial, dentre vários outros. 

Portanto podemos relacionar o crescimento e a tecnificação da atividade pesqueira 

como indissociáveis ao processo de urbanização da orla da cidade, uma vez que, 



77 

 

segundo Santos (2005), a urbanização do território está relacionada à sua 

tecnificação. 

Vislumbra-se, portanto, a necessidade de compreensão da atual 

estruturação e funcionalidade urbana da orla da cidade de Vigia de Nazaré-PA, 

enfatizando-se a pesca enquanto grande propulsora das modificações urbanas 

neste espaço. 
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APÊNDICE A – Questionário de Dispersão Urbana (Orla I) 

 
 
Universidade do Estado do Pará - UEPA 
Campus XVII – Vigia de Nazaré 
Curso: Geografia   Turma: 2011 
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 
 
DISCENTES: 

Elivaldo Morais Saldanha 
José Matheus Barata Silva 
 
QUESTIONÁRIO DE DISPERSÃO URBANA NA ORLA 

Data de aplicação: 13/11/2014 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Nome 

 

01- Você é natural de Vigia? 

    Sim          Não 
 

02- Há quanto tempo você reside em Vigia? 

01 a 05 anos    05 a 10 anos     10 a 20 anos   Mais de 20 anos 

 

03- Qual a origem principal da renda de sua família? 

    Pesca             Comércio        Func. Público      Outros 

 

04- Você frequenta a orla da cidade? 

    Sim          Não    (se afirmativo) 
  

 Qual sua relação com a orla? 

   Trabalho  Compras       Cultural   Outros 

 Há quanto tempo você frequenta a orla? 

   01 a 02 anos    02 a 05 anos    05 a 10 anos         Mais de 10 anos 

 Durante esse tempo você notou alguma modificação urbana na orla? 

   Sim           Não           (se afirmativo) 

 Você acha que a atividade pesqueira tem influencia nessas transformações? 

   Sim           Não 

 

 Quais as principais modificações que você percebeu na orla ao longo 
dos anos? 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

  

  

   

    

  

  

    

    

 

1 ORLA 
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 Quais os principais? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_________________________________________________ 

05- Você acha que houve aumento de estabelecimentos comerciais ligados 
atividade pesqueira nesse recorte da orla? 
  

Sim           Não   (se afirmativo) 

 

 
 
 
 
 

 

06- Em sua opinião, a atividade pesqueira é importante para o município? 

   Sim           Não 
 

 Por quê? 

__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Questionário de Dispersão Urbana (Orla II) 

 

Universidade do Estado do Pará - UEPA 
Campus XVII – Vigia de Nazaré 
Curso: Geografia   Turma: 2011 
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 
 
DISCENTES: 

Elivaldo Morais Saldanha 
José Matheus Barata Silva 
 
QUESTIONÁRIO DE DISPERSÃO URBANA NA ORLA 

Data de aplicação: 13/11/2014 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 Nome 

 

01- Você é natural de Vigia? 

    Sim          Não 
 

02- Há quanto tempo você reside em Vigia? 

02 a 05 anos    05 a 10 anos     10 a 20 anos   Mais de 20 anos 

 

03- Qual a origem principal da renda de sua família? 

    Pesca             Comércio        Func. Público      Outros 

 

04- Você frequenta a orla da cidade? 

    Sim          Não    (se afirmativo) 
  

 Qual sua relação com a orla? 

   Trabalho  Compras       Cultural   Outros 

 Há quanto tempo você frequenta a orla? 

   01 a 02 anos    02 a 05 anos    05 a 10 anos         Mais de 10 anos 

 Durante esse tempo você notou alguma modificação urbana na orla? 

   Sim           Não           (se afirmativo) 

 Você acha que a atividade pesqueira tem influencia nessas transformações? 

   Sim           Não 

 

 Quais as principais modificações que você percebeu na orla ao longo 
dos anos? 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

  

  

   

    

  

  

    

    

 

2 ORLA 
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 Quais os principais? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________ 

05- Você acha que houve aumento de estabelecimentos comerciais ligados 
atividade pesqueira nesse recorte da orla? 
  

