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RESUMO 

 

Este trabalho objetiva caracterizar os padrões da ocupação no território do Alto Acre, na 

Amazônia Ocidental, interpreta as morfologias criadas por interferência humana no 

ecossistema natural e as classifica. Avalia-se que, de fato, o processo de urbanização na 

região da floresta tropical úmida reproduz padrões de crescimento urbano que fere os 

princípios da ecologia com a desagregação do seu ecossistema. Utiliza-se a metodologia 

transdisciplinar a partir de informações em disciplinas das ciências sociais aplicadas e da 

ecologia da paisagem. Conclui-se que os atuais padrões de ocupação em áreas de floresta 

fragmentam o equilíbrio entre a ocupação urbana e o meio natural, assim como a sua 

analise é um importante indicador de planejamento urbano capaz de prevenir o 

esgotamento do ecossistema nas diversas escalas. Desse modo, espera-se que as sociedades 

amazônicas incorporem esses princípios  para um desenvolvimento com mais equidade. 

 

1  INTRODUÇÃO 

 

A Amazônia, como território universal, constitui lugares de culturas e sociedades 

milenares, exuberante na biodiversidade e objeto de inúmeros olhares científicos, de 

projetos políticos e de intervenções de construção material, social e ambiental. Trata-se de 

atos e pensares que transformam e reinventam a paisagem amazônica em contínuos 

ambientes multifacetários. O estudo da paisagem amazônica significa enxergar as várias 

camadas temporais entrelaçadas, expressas em modos de vida na plenitude de suas 

particularidades. A relevância da relação homem-natureza evidencia-se com maior ênfase 

em pleno século XXI, principalmente a partir do nascimento da consciência ecológica, 

cujos principais eixos foram traçados na Declaração do Rio, expressos na Agenda 21. 

O tema Amazônia adquiriu um lugar de destaque no contexto mundial, especialmente no 

que versa sobre como o território se constitui em um campo de intensas intervenções 

econômicas e ambientais. O bioma amazônico, ademais, tornou-se objeto de outra 

redescoberta: a noção de desenvolvimento a partir da utilização de recursos naturais. O ar, 

a terra e a água constituem, atualmente, os recursos mais valorizados do planeta. Os Planos 

e os Projetos trabalham em dois eixos principais: na valorização dos recursos florestais e 

na utilização dos recursos hídricos no campo energético, a partir de intervenções do 

Estado.  

 

A ciência do urbanismo trata da organização espacial situando as capacidades humanas 

como prioridade e encara a construção no tempo e no espaço, não apenas como ciência; 

acrescenta a arte e a técnica ao convivo e construção da sociedade, com a participação de 



planejadores, de agrimensores, de artífices, da produção braçal e, finalmente, de 

engenhosos equipamentos de construção baseados na física e na mecânica do movimento.  

 

Todavia, no processo da ocupação do território amazônico, as sociedades utilizaram a 

capacidade de adaptação ao meio natural e alcançaram diversas etapas de 

desenvolvimento, passaram por ciclos econômicos nos quais foi necessário transformar o 

meio ecológico para formatar suas atuais cidades. As sociedades que habitaram o território 

amazônico antes e após o descobrimento do Rio Amazonas (1540) desenharam, nos 

ambientes ribeirinhos, uma ligação intrínseca, constante e similar a um relógio ecológico-

biológico-aquático. Esse atributo conecta-se a qualquer dimensão espacial concretizada da 

região; além disso, caracteriza os territórios dos amazônidas, independentemente se se 

refere aos colonizados ou aos colonizadores.  

 

Contudo, os padrões de ocupação em cidades ribeirinhas da Amazônia, nas várzeas ao 

longo dos grandes rios e na terra firme, próximos aos inúmeros igarapés e cursos d’água, 

poderiam ter alcançado um patamar mais justo e equilibrado na ocupação territorial se 

houvesse sido considerado o ecossistema e seus habitantes natos como verdadeiras 

riquezas a serem preservadas ou modelos a serem seguidos. Para Alves (2007, p. 39), os 

padrões gerados no uso da terra por interferência humana se constituem em pontos 

fundamentais na compreensão do funcionamento do ecossistema regional na Amazônia.  

