
Dinâmicas econômicas e (re) estruturações espaciais: a relação de Belém com as 

cidades médias Amazônia Oriental.  

 

1. Introdução  

 O fato novo que se apresenta no processo de urbanização da Amazônia nesse 

início de século XXI é a redução da primazia histórica desempenhada por Belém e 

Manaus dentro da região e, associada a ela, a maior presença de metrópoles extra-

regionais e o aparecimento de cidades de porte médio na região, o que acabou por 

contribuir para romper com o tradicional padrão dendrítico da rede urbana1.  

 Ainda que a descrição da metamorfose da forma espacial urbana da Amazônia 

seja importante, pois permite visualizar as transformações que ocorreram na paisagem 

regional, não se pode reduzir a análise geográfica – pelo menos a perspectiva aqui 

trabalhada – a isto, uma vez que o fundamental para compreensão da forma espacial é a 

análise do conteúdo, dos processos sociais que a produziram. Dizer que na Amazônia a 

rede urbana regional sofreu uma metamorfose profunda, passando de uma rede urbana 

simples/dendrítica para uma rede urbana complexa não basta, é preciso revelar mais do 

que a aparência do fenômeno, deve-se mostrar a natureza dessa transformação, a lógica 

histórica de sua constituição. 

 Não se trata de tomar como referência analítica uma totalidade fechada2, como 

tem feito alguns autores, por exemplo, Machado (1999) e Browder e Godfrey (2006), ao 

adotar como fundamento teórico-metodológico a teoria sistêmica. Por mais que esses 

autores tenham uma preocupação analítica legítima – a compreensão dessa passagem de 

uma rede urbana dendrítica, fundada na primazia histórica de Belém e Manaus, para 

uma rede urbana complexa e desarticulada, em que metrópoles extra-regionais passam a 

competir e até mesmo assumir um papel que antes era exercido apenas pelas metrópoles 

regionais –, sua perspectiva teórico-metodológica acaba por impor limites à 

compreensão da realidade, pois cai na armadilha de não analisar os processos e sim as 

                                                            
1 Esse rompimento com o padrão dendrítico de organização espacial da Amazônia é verdadeiro, 
principalmente, como se toma como referência a chamada Amazônia oriental ou mesmo a Amazônia 
como um todo, pois para casos específicos como o da Amazônia ocidental este é o padrão que ainda 
predomina como destacou Oliveira (2000). 
2 Para Lencioni (2003) a noção de totalidade para Henri Lefebvre pode ser apreendida de duas maneiras: 
como totalidade fechada, um sistema, ou como totalidade aberta. Enquanto no primeiro caso, uma 
totalidade exclui a possibilidade da existência de outras totalidades ou elas se colocam como umas 
exteriores às outras; no segundo caso, uma totalidade pode envolver outras totalidades, também abertas, é 
possível perceber que o todo não é formado simplesmente pela soma das partes ou que o todo não existe 
antes das partes. 



relações entre os componentes do espaço, de privilegiar a forma em detrimento do 

conteúdo, de isolar variáveis e sistemas e não pensar as conexões, de entendê-los 

somente como uma evolução de sistemas e não como resultado de lógicas históricas 

(SANTOS, 2002). 

 Os processos que provocaram a metamorfose da urbanização na Amazônia têm 

início a partir dos anos 60 (do século XX), especialmente depois da construção da 

rodovia Belém-Brasília, por meio de uma política que direcionou o avanço da fronteira 

econômica na região e que se estruturou de modo a permitir a integração da mesma ao 

mercado nacional e a acumulação do capital. Foi através de mecanismos explícitos de 

incentivos empresariais, a exemplo da Lei de Incentivos Fiscais, que o Estado procurou 

atrair capital e empreendedores para os variados setores da economia regional 

(CASTRO, 2001).  

