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Antonio José de Araújo Ferreira (ajaf@ufma.br; DEGEO/UFMA) 

 

1 INTRODUÇÃO 

As mudanças recentes que vêm  reestruturando a rede urbana brasileira têm sido notáveis. Basta 

dizer que essa rede até 1950 ainda era muito incipiente em termos de número e tamanho de cidades. 

Resumia-se: de um lado, ao eixo Rio - São Paulo, que gradativamente tornava-se denso e dinâmico, atraía 

uma já expressiva população e as principais cidades com mais de 5.000 habitantes estavam interligadas por 

estradas; e, de outro lado, um conjunto expressivo de cidades menores e dispersas reunia uma grande massa 

de população. Isto implica que, até 1950 a rede urbana brasileira era fragmentada, esparsa, desarticulada, 

nucleada em faixas próximas do litoral, fortemente associada às heranças da economia primário-exportadora 

dos séculos anteriores. Contudo, desde então sua evolução ganhou desenvoltura e complexidade, 

abrangendo cidades de diversos tamanhos, além dos centros metropolitanos, em meio a uma expansão sem 

precedentes da malha viária, notadamente a partir da iminente instalação do setor automotivo no País, aliada 

ao início da modernização agrícola e à ocupação de novas fronteiras. 

Nesse sentido, a globalização vem se repercutindo no Brasil e implicando em mudanças no 

território decorrentes das novas formas de uso as quais exigiram e possibilitaram a organização das redes de 

prestação de bens e serviços e de gestão política e econômica. Desta forma, estudos como os de Corrêa 

(2006) definiram os níveis hierárquicos e a delimitação da influência das cidades brasileiras. 

Evidente, é a relação que pode ser feita com a cidade de Chapadinha - MA, tendo em vista a (re) 

definição das áreas de influência na escala nacional e seu reflexo na escala local uma vez que novos 

elementos e conteúdos emergiram, a exemplo do dinamismo na ―região‖ devido à produção sojícula a partir 

do ano de 2000. 

Este artigo, portanto, pretende complementar e atualizar as informações e os dados existentes e 

que são reduzidos acerca de ―áreas de influência das cidades‖, com um maior detalhamento regional que 

tratará de Chapadinha e seu papel da rede estadual. 

 

2 METODOLOGIA 

A Geografia Nova, sob a influência das teorias marxistas, passou a considerar o espaço como 

produto das relações sociedade-natureza tendo como fundamentação teórico-metodológica o materialismo 

histórico e dialético haja vista o reconhecimento das dimensões espaciais e temporais, cuja unidade de 

análise é cidade de Chapadinha, no período que vai de 1990 até 2010. 

mailto:vanessa-gusmao@hotmail.com
mailto:ajaf@ufma.br
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Método científico corresponde ao conjunto das atividades sistemáticas que, com maior 

segurança e economia, possibilita chegar ao objetivo, localizando erros e orientações (LAKATOS; 

MARCONI, 1991 apud RODRIGUES, 2008). Desta forma, utilizaram-se as seguintes técnicas de pesquisa: 

1) para o aprofundamento da pesquisa foi efetuado levantamento bibliográfico e documental visando obter 

base teórica da temática para auxiliar, principalmente na compreensão da formação histórica da ―região‖ de 

Chapadinha e para o entendimento da realidade; 2) trabalho de campo, entre os dias 24 a 28/05/2011, para 

obtenção de dados e informações por intermédio da realização de treze entrevistas não pradonizadas com 

representantes de empresas particulares (incluindo o comércio e serviços como hospitais, estabelecimentos 

bancários e de ensino), bem como órgãos públicos federais e estaduais buscando compreender a dimensão 

real da área de influência da cidade de Chapadinha a partir da análise dos fluxos materializados em função 

da distribuição espacial dos bens e serviços oferecidos e/ ou requeridos, além de se proceder ao registro 

fotográfico. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSÕES  

3.1 Aspectos Locacionais e demográficos  

 

             O município de Chapadinha possui área de 3.247,2 km², situa-se na Mesorregião Leste Maranhense 

e a sede localiza-se a 170,38 km de São Luís, capital do estado do Maranhão, mais precisamente a 43° 43' 

43'' de Longitude Oeste e 04° 14' 14'' de Latitude Sul (MARANHÃO, 2009). É limitado ao Norte pelos 

municípios de São Benedito do Rio Preto e Urbano Santos; ao Sul pelos de Codó, Afonso Cunha e Coelho 

Neto; a Leste pelos de Mata Roma, Anapurus e Buriti; a Oeste pelos de Vargem Grande, Nina Rodrigues e 

Timbiras (Figura 1). 

