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 I – Introdução 

O processo de ocupação do litoral brasileiro ocorreu de modo diferente em cada 

momento histórico. Para Milton Santos esse movimento da sociedade em seu espaço 

temporal, deve ser entendido a partir de como, “os lugares - combinação localizada de 

variáveis sociais - mudam também de valor e de papel à medida que a História se 

desenvolve” (SANTOS, 1992, p. 58). 

Assim de espaço de contemplação da natureza e, posteriormente, de 

desenvolvimento de atividades terapêuticas, o litoral atualmente proporciona a boa parte da 

sociedade o desejo de morar próximo à beira mar ou de ocupar estas áreas quando em 

épocas de férias, na busca de aproximação a espaços “naturais”. Essa nova forma de olhar 

o litoral tem transformado esses lugares em espaços de grande valorização, atraindo 

principalmente as atividades turísticas e/ou de veraneio, provocando um crescente processo 

de urbanização. Segundo Cruz tanto a “industrialização do mundo e o crescente processo 

de urbanização que caracterizam a era moderna vêm reforçar ainda mais o desejo e a 

necessidade de descanso dos indivíduos, resultando em grande valorização do litoral” 

(CRUZ, 1995, p. 15). 

Grande parte das cidades e particularmente de capitais estaduais brasileiras 

encontram-se ao longo da faixa litorânea, e esse fator deve-se, de início, à forma de 

ocupação colonial que concentrou seus primeiros núcleos de povoamento na zona costeira 

o que, de certa forma, contribuiu para estimular o processo de urbanização. A presença de 

atividades turísticas que ganharam maior intensidade pós Segunda Guerra Mundial tem 

continuamente promovido, no litoral, transformações sócio-espaciais significativas. 

O Município de Salinópolis é um exemplo de lugar onde as mudanças aceleram-se a 

partir da década de 60 do século passado com o aparecimento de segundas residências 

provocando alterações em sua paisagem urbana. Formas e funções antigas na cidade 

começaram a serem substituídas por processos em bairros periféricos e áreas centrais 

passando a ser objeto de preocupação.do Estado, que investe em uma melhoria das infra-

                                                 
1 Este trabalho é parte da Dissertação de Mestrado, defendida em 13/10/2004, na Universidade 
Federal de Santa Catarina. 
2 Universidade Federal do Estado do Pará 
franbrito@terra.com 
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estruturas, com objetivo de atender aos novos consumidores dos espaços da cidade como 

os veranistas, e contribuir para a valorização e fabricação do lugar, incentivando atividades 

do turismo. Segundo Coriolano, “o turismo, ao se apropriar do solo e usá-lo de forma 

específica, modifica a paisagem existente e dá origem a novas formas urbanas. Numa 

perspectiva funcional, articula-se a geografia na medida em que é uma atividade que implica 

fortemente a estruturação e a reestruturação do espaço” (CORIOLANO, 2001, p.21). 

É neste contexto que este estudo analisa o processo de (re)organização sócio-

espacial, passando da produção de segundas residências a partir da década de 60, às 

práticas de incentivo ao turismo a partir da década de 90, ambas no século passado. 

II - Salinópolis: (re) conhecendo aspectos do Lugar 

O Município de Salinópolis possui uma área de 219 km2 e uma população, segundo 

IBGE (Censo, 2000) de 33.449 habitantes. Localiza-se a nordeste do Estado do Pará e o 

fato de limitar-se a norte e a leste com o Oceano Atlântico, colabora para que Salinópolis 

torne-se um dos balneários mais procurados pela população paraense, principalmente de 

Belém, nas tradicionais e denominadas, estações/sazonalidades “férias de verão” (“férias de 

julho”) e feriados prolongados, onde as temperaturas oscilam entre 28º e 30º C. Estas 

características climáticas levam a população do lugar a estabelecer como verão esses 

meses de menor ocorrência de chuvas. Daí as “férias de verão” de Salinópolis não 

coincidirem com o verão de grande parte do hemisfério Sul. 

Antes da chegada dos colonizadores portugueses, o local onde surgiu Salinópolis foi 

ocupado por índios Tupinambás que, por serem hábeis navegadores, foram utilizados pelos 

jesuítas na tarefa da praticagem (os práticos eram pessoas treinadas para a condução de 

navios através de canais profundos para evitar o encalhe). A “praticagem da barra” , como 

ficou conhecida, foi uma atividade de grande importância para o Município. 

O primeiro farol que auxiliou na orientação das embarcações teve sua construção 

concluída em 8 de março de 1852 e localizava-se na ilha do Atalaia3, onde até hoje 

encontram-se suas ruínas. O farol que orienta a navegação atualmente em Salinópolis 

localiza-se na sede do Município e teve sua construção iniciada a 15 de março de 1937. 

Salinópolis teve várias denominações que foram relacionadas às características do 

lugar, como por exemplo: Viriandeua que para os Tupinambás significava abundância de 

pássaros. A segunda denominação atribuída ao município foi Destacado, devido ao fato do 

governador do Estado, julgar insuficiente a sinalização para embarcações através de 

                                                 
3 Ilha ligada ao Município por uma ponte sobre o rio Sampaio, que deságua no Oceano Atlântico e 
contorna a ilha do Atalaia. 
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fogueiras, então resolve destacar práticos que deveriam orientar os navios no alto da ilha do 

Atalaia, utilizando para isso canhões. 