Neste contexto, de expansão da fronteira econômica, é que se insere a produção 

do espaço urbano na região, expresso nem sempre pela presença física da cidade na 

paisagem regional (urbanização do território), mas principalmente pela difusão da 

sociedade urbana, sistema de valores e de conteúdos expressos na constituição da 

fronteira urbana (TRINDADE JR., 2005; OLIVEIRA, 2000). Esta fronteira, na 

Amazônia, funcionou como a base logística para o projeto de rápida ocupação da 

região, acompanhando ou até mesmos antecipando à difusão de várias frentes 

econômicas, pois, uma vez que a urbanização não se constituía enquanto uma 

decorrência da expansão agrícola, a fronteira já nascia urbana e cumpria três papéis 

fundamentais na dinâmica econômica: atração dos fluxos de migratórios, organização 

do mercado de trabalho e controle social (BECKER, 1998; MACHADO, 1999).   

No período atual, segundo aponta Becker (2005), em que novas dinâmicas se 

impõem à região, a expansão da atividade madeireira moderna no leste do Pará, a 

agroindústria em Mato Grosso, o garimpo, a criação de novos municípios, o 

crescimento de pequenas e médias cidades, entre outras, verificam-se novos padrões 

urbanos contemporâneos, que necessitam ainda de estudados mais detalhados: a 

colonização dirigida em Rondônia deu origem a um adensamento de cidades que 

formou um subsistema espacial de Vilhena a Porto Velho, núcleos urbanos baseados na 

economia madeireira e leiteira; no Pará houve um adensamento de cidades no sudeste 

do Estado, de Marabá à Redenção, interiorizando uma urbanização antes restrita a 

Belém-Brasília; a emergência de subsistemas urbanos adensados em torno de São Luiz, 

Palmas e Mato Grosso. 



 Diante dessas novas dinâmicas econômicas apresentadas por Becker (2005), a 

participação de Belém parece se alterar gradativamente no cenário regional. Para 

Trindade Jr. (1998) essa mudança na participação não significa, necessariamente, perda 

de importância, pois a metrópole passa a assumir o papel de centro urbano relacional – 

coleta de informações, armazenamento, classificação, manipulação e utilização a 

serviço dos atores econômicos –, além de se tornar o destino final de grande parte da 

mão-de-obra móvel e polivalente que se desloca no espaço regional. Ainda com base 

nesse autor, Belém continua mantendo um papel concentrador, porém é preciso 

considerar na análise tanto a sua área metropolitana expandida, quanto sua área de 

influencia imediata, principalmente os municípios que passam ao patamar de cidades de 

porte médio, tais como Castanhal e Abaetetuba.  

Deve-se considerar, porém, que as análises apresentadas por Trindade Jr. (1998) 

começam a passar por uma revisão, tanto pelo próprio autor – Trindade Jr. (2005) –, 

quanto por outros autores (BECKER, 2005; RIBEIRO, 2001), que passam a apontar 

dois elementos novos para reflexão sobre a relação da metrópole com a região: 1) a 

maior participação de metrópoles extra-regionais (São Paulo, Goiânia/Brasília) e mesmo 

regionais (Manaus e São Luís) em espaços antes comandados por Belém; 2) a maior 

importância adquirida pelas cidades médias da região, que passam a desempenhar o 

papel de sub-centros regionais e, em alguns casos, a prescindir da centralidade exercida 

pela metrópole regional.  

A hipótese levantada nesse trabalho é a de que essa transformação sócio-espacial 

da Amazônia é o resultado de uma reestruturação econômica vivenciada pela região 

após a década de 1950, que não teve a cidade de Belém como lócus privilegiado da 

acumulação, devido à natureza dos novos empreendimentos econômicos – grandes 

projetos de mineração, de colonização agrícola, de geração de energia etc. – e das novas 

redes de integração regional – rodovias, telecomunicações, energéticas. No primeiro 

caso, o capital prescindiu de Belém porque produziu suas próprias condições gerais de 

produção, as company towns (cidades planejadas), que serviram de suporte ao grande 

projeto e que estavam localizadas, em geral, fora do eixo metropolitano. Quando não, 

fez uso da base urbana das cidades existentes próximas das áreas de extração, a exemplo 

de Marabá e Macapá, que, por sua vez, foram transformadas de pequenas em médias 

cidades. No segundo caso, com a abertura de diversas rodovias e o rompimento de 

grande parte do isolamento da região, Belém que antes gozava de uma localização 

ribeirinha privilegiada, como porta de entrada e saída do Amazonas, vai perdendo sua 



função de entreposto. As redes rodovias e de telecomunicações produziram um sistema 

de circulação interligada diretamente tanto com o Centro-Sul do país, quanto com 

outros países da Amazônia, que não passam necessariamente pela cidade de Belém e 

que produzem uma nova articulação para a rede urbana regional.  