Referido município pertence à atual Região de Planejamento do Alto Munim, a qual é composta 

pelas seguintes municipalidades: Afonso Cunha, Anapurus, Belágua, Buriti, Chapadinha, Mata Roma, São 

Benedito do Rio Preto e Urbano Santos (Figura 1). 
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                              Figura 1: Localização da cidade de Chapadinha e sua região de planejamento. 

                              Fonte: CERQUEIRA, Marcos Mendes. LABOCART, 2010. Adaptado pela autora. 

 

3.1.2 Evolução da população  

   O crescimento populacional do município de Chapadinha é progressivo de 1991 a 2000 e 

2010, tendo em vista que enquanto entre os dois primeiros censos o acréscimo foi de apenas 4.460 

indivíduos, entre 2000 e 2010 foi de 11.959 pessoas, o que implica em incremento de 28,87% no período de 

1991 a 2010 (Tabela 1).  

 

   Tabela 1: População residente conforme os municípios da Região de Planejamento do Alto Munim, 1991-2010. 

Região do Alto 

Munim 

 

População Residente  

Municípios 1991 2000 2010 

Afonso Cunha 4.580 4.680 5.957 

Anapurus 10.249 10.280 13.923 

Belágua* - 5.253 6.527 

Buriti 22.856 24.126 27.042 

Chapadinha 56.862 61.322 73.281 

Mata Roma 10.607 11.799 15.123 

São Benedito do Rio Preto 16.335 16.442 17.802 

Urbano Santos  23.388 17.603 24.548 

TOTAL 144.877 151.505 184.203 
     Fonte: Censo Demográfico (IBGE, 2010). 

                * criado em 1994 e instalado em 1997. 
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Isto pode ser justificado porque, de um lado, até 1991 tal município passava por um processo de 

imigração, que desde a formação histórica dessa região era lento e comprometido pelo relativo isolamento 

em se tratando da capital e dos centros mais dinâmicos do estado; de outro lado, a economia era sustentada 

na agricultura, cujo crescimento vinculava-se às estratégias familiares como forma de reprodução social de 

agricultores devido à concentração de terras e sua precária administração pelos governos provinciais, o que 

era agravado por disputas políticas locais; na fase mais recente, iniciada com o ano 2000, o dinamismo e 

poder de atração da citada região e da sede de Chapadinha foram acelerados em função da melhoria da 

acessibilidade e da introdução das commodities agrícolas da soja, aliada ao seu efeito multiplicador. 

Conforme os primeiros resultados do censo de 2010 o município em tela possui 73.281 

habitantes, o que representa 40% de toda a população da Região de Planejamento do Alto Munim (Tabela 

1), dos quais 36.230 são homens e 37.051 são mulheres. Desse total, 52.814 habitantes residem em zona 

urbana (72,07%) e 20.467 em zona rural (IBGE, 2010).  

 

 

3.2 A RE (CONFIGURAÇÃO) DA CIDADE DE CHAPADINHA  

3.2.1 Referencial teórico 

A  análise de uma cidade pode ser  procedida  em função do conjunto de  usos do solo. Tais usos 

expressam  áreas específicas, como centro da cidade, local de concentração de atividades comerciais, de 

serviços e de gestão, além de áreas industriais e residenciais ou mistas. Este complexo conjunto de usos do 

solo é, em realidade, a organização espacial da cidade,  que aparece fragmentado e, simultaneamente, 

articulado uma vez que cada uma dessas partes mantém relações entre si e constituem o todo. 

Em se tratando da análise da organização espacial, a Teoria das Localidades Centrais, formulada 

por Walter Christaller, em 1933, através de sua obra Die Zentralen Orte Suddenstschiand foi incorporada à 

―nova geografia‖ nas décadas de 1960 e 1970; referido geógrafo alemão buscou compreender a dinâmica 

das cidades a partir de conceitos como centralidade, localidade central, região de influência e polarização. 