O lugar recebeu a denominação de Salinas devido à presença de jazidas e extração 

de sal na região. Foram os jesuítas quem inicialmente utilizaram a mão-de-obra indígena 

para desenvolver esta atividade, visto que aqueles nativos já possuíam costumes, como o 

de praticar a salga do peixe. 

A cidade passou a ser chamada de Salinópolis a partir de 30 de dezembro de 1937 

através do Decreto Estadual nº 4.5054. Já naquela década, em especial a partir de 1936, 

vários acontecimentos ocorridos na região contribuem para sinalizar o início das várias 

transformações que o município irá sentir em seu espaço urbano. Por exemplo, a 

construção do primeiro hotel, que se chamou “Hotel Atlântico”, hoje conhecido como hotel 

Salinópolis, obra realizada pelo governo do Estado do Pará. A construção do hotel ocorreu 

no período de 1930-1934 e a conclusão da obra aconteceu em 1936. 

Assim sendo houve um interesse do Estado em trazer para a administração do hotel, 

pessoas com experiências no ramo hoteleiro, já que precisavam proporcionar àquele 

empreendimento rentabilidade, o que dessa forma justificaria a própria construção do hotel. 

No entanto o imóvel foi arrendado ao Sr. Luiz Soares, um espanhol, conhecido como 

próspero comerciante da capital paraense, onde possuía uma sapataria. Apesar de não 

apresentar experiência no ramo hoteleiro, tinha a seu favor, o fato de ser bastante 

conhecido e respeitado pelos políticos de Belém. A vinda do Sr. Luiz para Salinópolis esteve 

vinculada a problemas de saúde que, segundo Fernando Rodrigues (2003) foram 

amenizados com sua estada nesse município. Ao retornar à Belém, comunicou a sua família 

a decisão de mudar-se. O empresário e sua esposa se instalaram em Salinópolis, deixando 

o comércio de sapatos para arrendar o hotel Atlântico e, posteriormente, em 1948, tornarem-

se seus verdadeiros donos, quando o hotel é leiloado pela Câmara de Vereadores. 

O interesse do Estado em transformar esse município em um importante balneário, já 

vinha acontecendo desde o final do século XIX, quando o governador Lauro Sodré em 

01/07/1892 incluiu em uma de suas metas a conclusão da Estrada de Ferro de Bragança, e 

a extensão desta estrada até Salinópolis o que facilitaria a comunicação de Belém com o 

município e também com os outros povoados desta redondeza. Esse interesse em ter o 

litoral não apenas como local de cura, mas também como espaço de contemplação, é 

identificado por Urry quando comenta que no século XIX, as construções de bangalôs à 

beira-mar tornam-se mais freqüentes a partir de alguns fatores como, 

                                                 
4 A mudança para o nome Salinópolis foi para evitar confusões no correio devido haver também uma 
cidade Salinas no Estado de Minas Gerais. 
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“a atração cada vez maior de se visitar o litoral não apenas por motivos estritamente 

médicos, mas pelas belas paisagens e pelo ar revigorante; à demanda cada vez maior, por 

parte de setores da classe média, de acomodações bem distantes de outras pessoas” 

(URRY,1996 p.52) 

Comenta Fernando Rodrigues5 que o trecho entre Salinas e Capanema6 era de 

aproximadamente 70 km e servia como elo de ligação ao trem dessa Estrada de Ferro. Esse 

trecho normalmente era trafegado por carroças ou pau-de-arara que faziam desta viagem 

um verdadeiro “rally” pois “a estrada não ajudava e tudo piorava quando se pegava uma 

chuva companheira” (RODRIGUES, 2003, p.27). 

 No início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, os ingleses mantinham a concessão 

da navegação da Amazônia, com os navios Amazon River, Oiapoque e o Cassiporé, que 

faziam viagens regulares de Belém para Salinópolis. Para esse mesmo autor é um momento 

em que a população local é beneficiada pelos horários regulares proporcionados por esses 

navios. 

 O acesso à estrada Capanema-Salinópolis só foi concluída em 1937 e, sem 

pavimentação, oferecia alguns riscos devido, ao longo de seu percurso, haver necessidade 

de atravessarem-se igarapés em pontes que segundo Dubois “nem sempre. eram tão 

seguras.” (DUBOIS, 1949, P.90) É importante observar a “coincidência” entre os períodos do 

término da construção do primeiro hotel (1936) e a conclusão do acesso à estrada 

Capanema-Salinópolis (1937). Observa-se que as ações do Estado nesse período, visando 

melhorias infra-estruturais tanto de hospedagem quanto de acesso quase que 

simultaneamente, denotam, a preocupação do poder público, já nessa época, em 

proporcionar para o lugar rendimentos com o aumento do número de veranistas. 

 A pavimentação asfáltica dessa rodovia oportunizou a Salinópolis uma linha regular 

de ônibus, que reduziu o tempo de viagem à Belém, passando de 15 horas para 3 horas 

aproximadamente. Como já foi observada essa benfeitoria proporcionada pelo Estado ao 

município, esteve normalmente vinculada ao interesse de estimular cada vez mais, a vinda 

de veranistas, como também beneficiar empreendimentos que vêm se instalando na região 

desde a década de 30 do século passado. 