 

2. Reestruturação urbana da Amazônia e a produção de condições gerais de 

produção fora da órbita de Belém 

 O entendimento dessa perda de primazia3 exercida por Belém está relacionado 

para além das políticas de integração nacional com os grandes projetos e as rodovias, a 

um processo mais amplo que é o da reestruturação produtiva, que atinge o território 

nacional de maneira diferenciada.      

 Lencioni (2006) ao fazer uma radiografia da dinâmica recente do emprego 

industrial e da remuneração do trabalhador para as metrópoles brasileiras vai chegar à 

conclusão de que por mais que esteja ocorrendo uma dispersão territorial da indústria no 

país, ela ocorre de maneira diferenciada, pois as indústrias que têm se dispersado pelo 

território nacional, principalmente para o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste, são 

aquelas intensivas em mão-de-obra, ou seja, têxteis e de calçados. Por outro lado, 

aquelas atividades produtivas intensivas em tecnologia e com predomínio do capital 

transnacional, tenderam a se concentrar no Sudeste do país, particularmente no Estado 

de São Paulo, sua região metropolitana e o entorno dessa região, o que está associado à 

presença de condições gerais de produção nesse espaço e a existência ainda de limites 

territoriais à dispersão.  

Para o caso da Amazônia Diniz (2000) mostra que a fronteira agrícola e mineral 

promoveu uma alteração na lógica da concentração, com deslocamento de atividades 

produtivas e pessoas para essa área. Destaca o papel da cidade nesse processo e chama 

atenção para os riscos e o controle com o meio ambiente. Acompanhando esse 

raciocínio, Cano e Guimarães Neto (1986) vão mostra que a partir de pressão da 

periferia o Estado repensa o investimento na indústria e no desenvolvimento do país, de 

                                                            
3 A idéia de primado metropolitano é visto por Lencioni (1991) como o reforço da metropolização, 
mesmo dentro do processo de desconcentração industrial e urbana. O fato de ocorrer à desconcentração 
das atividades produtivas não significa que a metrópole perdeu importância, pelo menos não é esse o caso 
da metrópole paulista, analisada pela autora. Na interpretação dela, o processo de desconcentração que 
vem atingindo São Paulo não está relacionado à perda do controle dos processos de valorização do 
capital, que é o que realmente interessa, que continua a se concentrar e centralizar. O fato é que a 
reprodução do capital ocorre dispersando as unidades produtivas, mas centralizando a tomada de 
decisões, o investimento e o excedente econômico.  



modo que políticas de desenvolvimento regional, a exemplo da SUDENE, da SUDAM 

e da SUFRAMA, são adotadas para essas regiões periféricas. Mesmo com essas 

políticas de desenvolvimento regional esses autores defendem que quem mais ganhou 

com essa dinâmica foi o capital já estabelecido no centro do país com a venda de 

insumos e de bens de capital. 

Não resta dúvida de que houve uma transformação profunda na estrutura 

produtiva da região amazônica decorrente dessa expansão da fronteira agrícola e da 

mineração, porém, como demonstrou Bunker (2008), a industrialização da Amazônia se 

insere na lógica das “economias extrativas”, diferente daquelas desenvolvidas nos 

países do centro do capitalismo, denominadas de “economias produtivas”. As 

economias extrativas se fundamentam na extração de recursos naturais mais do que na 

criação de valor por meio do trabalho. Elas participam da economia mundial fornecendo 

matérias-primas e são indispensáveis para as economias produtivas, que por outro lado, 

se fundamentam, principalmente, na agregação de valor aos produtos por meio de 

tecnologia e na verticalização industrial.  

Como as empresas que foram instaladas na Amazônia eram de caráter eletro-

intensivas, necessitando para baixar custos de produção ficar localizadas próximas da 

mina, foi produzido pelo poder público federal um conjunto de condições gerais de 

produção fora do eixo da metrópole. Dentre essas condições de produção pode-se 

destacar desde a construção de rodovias, ferrovias, portos, hidrelétricas, cidades 

planejadas, até a atração da mão-de-obra móvel e polivalente para região.  