Sim           Não   (se afirmativo) 

 

 
 
 
 
 
 

06- Em sua opinião, as ocupações que surgiram no entorno da orla tem alguma 
ligação com a atividade pesqueira? 
 

   Sim           Não 

 

07- Em sua opinião, a atividade pesqueira é importante para o município? 

   Sim           Não 
 

 Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – Questionário de Dispersão Urbana (Orla III) 

 

Universidade do Estado do Pará - UEPA 
Campus XVII – Vigia de Nazaré 
Curso: Geografia   Turma: 2011 
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 
 
DISCENTES: 

Elivaldo Morais Saldanha 
José Matheus Barata Silva 
 
QUESTIONÁRIO DE DISPERSÃO URBANA NA ORLA 

Data de aplicação: 14/11/2014 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 Nome 

 

01- Você é natural de Vigia? 

    Sim          Não 
 

02- Há quanto tempo você reside em Vigia? 

03 a 05 anos    05 a 10 anos     10 a 20 anos   Mais de 20 anos 

 

03- Qual a principal origem da renda de sua família? 

    Pesca             Comércio        Func. Público      Outros 

 

04- Você frequenta a orla da cidade? 

    Sim          Não    (se afirmativo) 
  

 Qual sua relação com a orla? 

   Trabalho  Compras       Cultural   Outros 

 Há quanto tempo você frequenta a orla? 

   01 a 02 anos    02 a 05 anos    05 a 10 anos         Mais de 10 anos 

 Durante esse tempo você notou alguma modificação urbana na orla? 

   Sim           Não           (se afirmativo) 

 Você acha que a atividade pesqueira tem influencia nessas transformações? 

   Sim           Não 

 

 Quais as principais modificações que você percebeu na orla ao longo 
dos anos? 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

  

  

   

    

  

  

    

    

 

3 ORLA 
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 Quais os principais? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

___________________________________________ 

 

05- Você considera importante a presença da indústria no seu bairro? 

   Sim           Não 
 

06- Você acha que a indústria modificou a paisagem na orla em que você mora? 

        Sim           Não    (se afirmativo) 
 

 Quais as principais   transformações   ocasionadas   pela   indústria que 
você percebeu? 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
07- Você acha que houve aumento de estabelecimentos comerciais ligados à 
atividade pesqueira nesse recorte da orla? 
  

Sim           Não    (se afirmativo) 

 

 
 
 
 
 

 

08- Em sua opinião, a atividade pesqueira é importante para o município? 

   Sim           Não 
 

 Por quê? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D – Entrevista de Campo 

 

Universidade do Estado do Pará - UEPA 
Campus XVII – Vigia de Nazaré 
Curso: Geografia   Turma: 2011 
 
 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 

Entrevista de Campo Realizada em: 26/11/2014 
 
DISCENTES: 
Elivaldo Morais Saldanha 
José Matheus Barata Silva 
 
 

ENTREVISTA 
 

Nome do entrevistado                       Idade 

 
 
01– A partir de que momento você pôde perceber que o crescimento urbano se 
estabeleceu na orla da cidade de Vigia de Nazaré? Existem fatores que estimularam 
este fenômeno? Quais? 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

02– Em sua opinião a atividade pesqueira contribuiu de alguma forma para o 
processo de urbanização na orla da cidade de Vigia de Nazaré? 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

03– De acordo com alguns levantamentos efetuados na orla, percebemos que 
existem diferentes momentos durante sua ocupação. O primeiro, correspondente ao 
perímetro entre o Igarapé Tujal e o Igarapé da Rocinha. O segundo, referente ao 
espaço entre Igarapé da Rocinha e a “boca” do Rio Açaí, e o terceiro, estendendo-se 
às margens do Rio Açaí até a empresa Ecomar. 
 
Você também percebe essa diferenciação entre os três momentos de ocupação da 
orla? Quais fatores são preponderantes neste processo de urbanização? 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

04– Quais as principais transformações urbanas que você percebeu ao longo dos 
anos nos distintos recortes da orla? 
 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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