Fundamentou-se numa proposta de relação hierárquica entre os centros urbanos quanto ao fluxo de 

distribuição de bens e serviços das localidades centrais para as suas hinterlândias envolvendo o tamanho, o 

número e a distância entre as localidades.  

Certamente o contexto histórico e geográfico em que a teoria foi elaborada deve ser levado em 

consideração, assim como as possibilidades interpretativas. A incorporação do modelo teórico e conceitual 

para a análise atual da rede urbana exige uma releitura, a consideração da realidade estudada e apreensão de 

outros elementos econômicos, políticos e sociais inerentes a cada cidade pertencendo a um nível hierárquico. 

Apesar das críticas, a teoria mencionada tem sido tomada como referência para estudos atuais, 

sobretudo de hierarquia urbana, que segundo Corrêa (2006) são os mais numerosos e tradicionais entre 
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aqueles sobre rede. Atentando para as relevâncias necessárias, como as questões de ordem histórico-social, 

os aspectos culturais e não menos importante, os físicos, além da não homogeneidade, os estudos de 

hierarquia urbana contribuem para a caracterização e compreensão dos papéis das cidades na rede. 

Seguindo essa proposta metodológica,  Corrêa (1994) identificou e definiu alguns tipos de 

centros existentes na rede urbana brasileira: Metrópole Regional, aquele que apresenta a maior gama de bens 

e serviços; Capital Regional, a qual não possui os bens e serviços de maior complexidade tecnológica; 

Centro Sub-Regional, detendo bens e serviços com níveis intermediários de complexidade; e Centros de 

Zona, que apresentam bens e serviços inferiores aos do Centro Sub-Regional; e os Centros Locais como as 

menores unidades administrativas e que possuem os bens e serviços mais simples, de maneira que a 

concentração de bens e serviços vai diminuindo quanto mais se distancia da cidade pólo.  

Demonstra-se por meio desses estudos, não somente os principais agentes e elementos que 

compõem e constroem a rede, como a diferencia ao constatar as especificidades de cada sistema de cidades 

ao mesmo tempo em que oferece subsídios para questões de planejamento. 

Em nível nacional, destacam-se estudos como a ―Caracterização e Tendências da rede urbana do 

Brasil‖, elaborado pelo IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas), em 1999, em parceria com o 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e o NESUR/UNICAMP (Núcleo de Economia Social, 

Urbana e Regional). Sobressai-se também o estudo intitulado ―Região de Influência das Cidades – REGIC‖, 

realizado pelo IBGE em 1993 e 2007, cujo diagnóstico mais recente resultou na classificação da rede urbana 

do País conforme seis categorias: duas metrópoles globais (São Paulo e Rio de Janeiro); sete metrópoles 

nacionais (Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Salvador); quatro metrópoles 

regionais (Belém, Campinas, Goiânia e Manaus); dezesseis centros regionais (incluindo a capital do 

Maranhão); trinta e um centros sub-regionais de ordem 1 (Imperatriz - MA); cinqüenta e um centros sub-

regionais de ordem 2 que abrangiam Caxias e Açailândia – MA; e centros sub-regionais de ordem 3, entre os 

quais a referência estadual é a cidade de Zé Doca. Essas referências, pois, foram selecionadas e adotadas 

como orientação teórica atinente às áreas de influência de Chapadinha. 

 

3.2.2 Formação histórica da “região” de estudo  

Apesar de existirem estudos voltados à história da formação dos municípios da atual Região do 

Alto Munim (SILVA, s.d; BRASIL, 1984; SILVA, 2000; SILVA, 2006) não se encontram disponíveis 

trabalhos que priorizem uma visão compacta da mesma, para a recuperação dos processos passados de 

ocupação na busca de superar uma lacuna historiográfica da região em questão, entendendo como essa veio 

se constituindo em termos geográficos e sócio-econômicos.  Ainda assim, constata-se que o atual município 

de Chapadinha derivou  da formação de áreas periféricas às grandes plantações de algodão da ―região‖ 
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vizinha do Itapecuru, na segunda metade do século XVIII (PAULA ANDRADE, 1995 apud GASPAR, 

2010).  