Foram essas condições gerais de produção que viabilizaram a instalação dos 

grandes projetos minerais em áreas distante da metrópole e, ao mesmo tempo, iniciou 

um processo de reestruturação da rede urbana regional, na medida em que foi a partir 

daí que se compreender o aparecimento de cidades médias dentro da Amazônia e de 

cidades planejadas com toda infra-estrutura urbana.           

Para se ter uma noção mais clara dessa reestruturação urbana produzida pelos 

grandes projetos instalados na Amazônia, apresenta-se no quadro abaixo (quadro 01) 

alguns municípios envolvidos nesses grandes projetos, as company towns que lhes dão 

suporte e algumas localidades que surgiram a partir do grande empreendimento.  

 

 

   



QUADRO 01: GRANDES PROJETOS E SUAS CIDADES-EMPRESA NO ESTADO DO 
PARÁ 

COMPANY 

TOWNS 

ANO DE 

FUNDAÇ

ÃO 

GRANDE 

PROJETO 

MUNI- 

CÍPIO 

DISTAN- 

CIA DA 

CAPITAL 

EMPRESAS POPULA- 

ÇÃO 

APROXI- 

MADA 

PRINCIPAIS 

LOCALIDA-DES 

DO ENTORNO  

Monte Dourado 1968 Projeto Jari Almerim 400 km JARI CELULOSE S/A 12.000 Laranjal do Jarí (AP), Água 

Branca do Cajari (AP) e 

Vitória do Jarí (AP). 

Vila de Tucuruí 1974/75 Usina Hidrelétrica 

de Tucuruí 

Tucuruí 300 km  

ELETRONORTE 

 

3.200 Cidade de Tucuruí e cidade 

de Breu Branco. 

Porto 

Trombetas 

1979 Projeto Trombetas Oriximiná 800 km MINERAÇÃO RIO 
DO NORTE 

 

6.000 Vilas de Boa Vista e 

Caranã. 

Carajás 1985 Projeto Carajás Parauapebas 879 km CVRD  4.240 Cidade de Parauapebas. 

Vila dos 

Cabanos 

1985/86 Projeto 

Albras/Alunorte 

Barcarena 30 km ALBRAS/ALUNORT

E, PPSA, RCC, 

SOINCO, CDP, 

ELETRONORTE     

EMPRESAS 

PRESTADORAS DE 

SERVIÇOS. 

7.600 Cidade de Barcarena, Vila 

do Conde, São Francisco, 

Itupanema, Vila Nova, 

Bairros do Laranja e 

Pioneiro. 

Fonte: TRINDADE JR. (2005). 

O resultado dessas transformações na estrutura produtiva regional foi o 

crescimento veloz de diversos centros urbanos menores e mais distantes da metrópole 

paraense, o que ocorreu paralelamente, também, ao crescimento das metrópoles 

regionais. Para se ter uma noção mais clara do que esta sendo dito, basta dizer que 

Belém teve um crescimento populacional de 3,6% ao ano, sua população passou de 

611.497 (1970) para 1.272.354 (2000); e Manaus cresceu 12,9% ao ano, sua população 

passando de 286.083 (1970) para 1.396.768 (2000)4.  

Por mais que as metrópoles regionais tenham crescido a uma taxa alta, 

principalmente Manaus, esses dados devem ser relativizados, pois paralelo a esse 

crescimento metropolitano, verificou-se também um crescimento das cidades de porte 

médio e uma diminuição da participação das metrópoles na estrutura da população 

                                                            
4 Isto sem falar na região metropolitana que no caso de Belém cresceu de 649.041 (1970) para 1.794.981 
(2000). 



urbana da região: de 67,9% (43,9% para Belém e 24% para Manaus), em 1950, para 

29,8% (14,2% para Belém e 15,6% para Manaus), em 2000. 

A fim de se verificar o crescimento das cidades médias dentro da região no 

período de 1970 a 2000, e sua maior importância face às metrópoles, principalmente 

Belém, apresenta-se um quadro (02) de seu crescimento populacional e de sua taxa 

média anual de crescimento. 

