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RESUMO 

O presente trabalho aborda sobre o processo recente de expansão urbana e o surgimento de 

periferias na cidade de Brasil Novo – PA. A cidade em questão tem origem na política de 

colonização da Amazônia promovida pelo Governo Federal na década de 1970, durante a 

Ditadura Militar e que experimentou um relativo crescimento de sua área urbana nas últimas 

décadas. Tem-se, então, como objetivo, analisar os fatores relacionados ao processo de 

periferização de Brasil Novo, tomando como exemplo os bairros Jardim Valadares e Novo 

Horizonte. A metodologia adotada inclui análises documentais, leitura de imagens de satélites, 

pesquisas em campo e realização de entrevistas como moradores, pessoas pioneiras, membros 

do poder público municipal e lideranças de bairro. Como resultados, destaca-se a existência de 

diferentes lógicas de crescimento, evidenciando a especulação mobiliária promovida a partir da 

instalação de loteamento particulares e o surgimento de ocupações populares ocasionadas em 

terras públicas limítrofes ao perímetro urbano. É possível enfatizar, também, o papel da Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte e a ocorrente migração campo-cidade nesse processo.  

 

Palavras-Chave: Expansão Urbana, Periferização, Cidades Pequenas, Brasil Novo.   

 

ABSTRACT 

This paper addresses the recent process of urban expansion and the emergence of suburbs in 

the city of Brasil Novo - PA. The city in question has its origins in the colonization policy of 

the Amazon promoted by the Federal Government in the 1970s, during the Military Dictatorship 

and which experienced a relative growth of its urban area in recent decades. Therefore, the 

objective is to analyze the factors related to the peripherization process of Brasil Novo, taking 

the Jardim Valadares and Novo Horizonte neighborhoods as an example. The methodology 

adopted includes documentary analysis, reading of satellite images, field research and 

characterizing them as residents, pioneers, members of the municipal government and 

neighborhood leaders. As a result, the existence of different logics of growth is highlighted, 

showing the speculation in real estate promoted from the installation of private subdivisions 

and the emergence of popular occupations caused in public lands bordering the urban perimeter. 

It is also possible to emphasize the role of the Belo Monte Hydroelectric Power Plant and an 

occurrence of rural-city migration in this process. 

 

Keywords: Urban Expansion, Periferization, Small Towns, Brasil Novo.   

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A cidade de Brasil Novo está situada às margens da Rodovia Transamazônica – BR 230, 

na Macrorregião Sudoeste do Pará e Microrregião de Altamira, é resultado do processo de 
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colonização da Amazônia durante a Ditatura Militar, na década 1970. Brasil Novo surge por 

meio de uma agrovila fundada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – 

INCRA, integrante do Programa de Integração Nacional - PIN, com o intuito de assentar os 

colonos advindos majoritariamente da região Nordeste do Brasil, onde posteriormente é elevada 

à categoria de agrópole, em seguida vila e, no início dos anos de 1990, tem a sua emancipação 

política como munícipio.  

O trabalho aqui elaborado nasce a partir da seguinte problemática: como se deu o 

processo de expansão da cidade de Brasil Novo entre 2010 e 2020, tendo como objetivo maior 

a análise dos fatores relacionados ao processo de periferização de Brasil Novo, tomando como 

exemplo os bairros Jardim Valadares e Novo Horizonte. E objetivos específicos: 1) entender o 

processo de formação histórica da cidade de Brasil Novo; 2) Analisar os fatores que implicam 

no crescimento recente da cidade de Brasil Novo com o surgimento destes dois bairros; 3) 

Entender as lógicas de ocupação que se relacionam à expansão urbana da cidade de Brasil Novo 

no período em estudo. 

Considerando que Brasil Novo distingue-se de outras cidades do entorno da Rodovia 

Transamazônica, por exemplo Altamira - uma crescente cidade polo na região e Medicilândia 

- uma cidade pequena, com população relativamente maior em relação a Brasil Novo, porém 

com crescimento da área urbana praticamente estagnado. Com isso, o trabalho investiga e se 

aprofunda para compreender como se deu essa formação história e urbana de Brasil Novo, bem 

como, de que forma está acontecendo sua expansão urbana, usaremos os exemplos de dois 

bairros distintos, um na zona noroeste da cidade e outro na zona sul, Novo Horizonte (ocupação 

irregular consolidada) e Jardim Valadares (loteamento planejando) respectivamente. 

 Tendo em vista a escassez de produção científica sobre o município, torna-se necessária 

a pesquisa sobre o crescimento de sua mancha urbana, pois se trata de uma cidade que emerge 

a partir do planejamento elaborado na década de 1970. Desse modo, a partir desse trabalho, 

proporciona-se um maior conhecimento à população e demais pessoas interessadas acerca do 

assunto, podendo tornar-se um material balizador ao poder público nas futuras elaborações de 

políticas voltadas ao município. A realização dessa pesquisa constitui, ainda, um desejo pessoal, 

na condição de oriundo da cidade, de conhecer e entender parte dos problemas urbanos do 

município e propor meio de solução destes.  

A presente pesquisa discorrerá por meio do método materialista histórico-dialético, uma 

vez que se fez necessário o uso de leituras críticas para entender a problemática em questão, 

valendo-se, sobretudo, de uma análise das contradições que permeiam as relações na cidade 

capitalista. Os procedimentos adotados incluem análises documentais, leitura de imagens de 
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satélites, pesquisas em campo para captura de imagens fotográficas e realização de entrevistas 

como moradores, pessoas pioneiras, membros do poder público municipal e lideranças de 

bairro.  