Dessa forma, as mudanças de uso da terra envolvem um arcabouço complexo de 

interações, em que as mudanças no clima e na ecologia se relacionam com os 

assentamentos humanos.  

 

A pesquisa contribui para a análise urbana ao adotar morfologias urbano-ambientais como 

unidade para avaliação conjunta de qualificação e quantificação simultaneamente em uma 

mesma linguagem, fundamentando-se na lógica do ecossistema do trópico úmido. 

 

2  PROCESSO DA OCUPAÇÃO E TERRITÓRIO 
 

Vicentini (2004 p. 33) explica que os cinco séculos que separam o início da introdução de 

novos modos de domínio territorial foram progressivamente incorporando novas formas de 

domínio na monetarização econômica, na história política e, fundamentalmente, na cultura 

e no modo de vida no território amazônico. Conforme a autora, a forte expressão do 

ambiente natural poderia ser definida como uma questão socioambiental indiscutível, ao se 

considerar a transformação do pensamento sobre a natureza na região amazônica. 

 

As sociedades urbanas, diferentemente das sociedades produtoras nativas da região 

amazônica, são consumidoras e, portanto, outros padrões regem suas estruturas físicas, 

suas moradias, seu transporte e sua comunicação. O urbano é a condição que mais 

distingue a vida moderna daquela tradicional-rural. Sob este olhar, pode-se afirmar que 

duas territorialidades estão claramente definidas no ambiente amazônico: as formatadas 

pelas sociedades ecológicas e as formatadas pelas sociedades consumidoras. 

 

As primeiras provêm de sociedades organizadas no território com padrões específicos e 

hoje mantêm o seu grau de pureza ecológica, conforme a receptividade de fluxos externos: 

quanto mais isoladas as aldeias, maior a preservação de seus padrões homem-natureza. 

 

Enquanto que as sociedades consumidoras nascem durante o período compreendido entre 

1542 a 1886, denominado de “avilhamento”, pelos portugueses e significou a transição dos 



aldeamentos para a ocupação com princípios de ordenamento espacial: ruas, pelourinho, 

igreja e forte, na região norte da Amazônia, principalmente na sede da Província do Grão-

Pará e nas vilas da Província do Rio Negro. 

 

A partir do avilhamento, incorporam-se atributos de produção e de consumo; os fluxos, as 

conexões, as informações foram determinantes para que, em um contexto mercantilista de 

produção, houvesse mudanças radicais nos padrões de ocupação. No entanto, ambos os 

padrões de ocupação, mantêm o caráter social da vida coletiva: contatos sociais, 

impessoais, superficiais, transitórios e segmentados, com o enfraquecimento das relações 

primárias e a substituição pelas relações secundárias. 

 

A ocupação na floresta por grupos sociais alcançou diversas etapas e ciclos econômicos de 

adaptação ao meio ecológico até o atual estágio das cidades e seus respectivos ambientes 

produtivos. As sociedades adotaram, portanto, padrões comportamentais que propiciaram 

as condições de adaptabilidade ao meio e o uso dos recursos, uma evolução na ocupação 

em que as paisagens naturais foram modificadas. 

 

A ação da sociedade implica decisões de mudança que afetam de alguma maneira, o 

ecossistema. Formam-se, consequentemente, processos de configuração do habitat como 

um sistema transformador, no qual estão inseridas as cidades. Provavelmente seja esse o 

processo físico de maior grau na Amazônia, pois implica uma alteração de um estado 

natural para um estado construído, a benefício do homem-sociedade em que a ocupação 

teve de lidar com os recursos naturais: integrando, adaptando, mudando e transformando 

esses recursos em outra complexidade ambiental. 

