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No Acordo Climático de París, os países centrais focaram a
redução de emissões de CO2 por meio de mudanças
tecnológicas e da redução do consumo de energía. Mas
essa agenda não deveria ser a mesma para os países
periféricos, onde a manutenção da natureza viva deveria
ser ressaltada como parte de solução.

Do antropocentrismo para o Biocentrismo : a floresta
(dentro e fora da cidade) é multifuncional – oferece
benefícios para todos os seres vivos, para regular o
microclima, os sistemas hidrológicos e a Biosfera à baixo
custo.

Mas, a preservação do verde tem ideologia e é
determinada por regimes de conhecimento, condições de
controle institucional para o uso da terra, por significados
simbólico, sensibilidades, posicionamentos económicos, em
pelas relações de poder local, nacional e internacional.

É uma questão de classe e de justiça ambiental!

O macro contexto ambiental





A falsa dicotomia urbano rural: a logística da produção
articulou pequenas cidades (as periferias distantes) a centros
globais e reeditou a colonização da Amazônia a partir do 

grande extrativismo.

O urbano extrapolou a cidade, e disputa o espaços (e 
territórios) ocupados a eras por arranjos locais /tradicionais.
Como compatibilizar urbanização e expansão urbana com 

floresta?

CGEE, 2009:41



8 milhões de pessoas até 1499

23 milhões de pessoas em 2018,
onde vivem 55,9% dos indígenas 
do Brasil

Clement et all ( 2015: 3)

Ravena, Marin, 2013: 415

Ocupação no século XVIII



523 geoglifos no Acre (Rampanelli, 2016)

Geoglifo (Franca, 2013:92)

Fonte: Brinkmeier & Erickson (1991) apud Erickson et al. (2008, p. 74), apud Franca, 
2013:77. 

Aldeia Xinguana dos séculos XIII a XVI(50 hectares, 10 x o tamanho atual)

Concepção 
regional da 
Cidade 
Jardem de 
Howard 
(1898)



A abstração

• A demarcação de polígonos de
castanhais fez a transição de uma
valoração da terra a partir da sua
riqueza de biodiversidade
(topológica) para os atributos de
área.

• Paralelamente, incentivos e fundos
governamentais estimularam o
desmatamento e a especulação
com o preço da terra rural na
Amazônia. E difundiram uma nova
lógica de relacionamento com o
territorio – as ciudades adotaram a
mesma lógica.

• A conversão da floresta em
mercadoria capitalista, substituiu as
formas tradicionais de geração de
riqueza que dependiam do
conhecimento caboclo e da
biodiversidade, pelo extrativismo
voltado para as exportações.



Fontes: Camargo, 1973. FVPP/UFPA, 2006

1975/79 – II PND, 
Polamazônia
(Marabá)

1972/74 – I PND, PDA, PIN / PROTERRA 

Medicilândia

As utopias da Transamazônica e da Polamazônia



A produção da cidade homogênea



Santarém



 

Modalidades De Projetos De Assentamentos Criados Pelo  
Incra Na Atualidade 

PA Projeto de Assentamento Federal 

PAE Projeto de Assentamento Agroextrativista 

PDS Projeto de Desenvolvimento Sustentável 

PAF Projeto de Assentamento Florestal 

Modalidades De Projetos De Assentamentos Criados Pelo 
Incra (Fora De Vigência) 

PC Projeto de Colonização Oficial 

PAD Projeto de Assentamento Dirigido 

PAR Projeto de Assentamento Rápido 

PEC Projeto Especial de Colonização 

PIC Projeto Integrado de Colonização 

PAC Projeto de Assentamento Conjunto 

PF Projeto Fundiário 

Modalidades De Projetos De Assentamentos Criados Por 
Estados, Municípios E Empresas De Colonização Particular 

PE Projeto de Assentamento Estadual 

 PAM Projeto de Assentamento Municipal 

PAP Projeto de Colonização Particular 

PCA Projeto de Assentamento Casulo 

PFP Projeto de Assentamento Fundo de Pasto 

Modalidades De Projetos Reconhecidos Pelo Incra Como  
Beneficiários Da Reforma Agrária 

RESEX Reservas Extrativistas 

FLONA Floresta Nacional 

RDS Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

PRB Projeto de Assentamento de Barragem 

PCT Programa Célula da Terra 



Tensão territorial

• Criação do FundoAlter, de controle federal;  
• Redução da Flona Jamanxim, de Itaituba II 

e Trairão (PL 8107/2017); 
• Nova Lei de Regularização Fundiária;
• Planejamento energético. 



Comunidade São Bráz – área periurbana de Santarém
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IDENTIDADE ESPACIAL – ESPAÇO PÚBLICO 



Fonte: 
Cardoso 
et al, 
2018

Região Metropolitana de 
Belém

É preciso 
repensar a 
relação com a 
natureza: 
mosaico de 
unidades 
protegidas não é 
suficiente para 
combater 
pressões e 
atender as 
demandas



1970: Belém e Ananindeua: conurbação incipiente

1980: Aumento Populacional: Expulsão de pobres urbanos. Periferia perto e distante.

Ciclos sucessivos de ocupação e consolidação (da cidade à metrópole)Década de 1970



A resistência alimentada pela forte identidade da culinária local



Ciclos de conversão

Verde: lazer ou sustento ?



Comunidade no Curuçambá

Comunidade na Ilha de Mosqueiro

Comunidade em Santa Izabel



Temperatura da superfície para 
Belém e Ananindeua em 2006 e 
2016 (dados para o mês de agosto)
Fonte: Landsat 7 da NASA, 2006; 
Landsat 7 da NASA, 2016. 
Elaboração: Thales Miranda, 2017



Áreas verdes das bacias hidrográficas da área de expansão de Belém
Efeitos da urbanização não compensatória
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Gráfico 01: Redução da permeabilidade das bacias da área de expansão de 
Belém
• Entre 2005 e 2015, redução de 16% da área permeável na área de 

expansão.



Afuá

Fonte: 
Cardoso et 
al, 2018



Afuá, o urbano natural é possível?

Photos: Fernando Mesquita, 
Alexandre Silva and
LucianoThomazelli, 



Descolonizar o conhecimento: Ilha das Cinzas: 
tecnologias sob  medida para retornar à natureza

Fotos: Bruno Silva.

Iniciativa premiada de 
tecnologia social (FINEP 
2011) provê meios para 
manter a comunidade no 
seu território. Saneamento,  
cooperação com abelhas, 
desenvolvimento de 
armadilhas no tamanho
adequado para a pesca de 
camarão, etc…



Grata pela atenção
Ana Cláudia Cardoso (PPGAU/UFPA)

aclaudiacardoso@gmail.com

www.labcam.org

Articulação de 
escalas 
territoriais, de 
políticas públicas e 
respeito às 
diferenças 
socioambientais 
já!
Direito à cidade é 
também direito aos 
recursos naturais!

mailto:aclaudiacardoso@gmail.com
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