 

2. EXPANSÃO URBANA E PERIFERIZAÇÃO EM PEQUENAS CIDADES 

 

O Espaço Urbano consiste no conjunto de diferentes usos de solo a partir de suas 

finalidades, sendo eles: áreas residenciais, industriais, comerciais, de lazer, organizados de 

forma justaposta, como afirma Corrêa (2004):  

 

Em termos gerais, o conjunto de diferentes usos da terra justapostos entre si. 

Tais usos definem áreas, como: o centro da cidade, local de concentração de 

atividades comerciais, de serviço e de gestão; áreas industriais e áreas 

residenciais, distintas em termos de forma e conteúdo social; áreas de lazer; e, 

entre outras, aquelas de reserva para futura expansão. Este conjunto de usos da 

terra é a organização espacial da cidade ou simplesmente o espaço urbano 

fragmentado (CORRÊA, 2004) 

Ainda conforme o autor, a produção desse espaço é feita por diversos agentes que fazem 

e refazem a cidade, tais como: a) Os proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes 

industriais; b) Os proprietários fundiários; c) Os promotores imobiliários; d) O Estado; e) Os 

grupos sociais excluídos. 

A partir da necessidade da população (seja pelo seu crescimento vegetativo ou 

induzido), devido a especulação imobiliária de interesses capitalistas ou de outros problemas 

decorrente de determinado processo, projeto ou crise urbana existentes em tal lugar, a cidade 

está constantemente sujeita ao processo de expansão territorial urbana.  

Segundo Miranda Neto (2016) expansão urbana é conceituada pelo “aumento da área 

física ocupada pela cidade” no que na visão de Burguess (1974) ocorre por meio de “uma série 

de círculos concêntricos numeráveis, que designariam tanto as zonas sucessivas de expansão 

urbana quanto os tipos de áreas diferenciáveis no processo de expansão” tendo como referência 

“uma zona nuclear (o centro da cidade ou o Distrito Comercial Central - DCC), que no modelo 

é definido como Zona I, tem-se, consecutivamente: uma zona de transição invadida pelo 

comércio e por uma indústria leve (Zona II); uma área habitada por trabalhadores das indústrias 

(Zona III); uma zona residencial de alta classe (Zona IV); e a zona dos commuters, de áreas 

suburbanas ou cidades satélites (Zona V).” 

Essas zonas expansivas podem surgir conforme afirma Souza (2003, p. 86), pois em 

uma situação de crescimento da mancha urbana a cidade “avança em todas as direções como 

uma mancha de óleo, embora, ao mesmo tempo, avance aos "saltos", devido à presença dos 
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"vazios urbanos" a serem debitados na conta da especulação imobiliária.” Esse zoneamento da 

expansão urbana é crucial para o estabelecimento da segregação residencial em no território, 

uma vez, conforme Corrêa (2004) a ação de segregar: 

 

Pode ser observada em cidades desde a Antiguidade. O moderno capitalismo, 

inicialmente na Europa, depois em outras partes do mundo, irá, todavia, 

acarretar uma mudança de magnitude (e de escala) no padrão de segregação. 

Considere-se uma cidade europeia medieval: nela, a separação espacial entre 

ricos e pobres, ou entre segmentos sociais com status diverso, era, ainda, pouco 

complexa, em comparação com uma grande cidade capitalista industrial do 

século XIX na própria Europa, ou em uma grande cidade no "Terceiro Mundo" 

atual. (CORRÊA, 2004) 

 

Já na análise de Santos (1978) o crescimento da mancha urbana de uma cidade está 

totalmente relacionado ao crescimento da população, principalmente da de menor poder 

aquisitivo, uma vez que são atraídas constantemente pela oferta de melhores condições de vida, 

como ocorre em cidades industriais resultando na produção do que o auto titula de “Pobreza 

Urbana”  

Enquanto Carlos (2007) afirma que a ocupação da cidade ocorre em detrimento da 

privatização do uso do solo, tornando-o produto de comércio e definidor das condições das 

pessoas por meio das ocupações feitas mediante esse método, como afirma:  

 

A ocupação do espaço da cidade, submetida à existência da propriedade 

privada do solo urbano, é produto da expansão da urbanização capitalista 

apoiada na generalização do valor de troca no espaço, fazendo com que o 

acesso à cidade seja mediado necessariamente, pelo mercado imobiliário.” 

(CARLOS, 2007) 

 

Ou seja, a expansão urbana é considerada um produto e um meio de comercialização e 

potencialização do Sistema Capitalista, uma vez que possibilita o comercio do uso do solo a 

ainda favorece a divisão de classes sociais, e para isso Corrêa (2004) afirma como motivo da 

“autossegregação”. Além disso, Carlos (2007) defende que a expansão das cidades e 

surgimentos da segregação residencial e pobreza urbana são resultados de políticas urbanas 

voltadas ao desenvolvimento da área, atrelando essa crise como algo intencional:  

 

As políticas urbanas recriam constantemente os lugares, produzindo a 

implosão da cidade seja pela imposição de novas centralidades (isto porque a 

centralidade se desloca no espaço da metrópole em função de novas formas de 

uso/consumo do espaço), seja pela expulsão da mancha urbana de parte da 

população para a periferia como consequência de um processo de valorização 

dos lugares pela concentração de investimentos.” (CARLOS, 2007) 

Periferia conforme afirma Souza (2003) “é aquele espaço dominado, tipicamente (mas 

não exclusivamente!) por loteamentos irregulares e grandes glebas mantidas ociosas ou 

subutilizadas, refletindo uma especulação fundiária em grande escala” e ainda evidencia que 
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nenhuma das características de uma favela parece ser tão específica quanto o seu status jurídico 

ilegal, na qualidade de ocupação de terras públicas ou privadas pertencentes a terceiros.” é 

perceptível as diferenças nitidamente distintas ao observar as paisagens urbanas da área de 

autossegregação e de segregação, uma vez que Carlos (2007) aponta os seguintes elementos 

que caracterizam ambos espaços:  