 

Essas mudanças na cobertura da terra por inclusão de novos padrões, especificamente a 

partir da modernidade, ao se tratar da região amazônica, podem ter leituras diferentes, 

conforme Van Wey et al. (2009 p. 69) a abordagem implica escala e contexto em se 

tratando de fatores sociais e ambientais. Explicam, ainda, que, ao considerar a abordagem 

multiescalar, devem-se considerar quatro escalas: a global, a do ecossistema, a da 

comunidade e a de parcelas individuais de terra, de forma que os comportamentos 

humanos produzem padrões espaciais, e é mediante a ecologia da paisagem que esses 

padrões são estudados sobre cobertura da terra, evidenciando suas causas e suas 

implicações. 

 
3  O SOLO AMAZÔNICO E O ECOSSISTEMA 
 

Conforme Branco (2004, p. 59), na região amazônica, do jogo contínuo entre atmosfera, 

floresta e rios, surge o clima tropical. Nele, o clima e o ecossistema se encontram tão 

intimamente relacionados que a alteração de um pode levar a modificações proporcionais 

do outro, principalmente por meio de dois sistemas de equilíbrio fundamentais 

denominados, respectivamente, balanço hídrico e balanço energético.  

 

O balanço hídrico pode ser definido como a economia de água no sistema. Ao mencionar 

os ecossistemas como ambientes naturais que se caracterizam pela autossuficiência, isto é, 

que produzem tudo o que necessitam consumir, reciclando-se com uma troca constante de 

materiais dentro dele próprio, Branco (2003, p. 15) inclui os seres vivos e o ambiente com 

suas características físico-químicas e as inter-relações entre ambos. Para Moran (1990, p. 

64), no uso do conceito de ecossistema, a ecologia humana considera o homem mais um 

componente do sistema. 



A floresta tropical úmida é caracterizada por uma forte umidade e chuvas abundantes; 

devido à latitude, o ar quente é capaz de armazenar uma grande quantidade de umidade 

que, na altitude, resfria, condensa e precipita em forma de chuvas abundantes. O fluxo de 

ventos quentes é quase constante por todo o ano. A umidade expressa a quantidade de 

vapor d’água contida no ar, cujo teor de água aumenta com a temperatura, fato que 

caracteriza a umidade relativa alta, entre 60% a 80% de dia e entre 95% a 100% de noite. 

Para Puig (2008, p. 66), a secura do ar está expressa pelo déficit de saturação climática e 

pelo déficit de saturação fisiológica. O primeiro expressa o poder de transpiração das 

plantas, enquanto o segundo traduz o déficit de saturação do limbo foliar, que é obtido 

subtraindo o teor de água atual de uma folha isolada de seu teor de água máximo. 

 

No caso específico das florestas tropicais, a complexa dinâmica da vegetação e das chuvas 

está relacionada com os elementos climáticos como a temperatura e a umidade e com os 

fatores da superfície terrestre, como a topografia. Dessa forma, cada pendente em uma 

região influencia na força, direção e umidade dos fluxos de ar, produzindo variações 

climáticas significativas em lugares separados por pequenas distâncias.  

 

A análise da superfície do solo natural revelará o potencial hídrico referente à drenagem, 

filtrações, erosões e capacidade térmica que determinam os índices de reflexão e absorção 

de cada tipo de solo. Com a presença da vegetação, a onda de radiação é mais lenta se 

comparada com outras superfícies do solo, de maneira que as pessoas nas áreas verdes 

estão sujeitas a menor pressão de calor radiante. Romero (2000, p. 32) argumenta que o 

processo de fotossíntese auxilia na umidificação do ar por meio do vapor d’água que libera 

e tende a estabilizar extremos ambientais, a autora caracteriza o ar próximo às áreas verdes 

como mais frio e como resultado da evapotranspiração.A ruptura desse ciclo produz o 

empobrecimento dos solos, fato que significa menor massa vegetal e, consequentemente, 

diminuição de todo o ciclo vital. De acordo com Puig (2008, p. 102-104), os solos da 

Amazônia foram considerados ricos e férteis durante muito tempo e teriam a capacidade de 

alimentar significativas populações humanas. As águas da Amazônia, contudo, estão entre 

as mais pobres em nutrientes da terra, sendo que essa composição se reflete fielmente nos 

solos.  