Quanto à divisão administrativa e à existência de núcleos de povoamento, o registro mais 

consensual encontra-se em carta de datas e sesmarias emitida por D. Fernando Antônio de Noronha, 

governador e capitão-general das capitanias do Maranhão e Piauí ao rei de Portugal. Em 1795, o referido 

governador informava sobre a existência de aldeias do grupo indígena Anapurus em áreas onde se 

localizariam as futuras vilas de Brejo dos Anapurus e São Bernardo da Parnaíba. Uma nova divisão 

administrativa de freguesias, a partir do século XIX foi realizada para assegurar os trabalhos religiosos das 

paróquias locais.   

Através da Provisão Régia de 29 de janeiro de 1820, foi pedida a criação da Vila de Brejo e a de 

São Bernardo da Parnaíba, mas a elevação à categoria de vila só foi possível um ano após, em 20 de 

dezembro de 1821, quando o ouvidor da Comarca de Brejo teve à sua disposição as provisões dos julgados 

das referidas vilas (MARQUES, 1970 apud GASPAR, 2010). 

Outra freguesia criada foi a e Santana do Buriti através de Lei provincial nº 157, de 20 de outubro 

de 1843, onde se localizava o povoado de mesmo nome e que, posteriormente, integrou-se ao município de 

Brejo (MARQUES, 1970 apud GASPAR, 2010). Em relação à atual cidade de Chapadinha, sua criação 

remonta à freguesia de Nossa Senhora das Dores da Chapadinha através da Provisão Régia, de 25 de 

dezembro de 1801 (MARQUES, 1970 apud GASPAR, 2010).  

Em termos espaciais, a ―região‖ deve ser  analisada a partir das divisões político-administrativas,  

que a separaram em  vilas ou freguesias,  de maneira que se leve em conta  uma dinâmica específica entre as 

áreas das antigas freguesias de Nossa Senhora da Conceição do Brejo dos Anapurus e de São Bernardo da 

Parnaíba com a vila da Parnaíba, localizada no Piauí. Além da pesca artesanal, a ―região‖ tinha como 

principais atividades econômicas, no século XIX, o desenvolvimento de culturas agrícolas, como mandioca, 

arroz, milho, feijão, tapioca, fumo, azeite de coco e a criação de gado bovino solto nas áreas do cerrado.  

A economia local não se reduzia a uma produção de subsistência ou, muito menos, à 

comercialização local; havia  produtos que eram exportados para outras áreas, caso da farinha, açúcar, 

algodão e azeite de carrapato e coco. Havia também, o desenvolvimento de outros comércios, como tabaco, 

fumo, curtimento de sola e de gado, o que chegou a grande escala de exportação da região em direção à 

capital e às cidades de Parnaíba e Teresina.  

A comunicação feita com a capital, São Luís, tornava-se possível através da vila do Parnaíba via  

embarcações fluviais, caso da companhia Fluvial do Piauí. A vila de Parnaíba exercia uma influência bem 

maior na região do que a própria capital do Maranhão por conta do escoamento mais fácil da produção local, 

o que perdurou durante boa parte do século XX.    

3.2.3 A influência da soja no leste maranhense 
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A partir da década de 1980, instalaram-se em diversas localidades na ―região‖ de Chapadinha 

empresas nacionais voltadas ao cultivo de eucalipto com vistas à produção de celulose e à extração 

madeireira nativa para a produção de carvão vegetal. Essas atividades se inserem na chamada área de 

influência de grandes projetos do Programa Grande Carajás, apesar daquela região não fazer parte 

oficialmente deste programa. 

O plantio do eucalipto foi realizado através, primeiramente, do grupo empresarial Suzano Papel 

e Celulose de São Paulo e, em seguida, pela MARFLORA, subsidiária florestal da Siderúrgica Maranhão 

Gusa S/A – MARGUSA. A produção de carvão vegetal, obtida com a queima de espécies de madeiras 

nativas, estava em íntima relação com uma unidade da MARGUSA instalada, à época, no município de 

Rosário. 