 

O cinza dos bairros industriais e as cores dos blocos e tijolos que dão à periferia 

a sensação do inacabado pois, aqui, as casas constroem-se aos poucos pelos 

trabalhadores, no interstício de suas atividades laborais. As ruas bem traçadas 

pontuadas de verde não poderiam ser mais diversas do que as “trilhas urbanas 

de terra”, esburacadas que servem ao mesmo tempo de ruas e calçadas. A cena 

das antenas parabólicas penduradas nos telhados. O cheio do centro, os vazios 

dos “bairros nobres” e a periferia onde crianças descalças, entretém-se com 

brinquedos improvisados (CARLOS, 2007) 

 Além das características paisagísticas apresentadas por Carlos (2007), as áreas de 

periferias possuem outros elementos estruturais como afirma Souza (1995, pág. 82) dividindo 

em duas formas, sendo uma “por conta de suas formas de expressão espacial características 

(favelas, periferias pobres, áreas de obsolescência),” e outra “por causa das estratégias de 

sobrevivência, legais e ilegais, que a ela se vinculam (do comércio ambulante ao tráfico de 

drogas de varejo)” 

Souza (2003) apresenta ainda dois termos, em que definem as formas de distribuição 

residencial em um espaço urbano, sendo eles: a Segregação Residencial e a Autossegregação, 

onde a primeira:  

afeta urna enorme parcela, não raro a maioria da população de uma cidade, a 

qual mora em favelas, em loteamento de periferia ou em cortiços. Não se trata, 

nessa situação, da segregação de um grupo específico, por razões fortemente 

étnicas ou culturais· Embora a correlação entre pobreza e etnicidade seja, 

conforme já dito, forte; o que se tem é uma situação na qual os pobres são 

induzidos, por seu baixo poder aquisitivo, a residirem em locais afastados do 

CBD e das eventuais amenidades naturais e/ou desprezados pelos moradores 

mais abastados (SOUZA, 2003) 

 

 Enquanto o segundo termo se caracteriza pela escolha do grupo de maior poder aquisito 

ter o poder de escolha em residir em áreas afastadas das perturbações urbanas:  

 

Diferentemente, no caso da autossegregação são as pessoas que fazem a opção 

de se afastar ou apartar o mais possível da cidade. Esta é vista como barulhenta, 

congestionada e, por isso desagradável. E, como também é sinônimo de 

pobreza pelas ruas, de assaltos etc., é vista como mais do que desagradável: é 

vista como ameaçadora.” (SOUZA, 2003)  

 

Onde na verdade é uma busca da elite por amenidades transvestidas de melhor 

segurança, onde a classe social mencionada se autossegrega no tecido urbano conforme afirma 

Souza (2003, pág. 70), ao dizer que “a autossegregação, nas grandes cidades da atualidade, está 
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fortemente vinculada à busca por segurança por parte das elites, embora esse não seja o único 

fator.” 

E no espaço urbano como um todo, ainda possuem problemas não raros e intimamente 

associados independente da autossegregação ou segregação, onde Souza (2003) aponta a 

degradação ambiental em relação a qual, pois se percebe, em cidades como as brasileiras, uma 

interação entre problemas sociais e impactos ambientais de tal maneira que vários problemas 

ambientais, que irão causar tragédias sociais, têm origem em problemas sociais ou são, pelo 

menos, agravados por eles.  

No contexto amazônico, essas degradações ambientais são decorrentes, ao mencionar 

urbanização da região, uma vez que conforme Souza (2003) (apud. Santos, 1979) em sua 

proposta de regionalização do Brasil (Os Quatro Brasis), a Amazônia é vista como um espaço 

de exploração de seus recursos naturais, no que define o seu papel econômico nas economias 

nacional e global.  

Dessa forma, Trindade Júnior (2010) afirma que a implantação desses “grandes objetos” 

relacionados à exploração regional impactam diretamente na formulação das cidades 

amazônicas, considerando a opacidade ao se referir em urbanização e o vasto acervo natural 

ainda existente na região sendo constantemente substituídos pelo artificial:  

 

São, por essa mesma razão, objetos mais artificiais, que respondem à 

necessidade de modernização tanto da sociedade quanto do território, 

especialmente àquelas necessidades de produção direcionadas para as novas 

demandas de mercado, conforme se constata para os “grandes objetos” 

implantados na Amazônia, que dizem respeitos às plantas industriais 

modernas; às usinas de geração de energia; aos sistemas portuários, 

acompanhados, em geral, de cidades modernas (...) pensadas e construídas para 

atender às novas necessidades técnicas de produção, de circulação e de 

consumo. Distanciam-se, portanto, dos sistemas naturais existentes na região, 

ou de sistemas técnicos já existentes, mas mostram-se intrinsecamente 

associados às dinâmicas dos sistemas naturais pré-existentes (TRINDADE 

JÚNIOR, 2010) 

 

 Essas reformulações e adaptações ocasionadas a serviço da globalização dão novas 

características às cidades amazônicas, transpassando cidades vinculadas ao meio natural, ao rio, 

à cultura, para cidades modernas, planejadas de fácil acesso e comunicação que para Trindade-

Júnior (2010), são planejadas intrinsicamente para desempenharam o papel do grande objeto 

instalado:  

Todos os “grandes objetos” possuem cidades planejadas, base de seus 

territórios “autossuficientes” dentro do espaço regional, mas eficientemente 

articuladas ao espaço transnacional de comando das ações. (TRINDADE 

JÚNIOR, 2010) 
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 Entretanto, assim como nas demais cidades brasileiras e de outros países, a periferização 

também é um fator existente nas cidades da Amazônia, onde torna-se mais nítida ao relacionar 

com as áreas artificiais projetadas para o atendimento das demandas capitalistas. Por essa 

lógica, Trindade Júnior (2010) define as periferias dessas cidades como algo forçadamente 

abrangente e vertical no estabelecimento de uma hierarquia urbana:  