2.1 - O Litoral Paraense e de Salinópolis: Algumas Características dessa Região 
Costeira/Praiana 

                                                 
5 O historiador Fernando Rodrigues, nasceu em Salinópolis foi professor do antigo CESEP, hoje UNAMA 
(Universidade da Amazônia) e atualmente é professor titular da Faculdade Paulista de Serviço Social 
em São Paulo, escreveu o livro Saudades de minha aldeia – Tributo a Salinas que fala sobre as 
memórias do lugar. 
6 Município que pertence à microrregião Bragantina, situado à Nordeste do Estado do Pará.  
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Salinópolis possui entre as suas “belezas naturais” a presença de praias oceânicas 

como, por exemplo, a praia do Maçarico que se localiza a aproximadamente 2 km da cidade 

e que tem entre suas características mudanças periódicas em sua paisagem devido ao 

processo de erosão provocado pelas marés. Conforme Costa, esse litoral sofre várias 

modificações que muitas vezes se traduzem em “destruição de obras de engenharia civil 

pelo mar, a exemplo do Farol Velho, muros de arrimo” (COSTA, 1992, p.46), dos quais, 

atualmente, só restam suas ruínas em Salinópolis. Ainda para este pesquisador “o litoral da 

Região Norte, é extremamente mutável, de modo que, em um intervalo de tempo ao redor 

de 10 anos, a margem atual pode recuar ou avançar até algumas centenas de metros” 

(COSTA, 1992, p.46). 

A praia do Atalaia localizada na ilha do mesmo nome é ligada ao continente por uma 

ponte de concreto sobre o rio Sampaio, seguida de uma estrada, asfaltada. A praia do 

Atalaia possui de extensão de 20 km; e dista da cidade 14 km. Esta praia além da ação de 

processos naturais, também tem sido alvo da intervenção humana com maior intensidade, a 

partir da rodovia PA-444 Salinópolis-Atalaia e a construção da ponte ligando a cidade a ilha 

(década de 70 do século passado) que, talvez por ter sido construída antes das resoluções 

normativas do Conselho Nacional de Meio Ambiente- 1985 (CONAMA), contribuiu para uma 

ocupação desorganizada, quando definindo e seccionando uma franja de mangue no final 

da ponte sobre o rio Sampaio, como também ao ocupar uma área de migração de dunas no 

trecho final da estrada. A proliferação de segundas residências, hotéis e a construção de 

prédios com até noves pisos, desobedecendo a Lei Orgânica Municipal, (02/04/1990), que 

proíbe edificação com mais de 4 pisos são, para Faria atitudes que 

“além de ilegal é uma agressão visual à paisagem natural da ilha. Edificações construídas 

nas áreas de migração de dunas representam constantes perigos para as condições 

naturais das águas subterrâneas e para as praias” (FARIA JR., 1997, p.380-381). 

Além dessas praias mais famosas e procuradas por segundos residentes e turistas 

existem outras como a praia das Curvinas7 cujo acesso é feito pela orla do Maçarico, 

através de uma pequena ponte. Existem outras também em ilhas próximas, porém o acesso 

a elas ainda só pode ser feito por barcos, o que dificulta de certo modo a maior presença de 

turistas. 

A pesca em Salinópolis que é considerada uma das atividades econômicas mais 

antigas, tem ainda hoje, expressiva contribuição para a economia do município. Outras 

atividades econômicas como a agropecuária aparece, mais se apresenta pouco 

desenvolvida. Já o comércio conta com a presença de bares, restaurantes, supermercados, 

lojas de materiais de construção, vendedores ambulantes, “shopping de verão”, etc. Essas 

                                                 
7 Denominação devido a presença em suas águas desse tipo de peixe. 
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atividades apresentam um movimento significativo durante a alta temporada quando, além 

de atender à população local, atende também a população flutuante. 

Atualmente, o município conta com infra-estruturas para o desenvolvimento do 

turismo, do tipo Sol e Praia, onde o Estado tem investido significativamente na valorização 

do litoral, através de obras de diversos tipos e capacitação de mão-de-obra. 

III - Urbanização e Produção do Espaço em Salinópolis: da nação ao lugar 

Como a intenção deste tópico é discutir o espaço urbano em Salinópolis, 

principalmente a partir de 1930, faremos uma abordagem da urbanização brasileira a partir 

do século XX, levando em consideração apenas aspectos mais relevantes desse processo 

que contribuíram para o desenvolvimento deste estudo. 

Com o desenvolvimento do capitalismo (industrial e pós-industrial), a rapidez da 

circulação de pessoas, mercadorias, idéias e informações fizeram com que a urbanização 

passasse a ser compreendida não apenas como concentração da população nas cidades, 

mas também como causadora de mudanças profundas, muitas vezes irreversíveis, nos 

comportamentos individuais e/ou coletivos dos que residem nessas regiões. 

Assim sendo é a partir da metade do século XX que realmente esse processo ganha 

maiores proporções. Santos afirma que “entre 1940 e 1980, dá-se uma verdadeira inversão 

quanto ao lugar de residência da população brasileira” (SANTOS, 1996, p.135) Vê-se assim, 

que não só houve um aumento do número de habitantes, como também um crescimento do 

número de cidades de pequeno e médio porte, onde houve também “o aumento 

considerável do número de cidades milionárias” (SANTOS, 2001, p.202) 

Dito isto, percebe-se que o aumento do número dessas cidades e da maior 

concentração populacional nas áreas urbanas brasileiras está ligado à passagem de uma 

economia agroexportadora para o desenvolvimento cada vez maior de um sistema 

industrial, que tem como centro de maior desenvolvimento a Região Sudeste. Esses fatos 

criaram elementos que contribuíram para que as regiões metropolitanas brasileiras fossem 

alvos de interesses e maior concentração de habitantes. Essa Região é a que apresenta o 

maior índice de urbanização, fato esse ligado com o que diz Santos mostrando como “a 

diferença entre as taxas de urbanização das regiões está intimamente ligado à forma como, 

nelas, a divisão do trabalho se deu, em outras palavras, pela maneira diferente com foram 

afetadas pela divisão internacional do trabalho” (SANTOS, 1996, p.137). 