Essas atividades expandiram-se, territorialmente, através dos chamados projetos de 

reflorestamento de manejo florestal sustentado, com a produção de muitas áreas de que mesmo não 

contíguas formavam enormes latifúndios (PAULO ANDRADE, 1995 apud GASPAR, 2010).  

Os projetos de reflorestamento de manejo florestal sustentado, na prática,  acabaram  servindo de 

fachada para o açambarcamento de grandes extensões de terra nos cerrados do leste maranhense, marcando 

o início de um processo de grilagem das chapadas com a presença maciça dos chamados latifúndios por 

exploração,  intenso desmatamento e destruição de recursos nativos. 

O desmatamento das chapadas com a destruição de recursos nativos despontou como outro 

aspecto resultante das atividades desenvolvidas pela MARFLORA e outras empresas florestais no leste 

maranhense. As conseqüências da derrubada da mata nativa direcionaram-se, principalmente, para as 

famílias camponesas da região que tiveram desorganizadas suas atividades e ciclos de extração de produtos 

nativos e criação de animais. 

O cotidiano das atividades realizadas pelas famílias camponesas mudou drasticamente com a 

crescente compra ilegal das terras dos trabalhadores e a destruição da cobertura vegetal ocasionando o 

desaparecimento de práticas agrícolas locais e a saída definitiva, em alguns casos, dos trabalhadores para as 

periferias de cidades vizinhas, como Chapadinha e Brejo (PAULO ANDRADE, 1995 apud GASPAR, 

2010). 

A breve reconstituição da implantação de projetos agro-florestais mostra que, antes mesmo da 

chegada dos agricultores gaúchos
1
, a região de Chapadinha passou pela expansão de atividades que 

desencadearam mudanças sociais e ambientais na região. Os processos de apropriação das terras pelos 

                                                 
1
 Agricultores que se deslocaram de outras regiões e se fixaram ou vêm se estabelecendo em municípios da região de Chapadinha. 

Localmente gaúchos e mostrou como uma categoria que indicava aquele como forasteiro, aqueles de fora da cidade ou um 

desconhecido (GASPAR, 2010). 
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projetos de reflorestamento basearam-se em medidas irregulares que afetaram, principalmente, os segmentos 

camponeses aí estabelecidos, caso da venda dos lotes das famílias sem o conhecimento delas. 

A posse irregular das áreas de chapadas, no momento de execução dos projetos de 

reflorestamento, contribuiu para a formação de um estoque de terras que assumiu papel importante no 

momento da chegada dos chamados gaúchos, o de ser incorporado por esses últimos agentes às atividades 

desenvolvidas com a expansão da produção graneleira na região.  

As estatísticas no último Censo Agropecuário (2006) traçam uma relação sobre as dimensões das 

propriedades de soja do sul e leste Maranhense (Tabelas 3 e 4). 

 

     Tabela 3: Número de estabelecimentos com produção de soja por grupo de área total. 

 

Grupo de Área  

Total (em hectares) 

 

Número de estabelecimentos agropecuários 

Microrregião de 

Chapadinha 

% Microrregião de 

Gerais de Balsas 

% 

Mais de 0 a menos de 10  - - - - 

10 a menos de 20  - - 1 0,65% 

20 a menos de 50  1 0,19% 1 0,65% 

50 a menos  de 100  - - 2 1,31% 

100 a menos de 200  2 10,52% 8 5,26% 

 200 a menos de 500  3 15,78% 20 13,15% 

 500 a menos de 1000  6 31,57% 37 24,34% 

1000 a menos de 2500  2 10,52% 39 25,65% 

 2500 e mais  5 26,31% 44 28,94% 

TOTAL 19  152  

     Fonte: Censo Agropecuário (IBGE, 2006). 

 

Observando-se a tabela acima, constata-se que na microrregião de Chapadinha há concentração 

de estabelecimentos com dimensões de 200 a 1.000 hectares, havendo apenas sete unidades com áreas que 

ultrapassaram 1.000 hectares  enquanto na microrregião Gerais de Balsas tal relação aponta para uma 

concentração de propriedades com áreas entre 500 e 2.500 hectares. Nesta última região também é grande o 

número de unidades com áreas que superam 2.500 hectares. Referente à quantidade produzida por grupos de 

áreas totais nas duas microrregiões, também, verifica-se uma distinção entre as dimensões apropriadas para a 

cultura da soja, conforme a tabela 4. 
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      Tabela 4: Quantidade produzida de soja por grupos de área total.  