 

Nas periferias de muitas dessas cidades planejadas, entretanto, verifica-se a 

existência de assentamentos urbanos surgidos ou que cresceram 

espontaneamente. Tais assentamentos representam a outra face dos grandes 

empreendimentos econômicos e são marcados pela precária qualidade de vida 

que caracteriza a maior parte dos núcleos urbanos da região. (TRINDADE 

JÙNIOR, 2010) 

 Contudo, o sistema capitalista é quem determina o funcionamento e a organização das 

cidades através de dois termos primordiais e nítidos nas relações estruturais e econômicas das 

cidades, sendo um a autossegregação e outro, a segregação e pobreza urbana. A 

autossegregação além de potencializar a especulação mobiliária elitizada pode também causar 

esse efeito. Enquanto a segregação residencial e pobreza urbana surge devido a necessidade das 

pessoas por moradia onde. Na condição de uma cidade amazônica, esses elementos são mais 

evidenciados, considerando a função econômica da região para as demandas da globalização.  

 

3. A FORMAÇÃO TERRITORIAL DE BRASIL NOVO 

 

A formação territorial da cidade de Brasil Novo, situada às margens da Rodovia 

Transamazônica, se inicia com a criação do Programa de Integração Nacional – PIN, que 

mesmo de abrangência nacional, tinha como intuito promover políticas de ocupação e 

integração da Amazônia durante a ditadura militar.  

Promovido pelo governo federal e implementado a partir do ano 1970, o PIN 

inicialmente se deu articulando-se através dos ministérios, de forma que cada qual tinha suas 

atribuições específicas para a execução do programa, com destaque para a participação direta 

do Ministério dos Transportes e do Ministério da Agricultura, conforme o Decreto Nº 67.113, 

de 26 de agosto de 1970:   

I - Na área do Ministério dos Transportes, a imediata construção das rodovias 

Transamazônica e Cuiabá-Santarém, bem como de portos e embarcadouros 

fluviais, com seus respectivos equipamentos; II - Na área do Ministério da 

Agricultura, a colonização e a reforma agrária, mediante a elaboração, a 

execução de estudos e a implantação de projetos agropecuários e 

agroindustriais, com as competentes desapropriação; a seleção, o treinamento, 

o transporte e o assentamento de colonos; a organização de comunidades 

urbanas e rurais e respectivos serviços. (BRASIL, 1970) 
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No Decreto nº 67.557 de 12 de novembro de 1970, o governo estabeleceu “a criação de 

área prioritária ao longo da rodovia Transamazônica para fins de Reforma Agrária, a ser 

incluída no Plano de Integração Nacional, e dá outras providências” (BRASIL, 1970). Nesse 

decreto, foi incumbido ao INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o 

assentamento de 100.000 famílias, organizadas em 100 cooperativas ao longo da Rodovia. 

Entretanto, Silva (2007) afirma que o INCRA havia assentado até 1974 aproximadamente 5.000 

famílias.  Sobre as formas de ocupação realizadas para o assentamento dessas famílias, Rego 

(2016) afirma que para o projeto de colonização da Transamazônica, foi criado um esquema de 

nucleação de colonos e servidores da obra, hierarquizado em Agrovilas, Agrópole e Rurópolis:  

A agrovila era então um “bairro rural” destinado à moradia dos trabalhadores 

rurais e à sua integração social. Mais especificamente, era um conjunto de 

casas dispostas ao redor de um “parque central” onde ficavam a escola, uma 

pequena sede administrativa, o centro social, o posto de saúde, um “pequeno 

templo ecumênico” e certos equipamentos recreativos; a agrópole configurava 

um pequeno centro urbano agroindustrial com influência socioeconômica, 

cultural e administrativa sobre uma área ideal de aproximadamente 10 km de 

raio, na qual podem estar situadas de 8 a 12 agrovilas. Além da estrutura básica 

de uma agrovila, a agrópole contaria também com ensino secundário, comércio 

diversificado, cooperativa, pequenas agroindústrias, ambulatório médico-

odontológico, cemitério, centro telefônico, correio e telégrafo; A Rurópolis, 

por sua vez, devia ser “um pequeno polo de desenvolvimento” com 

aproximadamente 20.000 habitantes, conformando “o centro principal de uma 

grande comunidade rural constituída por agrópole e agrovilas, distribuídas 

num raio teórico de ação de cerca de 70 a 140 quilômetros (REGO, 2016) 

Com o intuito de promover uma política de colonização e territorialização mais efetiva, 

foram implantados os PIC – Projetos Integrados de Colonização, sendo três ao longo da 

Rodovia Transamazônica no Estado do Pará: 1) o PIC Marabá; 2) o PIC Altamira e 3) o PIC 

Itaituba. Brasil Novo, segundo o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estava 

relacionado ao PIC Altamira.  

Essa política de implantação da colonização na Rodovia Transamazônica foi 

estabelecida, onde Brasil Novo era atribuída como uma agrovila (Agrovila do 46) e 

posteriormente, em 1972, foi elevada à categoria de Agrópole, sob solenidade presidida pelo 

então Presidente da República Emílio Garrastazu Médici realizada na Praça da Integração, 

(atual Praça Geraldo Barbosa), ganhando um novo status urbano e atendendo as necessidades 

descritas em seu conceito. Na ocasião, surge o nome “Brasil Novo”, a partir de um discurso 

realizado pelo presidente, onde afirmou a criação de um “Brasil Novo” na Amazônia.  