Paulatinamente o crescimento econômico no Brasil vai se intensificando e partir de 

1960 revela de forma expressiva a inserção do país ao capitalismo monopolista. Neste 

contexto comenta Rodrigues que 
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“essa fase corresponde à explosão do processo de urbanização no país, porque é a cidade 

que expressa todas essas transformações, reforçadas pelos meios de comunicação de 

massa, em que a TV é soberana” (RODRIGUES, 2001, p.134). 

Por outro lado, à presença dos meios de comunicação de massa induziu parte da 

população brasileira a assimilar modos de vida urbanos, mesmo que essa população 

morasse em lugares distantes das grandes cidades. 

Essas transformações geradas pela urbanização, não estavam ligadas apenas pela 

presença ou não de artefatos como as antenas parabólicas, TV a cabo, computadores 

conectados a Internet, etc, mas, também, ao favorecimento que às classes médias e altas, 

passaram a dispor no momento em que o Brasil passou a se destacar pela concentração de 

capital e também de mercado de trabalho, trazendo para aquelas classes maior poder 

aquisitivo, suficiente para gastos não apenas com suas necessidades básicas mais, ainda, o 

bastante para consumos com o lazer e o turismo. Como confirma Oliveira, “o Estado tenta 

atender as demandas dessa nova estrutura da classe brasileira em detrimento das 

demandas das classes mais baixas”.(OLIVEIRA, 1982, p.51). 

A partir dos anos 70 do século passado às construções de segundas residências no 

Brasil se acentuaram, e em Salinópolis, particularmente, esse fenômeno ganha maiores 

proporções. O efeito do “milagre brasileiro” beneficiou principalmente às classes média e 

alta do país através do aumento de seus poderes aquisitivos. Sobre estas condições, no 

contexto das atividades turísticas, Tulik, destaca: 

“Sendo a renda fator fundamental para a propriedade de residência secundária, bem como 

do meio de locomoção, percebe-se que essa forma de alojamento turístico está destinada 

às pessoas que dispõem de um mínimo de excedentes de recursos financeiros para arcar 

com os custos necessários” (TULIK, 2001, p.11). 

A partir da cidade de Belém, significativas parcelas das classes média e alta foram 

favorecidas por esses momentos, onde consumiram e/ou adquiriram vários tipos de bens 

dentre esses os de construir segundas residências, tendo como um dos locais preferidos 

Salinópolis, no litoral paraense. A produção do espaço urbano neste município aconteceu a 

partir de duas referências principais: a produção das segundas residências e as práticas de 

incentivo ao turismo que passaremos a discutir em detalhes nas sessões seguintes. 

O interesse do Estado em investir na infra-estrutura básica da região já vinha ocorrendo 

desde a década de 30. Exemplo disto foi à abertura da rodovia Capanema-Salinópolis em 

1937, melhoramentos posteriores nesta rodovia, a fim de facilitar a conexão de segundos 

residentes entre Belém e Salinópolis e a construção do primeiro hotel, que intensificou de 

certa forma o processo de urbanização nesta região, que em grande parte foi voltado para 
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fins turísticos lazer e entretenimentos. Rodrigues assinala que esta situação aparece desde 

que 

“emerge a indústria do lazer e do turismo, que erige a viagem como a única forma de livrar-

se das neuroses urbanas, do cotidiano constrangedor das cidades, como se o trabalho fosse 

sempre massacrante e a viagem fosse sempre garantia de bem-estar. Essa ideologia 

originada nos países centrais do capitalismo chega quase paralelamente ao Brasil, ainda 

nos anos sessenta, quando a população urbana ultrapassa a população rural (1964)” 

(RODRIGUES, 2001, p.127). 

A preocupação do poder público com a expansão urbana em Salinópolis, a partir de 

1960, foi percebida através de algumas ações, como por exemplo, a construção das 

estradas que ligam a praia do Maçarico à sede e Salinópolis a ilha do Atalaia. A construção 

dessas estradas desencadeou novas expectativas de futuras especulações imobiliárias, que 

influenciariam diretamente na maior ocupação urbana deste lugar. 

Nota-se então, que a vinda da população de centros urbanizados, foi favorecida pelo 

encurtamento distância-tempo entre cidades e os balneários, passando a influenciar 

gradativamente no modo de vida das populações locais, e interferindo, paulatinamente na 

dinâmica e reorganização sócio-espacial. 

O crescimento da população em Salinópolis, de 1950 a 1960, apontava para uma 

concentração maior de sua população rural. Porém é a partir de 1970, que vários fatores, 

contribuíram para que o crescimento da população urbana fosse superior ao da população 

rural. Dentre eles podemos citar, o momento em que Salinópolis passou a condição de 

“estação hidromineral” através do Decreto nº 3.789 (1966), associado ao aumento do fluxo 

de veranistas que gradativamente influenciavam na intensificação da produção de segundas 

residências. A partir daí nota-se, que é cada vez maior o crescimento do contingente 

populacional chegando a índices elevados, como demonstrou o censo de 2000, com uma 

taxa de população urbana de 91%, em oposição aos 17% de 1950. 