Grupo de Área 

Total (em hectares) 

Microrregião de Chapadinha Microrregião Gerais de Balsas 

Quantidade Produzida de 

 soja em hectares 

   % Quantidade Produzida de 

 soja em hectares 

   % 

Menos de 10 ha - - - - 

10 a menos de  

100  

- - - - 

100 a menos de 

 200  

- - 2.964 0,60% 

200 a menos de 

500  

1.476 5,90% 9.966 2,02% 

500 a menos de  

1.000  

8.047 32,16% 45.167 9,16% 

1.000 a menos de 

2.500  

- - 82.353 16,70% 

2.500 e mais 10.746 42,95% 351.043 71,22% 

TOTAL 25.015  492.888  

     Fonte: Censo Agropecuário (IBGE, 2006) 

 

 No caso de Chapadinha, apesar do volume significativo da produção de soja em áreas com 

2.500 hectares ou mais os números permite apontar para a existência de áreas de produção de grãos entre 

200 a 1.000 hectares nessa região. Por outro lado, no sul maranhense há um aumento da produção de grãos 

em estabelecimentos com mais de 1.000 hectares, se concentrando a partir das dimensões de 2.500 hectares 

ou mais e ultrapassando até mesmo o somatório dos valores abaixo desse intervalo de grupo em áreas totais. 

Depreendem-se dessa correlação (quantidade colhida/grupos de áreas totais) perfis diferenciados 

entre as propriedades das duas principais microrregiões produtoras de soja no estado. Além disso, a 

distinção entre os espaços (sul e leste maranhense) em questão justifica-se pela quantidade de áreas 

disponíveis para a agricultura graneleira. 

Em relação aos grupos de áreas totais por quantidade de estabelecimento com depósitos silos e 

maquinário agrícola (semeadeiras, plantadeiras e colheitadeiras) há também uma diferenciação entre as 

regiões produtoras de sojas do estado. Enquanto na microrregião Gerais de Balsas o número de maquinário 

agrícola é significativamente grande à medida que aumenta o número de hectares, na Chapadinha a porção é 

diminuta, inclusive entre as colheitadeiras. No espaço produtivo da microrregião de Chapadinha a maior 

concentração de maquinário agrícola útil (caso das semeadeiras, plantadeiras e colheitadeiras) aparece entre 

as propriedades com áreas entre 100 e 1.000 hectares. 

O que se observa entre os espaços produtivos da soja no Maranhão (sul e leste) é constituído de 

desigualdades estruturais entre as duas regiões, principalmente no tocante à utilização do maquinário 

agrícola nas etapas das atividades sojícolas.   

No tocante a esse cenário na região de Chapadinha que vem se transformando e/ou organizando 

em função do dinamismo da produção da soja, tal não só contribui para auferir a importância de Chapadinha 
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em escala estadual, como vem  proporcionando melhorias na infra-estrutura na área social, como habitação, 

saúde e educação. 

 

3.3 ÁREAS DE INFLUÊNCIA DA CIDADE DE CHAPADINHA 

Os estudos sobre redes urbanas têm  se constituído em uma importante tradição no âmbito da 

Geografia. Esta importância deriva da consciência do significado que o processo de urbanização passou a 

ter, sobretudo a partir do século XIX, ao refletir e condicionar mudanças cruciais na sociedade. No bojo 

desse processo, a rede urbana passou a ser o meio através do qual a produção, circulação e consumo se 

realizam efetivamente.  

Acerca da caracterização e a análise da dinâmica espacial da rede urbana nacional que vem 

apresentando-se de forma diversa e heterogênea tem sido utilizadas as seguintes categorias analíticas, a 

saber: região de influência de cidades; sistemas urbano-regionais; e estruturas urbanas. 

Dentre essas categorias a que vem sendo destacada é a que se refere à região de influência de 

cidades, pois o seu propósito é analisar as porções de espaços submetidos à influência de centros urbanos, 

cujos fluxos incluem pessoas, mercadorias e informações; desta forma, o presente artigo analisa e atualiza a 

cidade de Chapadinha como unidade particular a qual vem crescendo e ampliando sua influência na Região 

do Alto Munim, pois seu fator dinamizador é a produção de soja, a contar da primeira década do século 

XXI. 