A agrópole Brasil Novo era estruturada para atender as necessidades dos servidores do 

INCRA e dos colonos, nesse contexto era dividida em duas áreas diferenciadas pela posição 
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geográfica e pela arquitetura das casas, apesar de ambos os modelos de residência fossem 

construídas tendo madeira como matéria prima.  

As residências dos servidores (figura 1) se aglutinavam na parte norte da Agrópole (mais 

interna), possuíam uma maior variedade de cômodos, banheiros internos, janelas e portas mais 

amplas, paredes duplas, varanda maior e telhado com design diferenciado. 

 

Figura 1: Casa de Servidor. Foto Jhon Lenon Tavares Santos, 2021. 

 
Fonte: Jhon Lenon Tavares Santos. 

Enquanto as dos colonos (figura 2) se situavam mais a sul da área urbana (mais próximo 

da rodovia), eram casas menos complexas, compostas por quatro cômodos, paredes comuns 

(somente uma camada), banheiro externo estilo latrina e telhado único em toda estrutura.  
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Figura 2: Casa de colono. Foto Jhon Lenon Tavares Santos, 2021. 

 
Fonte: Jhon Lenon Tavares Santos. 

 

Diversas casas originais da Agrópole foram extintas, restando somente algumas que se 

situam no atual Centro da cidade, das quais a maioria está em situação de abandono, ficando à 

mercê da deterioração provocada pelo tempo como constata nas imagens e tendo uma minoria 

ainda usadas por famílias.   

A Agrópole, conforme Silva (2007), era constituída por residências e instituições 

públicas de atendimento à população da seguinte forma:  

 
QUADRO 1 – INFRAESTRUTURA RELACIONADA À AGRÓPOLE DE BRASIL NOVO 

ESTABELECIMENTO QUANT. FUNÇÃO  

ASIPA – Associação dos Servidores do 

INCRA Pará 
1 Clube social destinado aos servidores do órgão. 

Associação de Crédito e Assistência Rural - 

ACAR-PARÁ/Empresa de Assistência 

Técnica e Extensão Rural do Estado do 

Pará - EMATER 

1 
Instituição de apoio ao desenvolvimento da 

agricultura.  

Pista de pouso para aeronaves de pequeno 

porte 
1 

Pista não pavimentada, com 1km de extensão 

para decolagem e pouso. 

Clube dos Colonos 1 Clube social destinado aos colonos. 

Comissão Executiva do Plano Lavoura 

Cacaueira – CEPLAC 
1 

Instituição de incremento e apoio aos produtores 

de cacau.  

Companhia Brasileira de Alimento – 

COBAL 
1 

Fornecedora de alimentos para os colonizadores 

recém-chegados.  

Companhia Brasileira de Armazenamento – 

CIBRAZEM 
1 

Depósito de alimentos produzidos pelos 

agricultores para comercialização.  

Empresa de Correios e Telégrafos – ECT 1 Serviços de correios e de transações bancárias.  

Escola Sede Brasil Novo 1 Estabelecimento de ensino.  
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ESTABELECIMENTO QUANT. FUNÇÃO  

Indústria Madeireira regida pelo INCRA 1 
Processadora de madeiras para as obras da 

colonização. 

Motel  1 Local de estadia para viajantes e comitivas. 

Praça Pública 1 
Área de lazer e de realização de atividades 

culturais.  

Residências 48 
Abrigar as famílias colonizadoras e servidores do 

INCRA. 

Secretaria de Estado de Saúde Pública - 

SESP/Fundação Nacional de Saúde - FNS 
1 

Unidade hospitalar e de demais atividades de 

saúde.  

Sede do INCRA  1 
Instituição de Administração local das atividades 

do órgão.  

Templo Religioso Ecumênico  1 Atender as necessidades religiosas dos habitantes. 

Fonte: Silva (2007) 

Organização: Jhon Lenon Tavares Santos  

Durante o domínio do INCRA, havia um controle pelo órgão no que impossibilitava a 

expansão para além do planejado. Portanto, todos os terrenos residenciais eram medidos em 

20m x 40m. A distribuição da composição da agrópole é feita de acordo com o mapa a seguir:  

 

Figura 3: Anteprojeto da Agrópole n. 10, chamada de Brasil Novo. 

 
Fonte: Camargo, 1973. 

 

Com isso, a Agrópole Brasil Novo é a gênese da formação da mancha urbana da atual 

cidade e corresponde ao objetivo maior do Governo Militar em colonizar as margens da 

Rodovia Transamazônica através do sistema do Agrovilas, Agrópole e Rurópolis previsto 

dentro do Programa de Integração Nacional. No entanto, outros fatores, ocasiões e demais 



12 
 

formas de ocupação colaboram para o desenvolvimento e crescimento de seu espaço urbano 

como será analisado no decorrer do texto. 

Segundo Silva (2007), no final dos anos 1980 surge na agrópole um movimento 

emancipatório, principalmente por conta da ambiguidade em relação à gestão da localidade, 

pois territorialmente pertencia ao município de Medicilândia, mas administrativamente à 

Altamira. Já Morais (2020) afirma que no Programa de Integração Nacional, a agrópole que foi 

batizada como Brasil Novo, era um espaço do Governo Federal, situado em uma área de 

segurança nacional dirigida pelo INCRA para fins de reforma agrária. Para que pudesse ser 

iniciado o processo de emancipação já desejado na década de 1980, seria necessário elevar a 

agrópole à categoria de vila, pertencente ao município de Altamira, para então ser iniciado na 

Câmara Municipal o tão desejado processo de emancipação. 

Nesse sentido deve-se ressaltar o trabalho do ex-vereador Astério Dantas, o primeiro 

vereador eleito na agrópole Brasil Novo para a Câmara Municipal de Altamira, que no dia 23 

de março de 1984 deu entrada no requerimento nº 03/1984 e no dia 29 de março daquele ano a 

Câmara Municipal aprovou o referido requerimento, solicitando que a agrópole Brasil Novo 

passasse a se chamar Vila Brasil Novo, fazendo parte do município de Altamira.  