 

QUADRO 02: Os dez maiores centros urbanos por população municipal. Região Norte 

do Brasil. 1970-2000. 

Posição em 

2000 

Município e 

Estado 

População Urbana Mudança Anual 

Média 

  1970 2000 (%) 

1 Manaus (AM) 286.083 1.396.768 12,9 

2 Belém (PA) 611.497 1.272.354 3,6 

3 Porto Velho (RO) 48.839 273.709 15,3 

4 Macapá (AP) 55.915 270.628 12,8 

5 Santarém (PA) 36.095 226.298 17,6 

6 Rio Branco (AC) 17.154 197.098 35 

7 Boa Vista (RR) 70.021 186.297 5,5 

8 Marabá (PA) 16.486 134.373 23,8 

9 Castanhal (PA) 26.192 121.249 12,1 

10 Abaetetuba (PA) 20.009 70.843 8,4 

Fonte: IBGE (apud BROWDER; GODFREY, 2006) 

 

É preciso ressaltar que Belém, que no passado tinha uma importância econômica 

e populacional de destaque no contexto de toda a região (conforme se verificou nos 

dados da década de 1970) começa a ter essa importância relativizada ou pelo menos 

alterada frente às novas dinâmicas econômicas colocadas para região no período mais 

recente (TRINDADE JR, 1998; 2005).  

 Conforme indica Trindade Jr. (1998), diferente de Manaus, Belém não teve seu 

crescimento estimulado pelo setor industrial de montagem. Dentre as atividades 

produtivas nela presente destacam-se, o desenvolvimento de atividades comerciais e de 

serviços, a indústria de beneficiamento de matérias-primas regionais e a indústria da 

construção civil que, a exemplo de outras metrópoles brasileiras, prolifera-se e se 

destaca. Como ressalta o autor em questão, essa falta de um setor secundário moderno e 



dinâmico fez com que em Belém as condições de empobrecimento sejam bem mais 

agravadas e se materialize no processo de produção dos assentamentos urbanos. Para 

reforça essa idéia, o autor mostra que a participação do setor terciário é o mais dinâmico 

dentro da região metropolitana de Belém, pois é o que absorve a maior parcela da mão-

de-obra, cerca de 328 mil pessoas; seguido pelo setor secundário que é o segundo em 

importância e o setor primário que aparece na produção para o abastecimento local. 

Deve-se destacar ainda a participação dos trabalhadores autônomos, ligados ao mercado 

informal que têm crescido a cada ano. 

 Além disso, outra diferença marcante em relação à Manaus, que concentra 

grande parte da população e da dinâmica econômica da Amazônia Ocidental, é que a 

participação de Belém no cenário da Amazônia Oriental tem sido bastante alterada, seja 

em função da expansão da fronteira econômica no interior, do crescimento de pequenas 

e médias cidades fora de sua órbita (TRINDADE JR, 2005) ou da maior presença de 

outras metrópoles, até mesmo extra-regionais dentro da região amazônica (BECKER, 

2005). O primeiro processo se evidencia pelo fato de que a Amazônia Oriental tem 

crescimento, economicamente, mais que a metrópole, o que está relacionado em grande 

parte a maior pulverização dos investimentos e a presença de grandes empreendimentos 

econômicos no interior da região: Mineração Rio do Norte, Jarí, CADAM, Companhia 

Vale do Rio Doce, Usina Hidrelétrica de Tucuruí, Imerys e Pará Pigmentos, Albras e 

Alunorte, Companhia Siderúrgica do Pará etc. Apesar da grande presença de 

empreendimentos econômicos localizados no interior, Trindade Jr (2005) salientar que: 

 

(...) há de se levar em conta, entretanto, que o processo que confere 
um maior dinamismo para o interior da fronteira econômica em 
detrimento a sua metrópole, não pressupõe desconsiderar a 
importância do espaço metropolitano para os processos 
dinamizadores da economia regional, mas de uma redefinição dessa 
mesma importância (TRINDADE JR, 2005, p. 15924). 