 

Os solos tropicais da Amazônia oferecem poucas limitações físicas ao crescimento das 

plantas, mas são pobres em nutrientes: 90% desses solos são deficitários em nitrogênio 

e/ou em fósforo; além disso, perto de 80% desses solos têm toxicidade alumínica, e apenas 

24% deles são mal drenados ou inundados. A substituição da floresta por clareiras ou por 

pastos quebra o ciclo natural do sistema, trazendo impactos negativos ao ambiente. 

 

4.  MORFOLOGIAS DE FRAGMENTAÇÃO NO ECOSSISTEMA 
 

A história da Amazônia sob o olhar regional desvenda a estruturação dos vínculos sociais e 

espaciais, mesmo que a contemporaneidade tenha criado fronteiras físicas, as análises 

requerem este olhar regional: o território que é unificado em um ambiente comum, quando 

regenera no próprio meio físico suas raízes eco sustentáveis, em que as civilizações 

amazônicas se desenvolveram nesse ritmo, alcançando a sua preservação biológica e 

cultural. A ruptura desses padrões ecológicos permitiu a reformulação de toda a história 

anterior, a qual, mediante conceitos tidos como morais direcionaram a imposição dos 

espaços em vilas, como a concretização da primeira ruptura sociedade-ambiente na 

Amazônia regional. 



Segundo Puig (2008, p. 421), o enfoque qualitativo da fragmentação permite caracterizar 

visualmente os principais padrões: floresta densa, floresta fragmentada e não-floresta. 

Dessa maneira, os padrões na paisagem são resultantes de ações humanas no uso da terra: 

cultivo, pasto, fazendas, recreação e preservação. Entretanto, Mertens & Lambin (1997) 

ainda acrescentam dois padrões fundamentalmente necessários para a análise dos padrões 

atuais: o padrão espinha de peixe, próprio de assentamentos dirigidos no campo, e o padrão 

irregular, próprio de áreas urbanas. No processo inicial de ocupação destacamos o padrão 

espinha de peixe, próprio de assentamentos dirigidos no campo. Figura 01. 

 

 
Figura 01- Padrão espinha de peixe do Assentamento Dirigido Quixadá Gleba 6 

localizado na região do Alto Acre. 

Fonte: Franca (2013). UTM. SAD -1969. SAD69 (2010). Escala 1:180.000 

 

Nas cidades amazônicas a ruptura do ciclo vital mediante fragmentação do ecossistema a 

partir das transformações na peculiaridade do solo, foi paulatinamente se incorporando à 

urbanização na condição de “normalidade”; criou uma grande cadeia de padrões também 

tidos como normais. Entretanto, o olhar a partir dos princípios que regem o dinamismo do 

movimento de massas nos leva a uma reflexão sobre os procedimentos utilizados, no 

momento em que os resultados demonstram a necessidade de mudança no olhar do 

urbanismo local e regional. 

 

Na cobertura da terra com a urbanização e os assentamentos, as transformações se tornam 

profundas e se constituem em processos de consolidação e expansão, geralmente 

irreversíveis. Todavia, o ambiente das cidades ribeirinhas na Amazônia é extremamente 

complexo: varia de lugar a lugar, de recorte geográfico a recorte geográfico; tem a sua 

história embutida em suas paisagens; traz consigo culturas e ensinamentos, justamente pela 

diversificada dinâmica alternativa do ecossistema e pelas respostas da sociedade ao se 



constituir o habitat. Dessa maneira, os padrões na paisagem são resultantes de ações 

humanas no uso da terra: cultivo, pasto, fazendas, recreação, preservação. O padrão 

irregular e o padrão difuso tornam-se exemplos de morfologias multiescalares na ocupação 

das áreas em processo de urbanização e evidencia o movimento de massa da cidade no 

campo. Figura 02. 

 

 
Figura 02 – Padrão difuso na escala regional e padrão irregular na escala urbana na 

cidade de Xapuri no Alto Acre. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Xapuri/VECTRA. UTM-SAD 69. Esc. 1: 6.500 (2006). 