Como resultado desse pleito, no dia 14 de maio de 1985 foi promulgado o Decreto 

Legislativo da Câmara Municipal de Altamira, elevando a agrópole Brasil Novo à categoria de 

vila com o Nome de Vila Brasil Novo conforme requerido pelo Vereador. 

No dia 22 de abril de 1986, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará comunicou 

através do oficio nº 775/86 a tramitação naquela Casa de Leis, do Decreto Legislativo 005/85 

da Câmara de Altamira para aprovação da categoria de vila para agrópole Brasil Novo. Nesse 

período foi implantada a subprefeitura da vila de Brasil Novo tendo o Sr. Aguinaldo Dantas 

como seu subprefeito. 

A partir desses acontecimentos, o movimento pró emancipação foi se tornando mais 

intenso. Isso impulsionou a participação popular no processo onde segundo Silva (2007) 

organizaram, em 1988, o primeiro passo decisivo para a emancipação municipal – um baixo 

assinado, onde foi criada uma comissão, promovidas várias reuniões que resultaram no 

plebiscito, realizado em 1991 e que contou com a participação de 3.637 eleitores, que votaram 

da seguinte forma: 2,58% contrários, 1,2% se abstiveram, 0,38% foram anulados e 95,7% 

favoráveis, no que resultou na emancipação da Vila Brasil Novo que passou a ser município de 

Brasil Novo, pela Lei Estadual n.º 5.962 de 13 de dezembro de 1991. 

Após a Emancipação Municipal, a cidade cresceu, pois não existia o controle do INCRA 

e com isso foi possibilitada a criação de novos bairros, sendo eles: o Cidade Alta – no início 
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dos anos 1990; em seguida, o Cidade Nova – já nos 2000 de acordo com o Entrevistado 01 “A 

‘Cidade Alta” é o bairro mais velho de Brasil Novo depois da Agrópole, em seguida, no final 

dos anos 1990 e início dos anos 2000 surgiu a ‘Cidade Nova’. E posterior a 2010, 

coincidentemente ao processo de implantação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte e ao 

asfaltamento da Rodovia Transamazônica, ocorre o surgimento de vários loteamentos privados 

e uma de área de ocupação irregular. Conforme apresenta o mapa da Figura 4:  

 

Figura 4: Avanço da Mancha Urbana de Brasil Novo de 1970-2020 

 
Fonte: Google Earth, 2021, Org: Santos e Miranda Neto (2021)  

 

Com o advento da Usina Hidrelétrica de Belo Monte e com o constante crescimento da 

migração campo-cidade no município, a cidade passa por diversos processo de crescimento de 

sua mancha urbana, dentre eles: ocupações populares de propriedades públicas e de loteamentos 

de propriedades rurais privadas limítrofes com a cidade.  

Para Miranda Neto (2015), Altamira - cidade polo e de importância econômica e política 

na Macrorregião Sudoeste do Pará e vizinha de Brasil Novo – recebeu entre os anos de 2011 e 

2014 45.934 emigrantes de todas as regiões do país com a finalidade de emprego na construção 

da Usina Hidrelétrica de Belo Monte. O autor afirma, ainda, que no auge da construção da 

barragem, Altamira sofreu uma inflação de cerca de 300% o valor de aluguel e custo de vida. 
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Baseado nesse estudo, entende-se que esse processo ocasionou o deslocamento da população e 

de trabalhadores para as cidades vizinhas, dentre quais Brasil Novo. No que coincide com as 

informações relatadas pelo Entrevistado 2:  

 

Altamira teve aquele efeito estufa “né?”, expandiu muito rapidamente e as 

pessoas inflacionaram os preços dos imóveis fazendo com que os impactados 

saíssem para cidades vizinhas em busca de um preço mais acessível 

(Entrevistado 2, em 02 outubro de 2020) 

 

Conforme os dados do censo demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE de 2010, o município de Brasil Novo apresenta uma população de 15.690 

habitantes, sendo 6.899 residentes em sua área urbana, no que equivale a 43% da população 

total. Já segundo a Secretaria de Administração do Município, por meio do Entrevistado 03, 

Brasil Novo atualmente consiste sua população em 70% predominantemente urbana e 30% 

rural, no que dá de entender um deslocamento rural-urbano.  

 

Hoje Brasil Novo já pode ser considerado um município urbano porque a 

maioria da população já é da cidade, mas é evidente que essa população 

mantém um laço muito grande, muito forte, com a área rural porque os 

proprietários rurais, a maioria deles têm casas na cidade então eles têm uma 

‘dupla-moradia’, têm a casa na roça e tem a casa na cidade. (Entrevistado 3, 

em 07 de outubro de 2021) 

 

 Com isso, se deu a dinâmica da mancha urbana de Brasil Novo, após o período de 

domínio do INCRA, no que procedeu a criação de novas áreas além da Agrópole e atual área 

central da cidade, impulsionando o avanço de sua expansão territorial primordial paralela com 

a criação de novas áreas periféricas, que se consolidam com o avançar do tempo possibilitando 

a identificação de novas lógicas de ocupação conforme trata o próximo tópico.  

 

 

4. AS LÓGICAS DA OCUPAÇÃO E O PROCESSO DE PERIFERIZAÇÃO EM 

BRASIL NOVO 

 

Abramo (2005), identifica três lógicas de produção do espaço atuantes na produção 

habitacional de um Estado Neoliberal: a lógica do Estado, a do mercado e a da necessidade. A 

primeira é implementada através de programas de fornecimento de terra, de moradia ou de 

subsídios a determinados grupos da sociedade. Na segunda, a capacidade de acesso à terra e à 

habitação é inteiramente dependente da magnitude do capital monetário dos indivíduos ou dos 

grupos sociais. A terceira, a lógica da necessidade, contempla aqueles que estão excluídos da 
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lógica de mercado e do Estado, sendo o acesso à terra urbana dado pela ocupação de terras de 

terceiros ou subdivisão de lote. 