 

 O segundo fator que tem provocado uma alteração na participação de Belém na 

Amazônia Oriental tem sido o crescimento de pequenas e médias cidades fora da órbita 

da metrópole. Segundo Becker (2005) por mais que exista uma tendência a 

multiplicação de pequenas e médias cidades, relativamente mais interiorizadas, não se 

pode falar que houve o rompimento de um macrozoneamento regional, ainda que exista 

um maior crescimento em relação à floresta previsto por meio da construção de vicinais 

e por uma maior reflexão sobre a relação cidade e floresta.   



 Becker (2005) mostra ainda que, apesar das grandes cidades apresentarem 

crescimento absoluto muito elevado, sua participação relativa tem sido reduzida, pois ao 

mesmo tempo em que emergem a participação de cidades que possuem população entre 

50 e 100 mil habitantes, continuam crescendo as cidades pequenas, sobretudo as 

menores que 10 mil habitantes, dado confirmado também por Hurtienne (2001), que 

ressalta a maior participação de vilas e de pequenas cidades na população da região. Ao 

contrário de Becker (2005), porém, Hurtienne (2001) restringe sua análise a uma leitura 

puramente demográfica, não percebendo que a urbanização se refere também a 

processos e sistema de valores: 

 

A urbanização é convencionalmente mensurada pelo aparecimento de 
novas cidades e pela alteração no tamanho das já existentes. Más há 
também que se considerar, como urbanização, a inserção da 
população rural nos valores da vida urbana, processo que na 
Amazônia se deu através da mobilidade do trabalho e da expansão 
dos meios de comunicação no meio rural (BECKER, 2005, p. 405). 

 

 Trindade Jr; Pereira (2007) ao discutir esse mesmo processo vão destacar a 

maior importância assumida pelas cidades médias na Amazônia, mostrando que nessa 

região elas têm apresentado cada vez mais dimensões bem maiores, o que acompanha 

de perto a dinâmica urbana brasileira, conforme demonstrau Santos (2005). Este autor 

finaliza sua análise chamando atenção para aquilo que denomina de processo de 

desmetropolização, a concretização de uma tendência existente no país desde os anos de 

1970, o aumento do número de cidades médias, mas principalmente de grandes cidades 

médias. A partir dos dados do IBGE ele mostra que os municípios com população entre 

200 e 500 mil habitantes passaram de 33 a 85, os com mais de 500 mil habitantes 

aumentaram de 14 para 25, enquanto os com mais de 1 milhão (cidades milionárias) de 

habitantes passaram de 10 a 12 entre 1980 e 1991 (SANTOS, 2005). 

 Deve-se ressaltar, no entanto, que na Amazônia esse fenômeno das cidades 

médias somente adquire importância depois das transformações ocorridas na região 

após a década de sessenta, pois antes desse período uma das principais características de 

rede urbana regional era a quase inexistência de cidades de porte intermediário. 

 Essa maior presença de cidades médias na região, associada à diversificação de 

seus papéis e a multiplicação de suas atividades produtivas tem produzido uma 

complexificação da rede urbana amazônica. Nessa direção afirma Ribeiro: 

 



Nesse contexto, na Amazônia, os núcleos urbanos identificam-se por 
um conjunto de atividades que conduzem ao maior grau de 
diversificação/especialização e com isso, esses núcleos se organizam 
em diferentes tipos, desde aqueles mais especializados, nos quais 
predominam a atividade industrial, ou por núcleos urbanos que vivem 
das atividades primárias – extrativismo vegetal e/ou agropecuária, 
caracterizando a maioria desses centros, até aqueles mais 
diversificados, conjugando atividades comercial e industrial (2001, 
p.375).   

  

 A partir de sua pesquisa, Ribeiro (2001) identifica além dos quatro centros 

regionais, que combinam mais de 100 interações no que se refere à procura de funções 

centrais (produção, distribuição e gestão) e perfazem um total de 250 relacionamentos, 

quinze cidades que atuam como centros sub-regionais, e que se constituem em 

importantes centros de distribuição de bens e serviços: Imperatriz, Araguaína, Bacabal, 

Gurupi, Porto Velho, Rio Branco, Rondonópolis, Ji-Paraná, Caxias, Santa Inês, Várzea 

Grande, Vilhena, Marabá, Santarém e Castanhal.  