 

A fragmentação, portanto, implica também complexas interferências além do dano 

ambiental de rompimento do ciclo vital no ecossistema. Novos acréscimos de ordem 

econômica e social estão implícitos, como pecuária extensiva, agricultura em escala ou, até 

mesmo, o garimpo. Cria-se uma grande cadeia de interferência e de relações dinâmicas 

capazes de modificar a relação homem-natureza e, consequentemente, sociedade-ambiente. 

Trata-se de um movimento constante provido de sinergia natural e de sinergia criada.  

 

A partir de processos contínuos, as expressões ou padrões ficam moldados na cobertura de 

um determinado ecossistema por movimento de fatores naturais e comportamentais na 

dimensão espaço-tempo cuja essência é construída pela adaptabilidade ao meio. Às vezes, 

isso se dá de forma harmônica, mas muitas vezes com perdas irreparáveis e não 

compensatórias, como se observa no padrão de fragmentação da floresta. 

 

Exemplo de padrões espaciais de floresta e não-floresta com interferência comportamental 

pode ser interpretado conforme Mertens & Lambin (1997, p. 149) e reinterpretado 

conforme ambientes urbanos, de acordo com se detalha no Quadro 01. 



Quadro 01 – Interpretação da tipologia de padrões espaciais 

 
Tipologia de floresta 

e não floresta 

Padrões espaciais Interpretações em 

termos de 

desmatamento 

Interpretações em 

termos de cidades na 

paisagem florestal 

 

 

 

PADRÃO 

GEOMÉTRICO 

 

 

 

Grandes clareiras por 

causa de atividades 

modernas no setor. 

 

Grandes clareiras por 

causa da construção de 

conjuntos habitacionais 

e de loteamentos 

imobiliários no 

perímetro urbano e no 

entorno. 

 

 

 

PADRÃO 

CORREDOR 

 

 

 

Abertura de estradas 

de colonização por 

migrações 

espontâneas. 

 

Ocupações irregulares 

em torno de igarapés e 

cursos d’água e ao longo 

de varadouros no 

perímetro urbano. 

 

 

 

PADRÃO 

ESPINHA DE 

PEIXE 

 

 

 

 

Esquemas planejados 

de reassentamentos. 

 

Adequação do padrão na 

cidade. Os migrantes 

campo-cidade repetem a 

tipologia por iniciativa 

própria em ocupações 

irregulares. 

 

 

 

PADRÃO DIFUSO 

 

 

 

Pequenos 

agricultores. 

Agricultura 

tradicional de 

subsistência. 

 

Pequenas glebas rurais 

loteadas ou adensadas 

no entorno próximo ao 

perímetro urbano. 

 

 

 

PADRÃO 

IRREGULAR 

 

 

 

Predominante na 

ocupação de áreas 

rurais com pecuária 

extensiva. 

Desmatamentos com 

manchas florestais. 

 

Áreas de alta densidade 

populacional com 

manchas residuais de 

floresta em áreas 

urbanas. 

 

 

 

PADRÃO ILHA 

 

Um padrão 

rigorosamente 

delimitado, comum 

em processos de 

assentamentos 

dirigidos. Imposição 

de limites naturais. 

 

Área periurbana. 

Formação de barreira 

entre floresta e não 

floresta. Raro em 

processos espontâneos 

de ocupação urbana. 

 

 

Fonte: Mertens & Lambin (1997, p. 149). Com adaptações. 



Nesse processo, percebe-se a alteração do meio florestal no espaço urbano expresso pela 

morfologia. Transformações visíveis no ecossistema florestal original provocaram o 

desequilíbrio entre os aspectos social e geográfico, primeiramente, e, posteriormente, 

urbano e ambiental. Essa fragmentação desenhada em padrões inclui um determinado grau 

de desequilíbrio. Pode-se verificar, classificar e dimensionar esse grau por meio da 

morfologia urbana e ambiental. 

 

Os padrões de ocupação nesses solos úmidos conduzem à crença de que contínuas 

alterações causadas no ecossistema amazônico poderão interferir nos mais de sete bilhões 

de pessoas que, obviamente, dependem, de alguma maneira, dos benefícios ambientais que 

se revertem ao planeta. Por conseguinte, os trabalhos acerca das cidades amazônicas 

assumem uma particular necessidade perante as possibilidades no âmbito desse campo de 

pesquisa. 