A lógica da necessidade baseia-se, simultaneamente, na motivação e instrumentalização 

social, sendo as favelas e as ocupações de terra e de edificações ociosas os principais exemplos 

desse tipo de coordenação social. Para Abramo (2005): “[...] a lógica da necessidade não exige 

um capital político, institucional ou monetário acumulado; a princípio, a necessidade absoluta 

de dispor de um lugar para instaurar-se na cidade seria o elemento para acionar essa lógica de 

acesso à terra urbana”.  

Com a expansão da mancha urbana de Brasil Novo, surge o bairro Novo Horizonte, um 

local totalmente atribuído ao conceito da Lógica da Necessidade, situado na região norte da 

cidade, criado por meio de uma ocupação de uma área pública do Governo Estadual que seria 

destinada para construção de uma escola, sendo ocupada por pessoas sem moradia, agricultores, 

pessoas impactadas pela construção da UHE Belo Monte, e trabalhadores da usina 

condicionados às cidades vizinhas devido ao preço inflacionado do custo de vida em Altamira 

– cidade referência para obra da usina. A Figura 5 apresenta a localização do bairro Novo 

Horizonte em relação à área central de constituição da antiga Agrópole.  

 
Figura 5: Localização do Bairro Novo Horizonte 

 
Fonte: Google Earth, 2021, Org: Santos e Miranda Neto (2021) 
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O bairro ainda passa pelo processo de legalização, onde foi feita uma reivindicação ao 

poder público pelas famílias e movimentos sociais, sobretudo do Movimento dos Atingidos por 

Barragem – MAB, conforme afirma o entrevistado 2:   

 

A criação do bairro Novo Horizonte foi causada pelo impacto da Usina 

Hidrelétrica de Belo Monte, que apesar ser ter sido estudada bem antes para 

construção, mas as famílias carentes tanto de Altamira e da região ribeirinha 

não estava preparada (Entrevistado 2, em 02 de outubro de 2020) 

 

 

Para Fernandes (2001), as ocupações irregulares são um fator de segregação 

socioespacial, pois esse processo de urbanização intensiva é como um gerador de uma crescente 

exclusão social, uma forma de segregação territorial “já que os indivíduos excluídos da 

economia urbana são forçados a viver nas precárias periferias das grandes cidades, ou mesmo 

em áreas centrais que não são devidamente urbanizadas.” Analisando os aspectos gerais, o 

bairro consiste em uma ocupação irregular, localizada distante do centro comercial da cidade e 

ao lado de outro bairro de condição periférica e sua população se caracteriza por pessoas de 

pouco poder aquisitivo. Ou seja, é um fator de segregação, conforme o pensamento de 

Fernandes (2001).   

Fernandes (2001) ainda afirma que essa exclusão social e segregação territorial 

contribuem diretamente para a má qualidade de vida nas cidades, para a geração de pobreza e 

para a degradação do meio ambiente nas sociedades urbanas, algo evidente no bairro, pois é 

composto por 160 famílias em sua maioria de baixa renda, ou originárias da zona rural e é 

inexistente a aplicação de políticas públicas de infraestrutura como: saneamento básico, 

pavimentação e iluminação pública além da falta de segurança pública (no que deixa o bairro à 

mercê da criminalidade), de atendimento à saúde e unidade escolar no bairro. Tais condições 

são contraditórias em relação à Lei Orgânica Municipal de Brasil Novo – LOM sobre 

saneamento básico, que considera como papel do poder público:  

 

Promover programas de construção de moradias e de melhorias das condições 

habitacionais e do saneamento básico, combatendo as causas da pobreza e dos 

fatores de marginalização, facilitando a integração social dos setores mais 

desfavorecidos (art. 33, IV); constitui-se direito de todos o oferecimento dos 

serviços de saneamento básico. (art. 222, §1º) 

 

 A imagem a seguir apresenta uma das principais vias de acesso do Bairro Novo 

Horizonte: 
 

 

 

 

 



17 
 

Figura 6: Entrada do Bairro Novo Horizonte, 2021. 

 
Fonte: Jhon Lenon Tavares Santos. 

 

 

Na imagem é possível identificar o perfil de ocupação da área, a estrutura das vias e ter 

uma ideia da condição socioeconômica das famílias refletida na estrutura das residências. O 

bairro não possui pavimentação nas ruas, sistema de esgoto e tampouco iluminação pública. As 

residências possuem uma estrutura mais reduzida e simples, geralmente construídas em madeira 

ou em alvenaria inacabada e sem uma estrutura de segurança mais complexas. 

A lógica do mercado baseia-se na aquisição individual e comercializada de um imóvel, 

algo crescente e colaborador na expansão da mancha urbana de Brasil Novo, por meio da 

implantação de loteamentos particulares de extintas áreas rurais limítrofes com a cidade. Pois 

para Abramo (2005), o acesso à essa “riqueza é mediado predominantemente por relações de 

trocas contabilizadas por grandezas monetárias” o autor ainda afirma que é uma riqueza 

unidimensional em relação ao requisito para ter acesso à terra urbana: a possibilidade e 

magnitude de acesso à terra está diretamente relacionada à grandeza do capital monetário 

acumulado pelos indivíduos ou grupos sociais.  