O aumento da população urbana em Salinópolis, não se encontra desvinculado do 

processo de urbanização nacional, onde o país também nesse período demonstrou um 

crescimento de sua população urbana. Assim, a partir de meados do século passado, o 

Estado brasileiro, visando atender interesses da área econômica, implantou políticas que 

resultaram na concentração de capitais e de força-de-trabalho, que contribuiu para o 

crescimento da população urbana que para Santos acontece, 

“Entre 1960 e 1980, a população vivendo nas cidades conhece aumento espetacular: cerca 

de novos cinqüenta milhões de habitantes, isto é, um número quase igual à população total 

do País em 1950. Somente entre 1970 e 1980, incorpora-se ao contingente demográfico 
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urbano uma massa de gente comparável ao que era a população total urbana de 1960. Já 

entre 1980 e 1990, enquanto a população total terá crescido 26%, a população urbana deve 

haver aumentado em mais de 40%, isto é, perto de trinta milhões de pessoas” (SANTOS, 

1996, p. 29-30). 

Neste contexto, observa-se também, que o aumento dos domicílios, dentre eles os 

das segundas residências permitiu, para Salinópolis, alterações sócio-espaciais de várias 

ordens. Do ponto de vista social como, por exemplo, envolvimentos entre uma população de 

nativos que viviam basicamente da pesca com novos moradores e visitantes, que a partir 

dessas perspectivas passam também a desencadear outras “exigências” de onde surgiram 

os primeiros passos da intensificação do fenômeno urbano no município. As atividades 

voltadas para a indústria da construção civil, por exemplo, tornaram-se, aos poucos, 

destaque na economia do lugar. Além destas surgiram também atividades articuladas com 

os serviços de hotelaria, restaurante, vigias e caseiros para as várias segundas residências, 

atividades comerciais e, informalidades como a venda de mingaus, cuscuz e tapioca entre 

outras iguarias regionais, que ganham dinamismos notadamente na geração de vendas 

complementares para muitas famílias, em períodos de alta estação. 

Outro aspecto a ser ressaltado tem a ver com a desordem gerada no uso do solo 

urbano onde o crescimento urbano deixa suas marcas. Como a maioria das cidades 

litorâneas brasileiras, também em Salinópolis nota-se que ela cresce com uma estruturação 

urbanística deficitária. A precariedade dessa condição urbanística é observada por Dias ao 

afirmar que, “não há zoneamento urbano que discrimine áreas para o desenvolvimento de 

atividades comerciais, industriais, muito menos instalação de moradias, donde se conclui 

que o Município cresce aleatoriamente. Este é um ponto nevral que atinge o bem estar de 

toda a população porque a cidade se desenvolve sem um planejamento que busque uma 

qualidade de vida para todos” (DIAS, 1996, p.37). 

Este fato contundente é conseqüência da falta não apenas de um Plano Diretor que 

norteie o desenvolvimento urbano, mas, também, ações de controle nas formas de uso do 

solo. Aliás, é por força constitucional que é estabelecido à obrigatoriedade do Plano para 

cidades com população superior 20.000 habitantes, algo que Salinópolis já deveria possuir o 

seu, como parte da Lei Orgânica do Município que, desde 1991, os dados do censo 

demográficos indicavam uma população com tendências de crescimento. 

Segundo Madruga “a urbanização sempre crescente e sem nenhum planejamento, 

faz com que as cidades hoje, apesar de sua pequena população apresentem os mesmos 

problemas urbanos de cidades litorâneas bem maiores” (MADRUGA, 1992, p.71-72). 

IV - O Estado &o urbano em Salinópolis 
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Em Salinópolis, o Estado visando atender tendências turísticas por conta de 

condicionantes deste município, tem desenvolvido o papel de provedor das infra-estruturas 

básicas, sobretudo para áreas de transporte, energia e saneamento. A intensificação de 

atividades turísticas e segundas residências têm assim contribuído para a refuncionalização 

do espaço urbano onde o Estado tem tido papel importante e, devido a essa importância é 

que o turismo representa hoje uma atividade produtiva de grande perspectiva.Já nas últimas 

décadas do século passado, Machado comentava que, 

“a atividade turística tem sido impulsionada em todo o Brasil como forma de superar crises 

reinantes na economia do país. Só se descobriu este importante filão gerador de rendas, a 

partir de necessidades internas, e observando o comportamento que este setor chamado de 

industrias sem chaminé produz em outros países de estágios econômicos relativamente 

fracos ou instáveis como o nosso” (MACHADO, 1989, p.135). 

Assim sendo, é partir do desenvolvimento do potencial turístico que Salinópolis vai se 

apresentar, juntamente com outros pólos turísticos, como importante alvo para a atuação do 

governo do Estado do Pará, e com estas atividades, contribuir para a ampliação da 

competitividade turística deste estado em nível regional, e nacional. 

Os investimentos em infra-estrutura feitos pelo Estado sempre vêm acompanhados 

por um discurso de melhoria da qualidade de vida para a população local, associado às 

opções de lazer à população paraense, principalmente as classes média e alta de Belém 

(empresários, funcionários públicos, profissionais autônomos, militares, etc.) que sempre 

foram os freqüentadores assíduos desse lugar atlântico-amazônico. 

Por isso, a partir de 1960, tornou-se comum governadores do Estado do Pará 

manifestarem constante “preocupação” com a maior valorização daquele lugar, atendendo 

principalmente à classe empresarial que visa transformar os habitantes do município, 

principalmente os segundos residentes, em consumidores de um espaço que se transforma 

por força do modo de produção capitalista em objeto de consumo. 