 Para Trindade Jr; Pereira (2007), no entanto, as cidades médias da Amazônia, 

diferente daquelas existentes no restante do Brasil que reclamam mais trabalho 

qualificado e abriga uma população de classe média, apresentam um grande número de 

desempregados, trabalhadores desqualificados e um empobrecimento acentuado de sua 

população, acompanhando, dessa forma, a precária qualidade de vida das grandes 

cidades da região.   

 O terceiro fator que tem provocado a relativização da participação de Belém 

como cidade primaz dentro da rede urbana da Amazônia Oriental tem sido a maior 

presença de outras metrópoles na sua antiga área de influência conforme se pode 

verificar no mapa 01. No nível intra-regional é patente a perda de comando de Belém 

para Manaus, que, no entanto, competem pelo comando da porção ocidental do Vale do 

Amazonas. No nível extra-regional Belém tem perdido espaço para Goiânia/Brasília, 

que tem se expandido seu comando dentro do próprio sudeste do Estado do Pará até 

cidades como Parauapebas e São Felix do Xingu, e de São Paulo tem influência direta 

em Rondônia, nas cidades de Cacoal, Rolim de Moura, Alta Floresta do Oeste, Cerejeira 

e Colorado do Oeste e, talvez, Porto Velho (BECKER, 2005). 

 

 

 

 

 



MAPA 01: AMAZÔNIA LEGAL – Sistemas Urbanos e Sistemas Regionais (1993). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FONTE: IBGE (apud BECKER, 2005). 

  

Considerações Finais 

Se a primazia metropolitana de Belém não está superada como defende Trindade 

Jr. (2005), pelo menos ela está muito abalada, conforme se tentou demonstrar aqui, seja 

pelo crescimento demográfico menor que as cidades médias da região, seja por um 

crescimento econômico acentuado de cidades em que se localizam grandes 

empreendimentos econômicos (ex. Parauapebas, Barcarena, Tucuruí etc.) regionais e 

que tem a receita menor apenas que a metrópole; seja pela maior presença dentro da 

região de metrópoles extra-regionais, como Brasília/Goiânia e São Paulo, ou mesmo de 

uma metrópole regional como Manaus que ocupa grande parte do espaço antes 

comandado por Belém, principalmente na Amazônia Ocidental e parte da porção oeste 

do Estado do Pará. 

A forma como o capital se instalou na região depois da década de 1970 não tem 

privilegiado a metrópole paraense, que vem relativamente perdendo posição dentro do 

cenário amazônico, uma vez que a dinâmica econômica passa a se estabelecer mais na 

região do que na própria metrópole. Conforme reconheceu o governo federal, através do 

Ministério das Cidades (2008), ainda que Belém continue a concentrar algumas 

atividades econômicas de importância regional e funções públicas irradiadoras de fluxos 



e intercâmbios com toda a Amazônia, as transformações na estrutura produtiva não 

dependem mais apenas de uma única base urbana, o que tem provocado alterações 

substanciais na supremacia histórica de Belém.  

Mesmo a função de entreposto comercial de recursos naturais abundantes, que 

antes era garantida pelo controle da acessibilidade fluvial, agora foi modificada pela 

introdução da circulação rodoviária que reduziu a importância da área metropolitana 

nesse aspecto e que permitiu uma desarticulação do sistema de cidades regionais. É 

possível a articulação entre as áreas de produção da região sem necessariamente passar 

pelo controle de Belém. Até a província mineral localizada dentro do próprio território 

paraense não tem trazido benefícios diretos para a metrópole, como destacou o 

Ministério das Cidades (2000). Para este órgão os postos de trabalho são gerados nas 

áreas de produção, portanto, longe da capital do Estado e tem beneficiado, 

principalmente, a população migrante que se instalou na região depois de 1970, em 

todos os escalões das empresas. 

Por fim, deve-se ressaltar que com a expansão da fronteira econômica para a 

Amazônia, decorrente tanto da política de desconcentração industrial, promovida pelo 

Estado após os anos de 1970, quanto dos processos de reestruturação produtiva, 

particularmente das indústrias eletrointensivas ligadas às economias produtivas globais, 

o comando da valorização do capital dentro da região continua concentrado e 

centralizado, mas agora a mediação desse comando não passa mais pela metrópole 

regional.  
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