O loteamento Jardim Valadares, situado à margem esquerda da Rodovia 

Transamazônica em seu perímetro urbano é um empreendimento impactante para a expansão 

territorial urbana de Brasil Novo. A área advém de terras rurais adquiridas pelos proprietários 

da empresa na época da colonização da rodovia Transamazônica. A localização do bairro em 

questão é apresentada pela Figura 7.  
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Figura 7: Localização do Bairro Jardim Valadares 

 
Fonte: Google Earth, 2021, Org: Santos e Miranda Neto (2021) 
 

 

Com o processo de expansão da cidade, a propriedade rural foi cercada pelos novos 

bairros no que incrementou o empreendimento a ser lançado no ano de 2013, atendendo as 

necessidades da cidade, pois havia um déficit habitacional no município e ao mesmo tempo 

impulsionou uma especulação imobiliária devido a localização, o planejamento, a estrutura e 

demais serviços básicos ofertados pela área loteada. 

Atualmente, o loteamento comporta cerca de 370 residências construídas e dezenas em 

construção, é habitado por moradores do munícipio advindos, sobretudo, das áreas rurais e de 

outras localidades da cidade. Notoriamente, o bairro possui um determinado planejamento de 

sua malha urbana, paisagismo e investimento (apesar de mínimo) em políticas de saneamento, 

pavimentação e coleta de resíduo sólidos. Além de ser dotado de áreas verdes e de lazer 

conforme decreta a Lei Orgânica do Município: “estabelecer normas sobre loteamentos e 

arruamentos, que deverão exigir reserva de locais destinados a: a) áreas verdes e demais 

logradouros públicos; b) vias de tráfego e passagem de canalização pública de esgotos e de 

águas pluviais.” E o Estatuto da Cidade: § 5º “a infraestrutura básica dos parcelamentos é 

constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, 

esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar e 
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vias de circulação.” A seguir, uma imagem da Avenida Ouro Preto, principal via de circulação 

do bairro:  

 

Figura 8: Avenida Ouro Preto, Bairro Jardim Valadares, 2021. 

 
Fonte: Jhon Lenon Tavares Santos.  

 

Figura 9: Residências situadas na Avenida Ouro Preto, bairro Jardim Valadares, 2021. 

 
Fonte: Jhon Lenon Tavares Santos. 

 

Pelas imagens é possivel identificar alguns elementos descritos nas características do 

bairro, dentre eles, e estrutura da via com pavimentação asfáltica e sinalização, a existência de 

sistema de esgoto, iluminação pública e distribuição de energia e arborização na via 

acompanhada de casas mais estruturadas e com planejamentos arquitetônicos.  

O bairro ainda é dotado de uma área lazer, como pode ser vista na imagem a seguir: 
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Figura 10: Praça das Sumaúmas, Bairro Jardim Valadares, 2021. 

 
Fonte: Jhon Lenon Tavares Santos 

 

A Praça das Sumaúmas é localizada no centro do bairro, consiste em uma pouca 

estrutura, um lago artificial (onde nasce um igarapé que atravessa o bairro), uma Sumaúma 

nativa (o principal atrativo da área) e uma área de açaizal aos fundos do lago. Tem como 

objetivo ser um parque de lazer para a população do bairro e das demais localidades da cidade, 

além de servir como amenidade para o loteamento.  

Entretanto, como os serviços de manutenção do bairro e de saneamento são de total 

responsabilidade do empreendimento, existem acréscimos nas taxas de serviços em relação ao 

restante da cidade, enquanto na rede pública de saneamento é fixado um preço universal de 

30,00 (trinta reais) para o acesso à agua, no loteamento é em conformidade com o consumo 

calculado mediante hidrômetro instalado nas residências, no que torna elevado o custo de vida 

no bairro padronizando os residentes do local à uma determinada classe social.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O artigo tratou-se acerca da expansão urbana e do processo de periferização a partir da 

realidade de pequenas cidades amazônicas tendo como exemplo a cidade de Brasil Novo, 
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limitando-se à duas áreas de ocupações distintas da cidade: os Bairro Novo Horizonte Jardim 

Valadares. Tende em vista que a região amazônica se consolida, em geral, a partir das alterações 

do espaço natural, que impactam as cidades com o intuito de atender as necessidades do sistema 

capitalista, é fato que o perfil da região como área de exploração de recursos naturais.  Tais 

fatores concorrem para a expansão urbana de forma segregada, sobretudo a partir de novas 

periferias que também acometem cidades limítrofes aos grandes projetos de exploração.  

Conforme a definição pela base de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, as cidades pequenas são aglomerados urbanos com população inferior a 50 

mil habitantes, onde ao analisar o perfil das cidades paraenses, de 144 municípios, 98 possuem 

a população abaixo do quantitativo mencionado, fazendo entender que o estado do Pará é 

composto em sua grande parte por cidades pequenas.   

O processo de periferização ocorre a partir da necessidade da população com menor 

poder aquisitivo em busca de moradia, se sujeitando a residir em áreas sem estrutura básica de 

saneamento e demais políticas públicas e impróprias para moradia atrelando um perfil 

urbanístico precário à determinadas áreas das cidades.  

Esse fenômeno na cidade de Brasil Novo não se diferencia do conceito descrito no 

trabalho, pois o processo acontece a partir da necessidade de pessoas sem residências, 

impactadas pelo empreendimento UHE Belo Monte e pela migração campo-cidade em busca 

de uma residência em seu perímetro urbano. As ocupações urbanas ocorrem sobretudo por meio 

de formação de áreas periféricas através de áreas de ocupações urbanas em propriedades 

púbicas ou através de empreendimentos imobiliários, onde é possível notar um contraste ao 

fazer um comparativo entre ambas as formações da mancha urbana.  

A temática aqui abordada consiste, portanto, numa aproximação em relação a esse 

fenômeno e ainda deverá ser objeto de estudo de produções científicas ao considerar a 

complexidade de elementos que compõem a cidade de Brasil Novo.  
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