Nas manchetes dos jornais de grande circulação no estado do Pará, é comum 

encontrarmos propagandas sobre as realizações dos governadores. Por exemplo, no 

governo Jader Barbalho, na matéria que falava sobre a construção do trevo que permitiu a 

integração das rodovias PA – 124 e PA – 444, facilitando a ida e vinda para a praia do 

Atalaia, na mesma matéria, o governador ressalta a importância de transformar Salinópolis 

em um pólo turístico e informa também sobre a elaboração do Plano Diretor, que até hoje, 

passados 11 anos, ainda não ocorreu (PROVÍNCIA DO PARÁ, 1993, p.12). 

Do mesmo modo, às vésperas de um ano novo (2000), quando grande parte da 

população belenense se preparava para festejar a chegada daquele ano, as manchetes nos 
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jornais giravam em torno da conclusão da orla do Maçarico e do “reveillon das águas” em 

Salinópolis. No governo Almir Gabriel, esta obra foi considerada pelo Estado, “como mais 

um marco do desenvolvimento do turismo no Pará” (PROVÍNCIA DO PARÁ, 1999, p.4). Este 

exemplo de Salinópolis corrobora as tendências nacionais de apelos publicitários para o 

turismo que, para Rodrigues: 

“A ideologia que sustenta o turismo de massa enaltece, ainda, a necessidade da busca de 

novos ambientes para a reposição de energia física e mental. Concomitantemente, a 

natureza, em especial o litoral, é o recurso turístico mais explorado pelo capitalismo a partir 

da segunda metade desse século. A natureza tornou-se mercadoria e é vendida como 

capaz de devolver ao homem a paz e a tranqüilidade roubadas pela vida cotidiana nas 

cidades. A fuga do cotidiano, os prazeres oferecidos por outros espaços, preferencialmente 

“naturais”, são apelos publicitários que atingem todas as classes sociais” (RODRIGUES, 

2001, p.113). 

Reafirma-se assim, que a presença de vetores urbanizantes, cada vez mais fortes 

em Salinópolis, trazem consideráveis alterações para o lugar e sua região. Entre essas 

transformações, o estimulo ao consumo do espaço é fomentado por iniciativas públicas e 

privadas com a presença de “shopping de verão”, praças de alimentação (com restaurantes, 

boxes com vendas de lanches, pontos de vendas de água de coco) que se localizam na orla 

urbanizada da praia do Maçarico que segue reproduções dos já famosos calçadões de 

cidades litorâneas brasileiras. 

Nota-se que a cada dia esse município vem impregnando-se de um modo de vida e 

idéia de conforto que cada vez mais transforma este lugar em um espaço urbano/turístico. O 

Estado através de suas ações contribui para a maior valorização e prioriza estimular e 

incrementar o turismo em Salinópolis. 

V - Papel do Turismo para o desenvolvimento em Salinópolis 

Inicialmente, para uma abordagem sobre o desenvolvimento do turismo em 

Salinópolis, é necessário observar como aconteceu a apropriação, o consumo e sua 

reprodução pelos espaços turísticos desse município, sem perder de vista à relação das 

conexões de que fala Souza (1983) na escala local, global e vice-versa. 

Em Salinópolis, a trajetória de atividades do turismo vêm concorrendo com outras 

atividades paralelas que, também, alteram suas funcionalidades com o espaço de formas 

anteriores ao seu aparecimento. Porém, a capacidade que o turismo tem de criar, recriar e 

transformar o lugar, com o objetivo de valorização da mercadoria tem sido impulsionado 

pelo Estado que ao investir em atividades de turismo em Salinópolis, não apenas promove o 
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município, mas com este passa a ter visibilidades de suas potencialidades que se 

transformam em novas mercadorias. Como lembra Castrogiovanni, 

 “o capitalismo produziu um tipo de espaço, um espaço instrumental, aquele da reprodução 

das relações de produção. O espaço capitalista é um mundo de interesses que nem sempre 

representa a maioria. Ele é dinâmico e respeita o próprio movimento do capital. Com o 

processo de globalização, o espaço cada vez mais se manifesta como um produto 

fundamental para a expansão do processo capitalista. Cada vez mais é visto com 

mercadoria e, portanto participa das trocas” (CASTROGIOVANNI, 2000, p.24). 

Esse autor lembra também, que devemos ver como nesse mundo de interesses 

representado pela lógica do capital, o papel do Estado se concretiza. Isso pode ser 

percebido, em Salinópolis, quando os investimentos feitos pelo Estado no município, 

priorizam os interesses de segmentos de empresários que buscam nesse lugar a ampliação 

de seus lucros, sem preocupações com planos para o desenvolvimento e qualidade de vida 

da população do lugar. Percebe-se também, que o Estado com o afã de atender às 

estratégias do mercado turístico, descuida-se da preservação das características ambientais 

e culturais locais. Na verdade, o que deveria ser valorizado enquanto espaços de 

particularidades, singularidades, tende a homogeneização. A cidade passa a se tornar 

estranha a seus próprios moradores, com se percebe no depoimento de um morador “já vai 

longe o tempo em que o carimbo, as danças de quadrilha, boi-bumbá e pássaros eram as 

maiores expressões culturais de seu povo. Ou melhor, eram os únicos meios de lazer dos 

nativos” (Jornal O LIBERAL, 2001, p.8) Coisas da globalização perversa e contemporânea!!! 