 

Moran (1990, p. 35) explica que é no ecossistema o contexto geral em que ocorre a 

adaptação humana, contexto este que é variável conforme as respostas de uma população 

humana às pressões ambientais presentes e passadas. O autor acrescenta que essas 

adaptações ambientais conformam um processo que pode ser mais rápido se existir uma 

população habitando o local anteriormente. A ecologia humana, no uso do conceito do 

ecossistema, considera o homem na qualidade de um simples componente dentro de 

sistemas mais inclusivos: “os conceitos como população, comunidade e ecossistema são 

unidades biológicas que permitem a integração de pesquisas ambientais e antropológicas” 

(MORAN, 1990, p. 64). 

 

Para McHarg (2000), a identificação dos principais componentes das formas e o 

esclarecimento da sua importância se tornam expressivos e valiosos porque oferecem 

oportunidades para o entendimento do lugar e seus tecidos. Os tecidos físicos da cidade 

são: “uma representação tangível daquela coisa intangível” (RYKWERT, 2004, p. 07 e 

13), e essa sensação do que apreciado, visto, tocado, cheirado, adentrado, consciente ou 

inconscientemente é o produto da sociedade e está sempre presente para habitantes e 

visitantes.  

 

Mais do que uma expressão: uma representação imbuída de reflexão e de intenção, ou seja, 

um projeto em que o tecido e a imagem são sempre intencionais, deliberados por mais 

insatisfatórios que possam ser, a interação sociedade e tecido urbano é constante. Uma 

mudança em qualquer um desses componentes pressupõe, conforme o autor, uma mudança 

no outro componente. A descrição da forma de uma cidade, ou apenas o relato de um 

padrão de movimento, representa uma dialética constante entre a forma física e o cidadão 

em um processo de duplo sentido, e determina os destinos de ambos. 

 

A diferença entre os índices de vegetação se constituem em indicadores que permitem 

distinguir, de maneira significativa, a quantificação e a qualificação dos tipos de 

fragmentação, o fraccionamento da floresta modifica o funcionamento dos ecossistemas, 

“alterando os fatores do meio como: regime hídrico, balanço radiativo, ciclo dos elementos 

minerais, propriedades dos solos, efeitos dos ventos” (PUIG, 2008, p. 422). O estudo e o 

conhecimento da fragmentação florestal assumem a importância porque, dependendo do 

tipo, a perda da biodiversidade acontece em menor ou maior grau, rompendo os ciclos 

vitais. Consequentemente, a gênese dos padrões de ocupação indica a transformação dos 

ambientes naturais em ambientes urbanizados como produto dessa relação intima e intensa 

entre sociedade, ambiente e forma. 



Desse modo, com ocupação humana, a partir do Descobrimento do Rio Amazonas (1540) e 

a consequente transformação do ambiente regional, houve uma oblíqua transformação 

desses ambientes naturais, além de incorrer no impacto negativo, que acrescentou 

elementos que transformaram ainda mais os ambientes naturais, ao se abrirem clareiras 

para a ocupação humana, estabelecendo novas e diferentes relações entre as sociedades 

urbanas e os ambientes modificados. A dinâmica do movimento de massas provoca e 

institui padrões pela caracterização e reprodução de determinados estados fisionômicos que 

expressam determinados tipos morfológicos. 

 

5. CONCLUSÕES 

 

Os padrões, linguagens ou expressões na cobertura do solo são moldados por um 

movimento espaço-tempo, cuja essência foi construída por uma trajetória de adaptabilidade 

ao meio na relação sociedade-ambiente. A análise morfológica dos padrões de ocupação 

em diversas etapas do desenvolvimento socioeconômico da sociedade amazônica permitiu 

identificar a maneira em que a floresta foi ocupada: os polígonos morfológicos se 

manifestam como floresta densa, floresta fragmentada e não floresta. Assim, padrão de 

floresta densa prevaleceu como uma morfologia de ocupação integrada ao meio, com 

populações esparsas e organizadas nos primórdios. Esse quadro permitiu que as sociedades 

usufruíssem de todos os benefícios possíveis e tomassem conhecimento profundo da 

natureza para dela obter o sustento com abundância. 