Em conjunto a paisagem da cidade vai, também, se descaracterizando. O crescimento 

vertical, dá sinais com prédios, em sua maioria de 3 a 4 andares; a presença das mansões 

que são ocupadas pelos moradores de segundas residências, que permitem deslocamentos 

de segmentos pobres da população local, promovendo o surgimento de “periferias” de 

pobres de que fala Corrêa, 

“Quando existe a possibilidade efetiva de ampliar o espaço residencial para as elites e a alta 

classe média, inicia-se o processo de valorização da área. O Estado capitalista, permeado 

de interesses fundiários e imobiliários – sobre tudo na esfera municipal e estadual – investe 

maciçamente na infra-estrutura da periferia em pauta: sua ação é espacialmente desigual, a 

favor da periferia aprazível e em detrimento da periferia do ‘povão’ ” (CORRÊA, 1986, p.75). 

As ocupações irregulares ocorrem em Salinópolis tanto em direção á periferia do 

“povão” como também em direção à periferia “aprazível”. Ambas afetam o meio ambiente, 

seja através da ocupação dos mangues pela população pobre ou através da construção de 

mansões em dunas à beira-mar. Aos poucos Salinópolis adquire feições parecidas a de 

cidades litorâneas de dimensões maiores. 

 2435



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

A partir dos anos 90 do século XX, a descaracterização de Salinópolis concretiza sua 

marcha e torna-se mais intensa em virtude dos avanços que a especulação imobiliária 

promove com alterações na paisagem, articuladas pelo turismo. Essa (re)estruturação 

desencadeada por esses agentes, naquele período, despertou discussões entre várias 

camadas da população paraense sobre o que seria “melhor” para Salinópolis: viver do 

turismo, das temporadas sazonais, do comércio de materiais de construção, da especulação 

imobiliária, ou criar mecanismos legais que possibilitassem uma política de ordenamento do 

desenvolvimento urbano/turístico que pudesse proporcionar um crescimento, aonde 

territórios “naturais” e culturais viessem a ser menos agredidos pela ação do capital? 

Diante da realidade que se apresenta atualmente em Salinópolis, onde o descuido 

com a preservação ambiental e/ou cultural faz parte do dia-a-dia do município, percebe-se 

que prevaleceu o poder de atores sociais, como os empresários voltados para o mercado 

imobiliário e atividades turísticas. As ações do Estado, juntamente com os interesses do 

capital privado, gradativamente provocaram transformações no espaço de Salinópolis. 

Essas mudanças não são apenas alterações nos objetos que compõem as paisagens, mas 

principalmente na evolução histórica dos processos produtivos que a sociedade impõe ao 

espaço. 

 Através de mecanismos jurídicos, o governo do Estado do Pará, em 2 de fevereiro de 

1996, sancionou a Lei 5.943 que definiu a política de incentivo às atividades produtivas, a 

qual apresentou entre seus pontos mais importantes, o chamado desenvolvimento da 

“indústria do turismo”. Este momento coincidiu com a política de descentralização da 

Embratur que, segundo Bertha Becker, modificou o papel do governo federal no turismo 

onde a partir de então “a execução da atividade turística passa para outras esferas 

governamentais de Estados e Municípios, e incorpora a iniciativa privada”. (BECKER, 2002, 

p.187-188). É a partir também dessas alterações que Salinópolis adquiriu para seu espaço 

geográfico, novas formas e novas funções, que como diria Milton Santos, pode ser visto 

como “um produto social em permanente processo de transformação” (SANTOS, 1992, 

p.49). 

Percebe-se, então, neste contexto, o porquê das aceleradas mudanças que se 

processam em Salinópolis incorporando, cada vez mais uma maior valorização de seu 

território, transformado pelas novas mercadorias. Atendendo assim, às aspirações, 

principalmente da classe empresarial que buscou, prioritariamente, em empreendimentos 

imobiliários, obter ampliação de lucros com os potenciais, daquela região. 

VI - Tendências para o Turismo em Salinópolis 

Como já foi dito em tópicos anteriores, o Município de Salinópolis tem a sua 

economia em grande parte voltada para o desenvolvimento de atividades de lazer e turismo, 
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apesar da presença também de outras atividades de menor expressão econômica. Porém a 

função de balneário mais preterido pela população belenense, trouxe para o lugar o 

interesse estatal em investir em projetos ligados principalmente em obras infra-estruturais 

com o objetivo de produzir, o estímulo para a indústria da construção civil, voltadas para os 

equipamentos, às atividades de lazer e o desenvolvimento de empreendimentos imobiliários 

e hoteleiros. 

Assim, a partir desses tipos de projetos, como a urbanização da orla do Maçarico, 

inaugurada no reveillon de 2000, considerada como um marco para o desenvolvimento 

turístico de Salinópolis, que os projeto voltados para o desenvolvimento turístico, nesse 

lugar, tem acontecido um após outro,e quase todos com o objetivo de transformar esse 

município, em o maior pólo turístico do Pará. 

Segundo o secretário executivo de transportes do Estado Pedro Abílio Torres do 

Carmo, ao acompanhar tarefas dos serviços de conservação das duas estradas que dão 

acesso a Salinópolis (PA- 324 e BR- 316) e também a PA- 124, que faz parte do trevo de 

Santa luzia – Salinópolis, externalizou o seguinte: 

“em julho, Salinas, que é o maior pólo de turismo do Pará e já dispõe de um complexo de 

lazer construído pela SETRAN na praia do Maçarico, além da duplicação da rodovia na zona 

urbana, estará para receber os visitantes, cujo o fluxo estimado, a julgar pelas estatísticas 

realizadas durante os feriados de Carnaval e Semana Santa, será na ordem de 150 mil 

pessoas” Disponível em: www.pa.gov.br/noticias. Acesso em: 14/03/2004. 

Além da obra citada acima, outros projetos que também se voltam para o 

desenvolvimento urbano / turístico de Salinópolis, foram desenvolvidos ou encontram-se em 

desenvolvimento. Entre eles o Projeto de Sinalização Turística que envolve os municípios de 

Salinópolis, Belém, Barcarena, Soure, Salvaterra, Vigia, Marapanim e Bragança e o 

PROECOTUR (Programa de Ecoturismo da Amazônia Legal) que se encontra em fase de 

implementação na região. 

Além destas, outras obras infra-estruturais foram também desenvolvidas pelo Estado 

com fins turísticos, a restauração da orla e do trapiche da praia do Porto Grande8 que foi 

construída com recursos do Governo Federal, através do Ministério dos Transportes e da 

Prefeitura de Salinópolis, a urbanização do acesso à praia do Atalaia, que segundo o 

governo do Estado do Pará visa melhorias para os veranistas e donos de empreendimentos 

turísticos, o projeto de urbanização da orla da praia do Atalaia e a construção da estrada 

com visão para o mar, ao lado do hotel – clube Prive do Atalaia. 

                                                 
8 Localizada no bairro do Porto Grande em Salinópolis, é o local de entrada do pescado de diversas 
regiões do Salgado como Vigia, Bragança, São Caetano, São João de Pirabas, entre outros. É de lá 
que partem toneladas do produto para Belém e outras capitais como São Luís e Fortaleza. 
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Esses tipos de melhorias priorizando os empreendimentos turísticos pode ser 

confirmado através do depoimento da gerente de um hotel localizado na praia do Atalaia, ao 

revelar que o trabalho realizado pelo Governo Estadual, “juntou a beleza do nosso hotel com 

a beleza da obra, o aumento de hóspedes foi considerável após as melhorias no Atalaia”. 

Disponível em: www.pa.gov.br/noticias. Acesso em: 14/03/2004. Para esta gerente, as 

melhorias infra-estruturais do lugar têm um significado bem maior, pois representa para o 

seu empreendimento o aumento dos seus lucros. 

Esses projetos urbano–turísticos são formas de apropriação do espaço através do 

Estado, que tem o objetivo de desenvolver o turismo criando no lugar “facilidades” que 

possibilitem às atividades turísticas o uso e consumo do município de forma intensas e 

fugazes, contribuindo assim com a renda e o lucro dos empreendedores turísticos, e ao 

mesmo tempo, proporcionando através das paisagens turísticas o “deleite” da população 

flutuante. 

Como vimos Salinópolis cada vez mais, transforma-se em um espaço que depende do 

desenvolvimento das atividades turísticas em períodos de alta estação para sobreviver. 

Essa dependência da sazonalidade implica em conseqüências que refletem principalmente 

sobre a população residente devido esta se encontrar dependente da oferta de emprego 

sejam formais ou informais em períodos de alta estação (Foto 16). 

Isso confirma que os projetos urbano-turísticos implantados pelo Estado, nada mais 

são do que projetos de desenvolvimentos turísticos que tem como finalidade principal 

contribuir para o aumento dos lucros de empreendedores turísticos e/ou imobiliários. 

À guisa de conclusão 

Dessas rápidas ponderações denota-se a necessidade de se afirmar a partir desta 

pesquisa, como a (re) estruturação sócio-espacial no Município de Salinópolis tem levado à 

intensificação de mudanças nas paisagens, desse lugar atlântico-amazônico e, a partir de 

então, apontar tendências proporcionais, dessa trajetória mundial. 

Em Salinópolis, nota-se perfeitamente como o Estado se incumbe em transformar o 

lugar e vender uma “natureza” que copia lugares, na tentativa de seduzir, os visitantes e 

transformá-los em consumidores deste espaço, onde as novas formas de desenvolvimento 

implantadas transformam-se em mercadoria, onde o objetivo quase que principal é apenas o 

valor de troca”. 

Espera-se que o desenvolvimento do turismo apregoado como gerador de renda e 

emprego possibilite de fato a diminuição das desigualdades sociais, integrando a população 

local ao mercado de trabalho, valorizando as características locais através de atrativos para 

turistas e, com isso, promovendo a preservação ambiental e cultural da região. Acredita-se 
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que isto fará com que a população não fique apenas à margem de projeto de 

desenvolvimentistas mais, também, que possa deles se beneficiar melhorando suas 

perspectivas de qualidade de vida. 
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	 I – Introdução 
	O Município de Salinópolis possui uma área de 219 km2 e uma população, segundo IBGE (Censo, 2000) de 33.449 habitantes. Localiza-se a nordeste do Estado do Pará e o fato de limitar-se a norte e a leste com o Oceano Atlântico, colabora para que Salinópolis torne-se um dos balneários mais procurados pela população paraense, principalmente de Belém, nas tradicionais e denominadas, estações/sazonalidades “férias de verão” (“férias de julho”) e feriados prolongados, onde as temperaturas oscilam entre 28º e 30º C. Estas características climáticas levam a população do lugar a estabelecer como verão esses meses de menor ocorrência de chuvas. Daí as “férias de verão” de Salinópolis não coincidirem com o verão de grande parte do hemisfério Sul. 