 

As sociedades ecológicas do Acre, localizado na Amazônia Ocidental, são conhecidas 

como “povos da floresta”, a partir do socioambientalismo promovido por Chico Mendes, 

na década de 1980, buscaram a agregação social entre as camadas ecologicamente 

produtoras: índios, posseiros, seringueiros, ribeirinhos. Procuraram manter o habitat o mais 

equilibrado possível dentro da sua permanência na floresta, ou melhor, no meio ecológico 

da floresta tropical úmida: floresta, lagos, cursos d’água. A floresta densa predominou no 

território amazônico durante o período extrativista, pois era o meio econômico de 

subsistência para seringalistas e seringueiros; portanto, cada árvore tinha valor. Com o 

processo de ocupação desordenada no território, a fragmentação da floresta adquiriu 

morfologias diversas no meio rural e no meio urbano. 

 

No solo amazônico rural, predominou a conhecida “espinha de peixe”, com mais 

intensidade em se tratando de projetos de assentamento. Contudo, na área urbana, ao longo 

das estradas e no interior florestal também se presencia os padrões geométrico ou maciço, 

padrão difuso ou topográfico, padrão irregular ou insular, padrão linear ou corredor e 

padrão ilha. 

 

Podemos afirmar que uma várzea urbanizada nos padrões atuais é a maior contradição para 

o urbanismo sustentável na Amazônia, pois se deixa de lado todos os princípios ecológicos 

da moradia vernácula e os princípios do próprio ambiente florestal úmido para implantar 

um modelo em que o adensamento e a massa construída suplantam a vegetação e tipologias 

do solo úmido.  

 

O processo de construção dos padrões na cidade segue a lógica que predomina no seu 

urbanismo; quanto maior o grau de desordenamento, maior será o número de padrões 

pertencentes às classificações heterogêneo e heterogêneo dividido. Os padrões de ocupação 

atuais indicam a necessidade de adotar o planejamento urbano imbuído de princípios de 

desenvolvimento com equilíbrio urbano e ambiental. 



No século XXI ainda se procura caminhos mais acertados para o desenvolvimento 

sustentável, local e regional. Essa falta de um olhar stricto sensu para o princípio da 

relação entre sociedade e ambiente, sobrepondo-se à relação homem-natureza, pode ter 

sido um indicador que faltou para que políticas públicas propusessem um modelo 

adequado de padrões de ocupação “de” e “para” os amazônidas: qual é território que 

ocupamos e o que representa esse ambiente para a sociedade?  

 

No processo de investimentos regionais, a consequência imediata foi a degradação 

ambiental da Amazônia, fato que se tornou preocupação mundial e alvo de pesquisas e de 

inquietações quando se percebeu que o ecossistema amazônico era finito e vulnerável.  

 

A integração entre o ambiente da floresta tropical úmida com o ambiente urbano deve 

necessariamente ser a condição ideal para o desenvolvimento urbano das cidades na 

Amazônia e uma ferramenta para o domínio da paisagem com fronteiras naturais que 

limitam a expansão. Essa perda contínua da biodiversidade e a fragmentação das áreas de 

floresta que foi instaurada como um processo continuo é o ponto essencial a ser tratado 

antes de procurar qualquer alternativa tecnológica, pois a resposta está no próprio sistema 

natural. São essas perdas que precisam ser avaliadas no sistema morfológico urbano. 

 

Considerando que o meio ambiente urbano pode ser representado como um objeto único e 

tendo como base a síntese das características que lhe dão identidade própria, o ambiente 

urbano procedente da fragmentação florestal passa a se constituir o principal aspecto das 

cidades da Amazônia, sendo o principal motivo de tantas intervenções atuais, a causa e o 

efeito da vida transmutada das populações, do planejamento urbano e da formatação 

complexa dos padrões de ocupação.  
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