Como a produção da soja tem induzido a economia local e regional, há perspectiva de empresas 

como a do Novo Mundo, de Goiânia-GO, e a Noroeste, de Teresina-PI, serem instaladas em Chapadinha 

devido à influência e incremento do comércio na região. Mas, de acordo com o presidente da CDL – Câmara 

dos Dirigentes Lojistas de Chapadinha: 

 

[...] não há incentivo fiscal estadual e municipal para a instalação de lojas na cidade, sendo que o 

motivo é por causa do ―boom‖ da produção sojícula. (MONTELES, 2011). 

 

A Rua Oliveira Roma é a área mais valorizada da cidade, pois é onde está localizado o centro 

comercial de Chapadinha. A tabela 5 demonstra os tipos de comércio da cidade, assim como os das regiões 

de influência de Chapadinha e que acompanham e revelam o dinamismo iniciado em 2000. 

Com o levantamento do desempenho comercial de Chapadinha observou-se que a demanda é 

atender não só a população da zona rural e a da sede, mas também aqueles municípios carentes no setor 

comercial, principalmente os menos dinâmicos, como Anapurus, Mata Roma, Brejo, Afonso Cunha, Buriti e 

São Benedito do Rio Preto os quais estão em seu em torno imediato. Constatou-se que a cidade de 

Chapadinha atende população que se situa além da área de sua influência direta (Região de Planejamento do 
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Alto Munim), a exemplo de Urbano Santos, Araioses e Barreirinhas. Desta forma, há de se confirmar o 

crescimento da área de influência Chapadinha na rede urbana do leste maranhense.  

Com o progresso da rede comercial, Chapadinha vem recebendo, entre outros empreendimentos, 

a instalação de estabelecimentos bancários que facilitam créditos para os lojistas, os sojicultores, 

agricultores menores e a população em geral, revelando a importância dessa cidade e a concentração dos 

equipamentos e prestação de bens e serviços (Tabela 6). 

Por exemplo, em 2008 a mencionada região de planejamento possuía quatro agências bancárias, das quais 

três (Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Bradesco) se localizavam na sede de Chapadinha.   

 

  Tabela 5: Demonstrativo das lojas de Chapadinha e suas áreas de influência. 
Município Loja Tempo de 

funcionamento 

Demanda Crediário 

Itapecuru Eletrolar 8 anos 60% da sede, 20% povoado, 20% Santa Rita 
Cartão e 

próprio 

Vargem 

Grande 

Casa Sampaio 

(Pólo) 

 

Obs: Lojas em 

11 municípios 

11 anos 

35% da sede, 20% zona rural, 20% Presidente 

Dutra, 15% Urbano Santos, 10% São Benedito e 

Nina Rodrigues 

 

 

 

 

Cartão e 

próprio 

Vargem 

Grande 

Landry Móveis 

 

Obs: Lojas em 

16 municípios 

3 anos 

75 % da sede, 20% zona rural, 5% Nina 

Rodrigues e Presidente Vargas 

 

 

Cartão e 

próprio 

Chapadinha 

Casa Sampaio 

 

Obs: 1ª filial em 

Coroatá 

e possuem 

postos 

14 anos Chapadinha e povoados 

 

 

Cartão e 

próprio 

Chapadinha 

Paraíba 

 

Obs: 17 postos e 

1 filial  

33 anos 
Anapurus, Mata Roma, Santa Quitéria, Brejos, 

Barreirinhas, Urbano Santos 

 

Cartão e 

próprio 

Chapadinha 

Comercial 

Junior 

(Material de 

Construção) 

 

Obs: 1 loja e 4 

depósitos 

50 anos 

Sede (60%), Vargem Grande, São Benedito, 

Urbano Santos, Brejo, Mata Roma, Buriti, Santa 

Quitéria (30%). 

 

 

 

 

Cartão e 

próprio 

Chapadinha 
Casa do 

Fazendeiro 
12 anos 

Sede (70%), Vargem Grande, São Benedito, 

Urbano Santos, Mata Roma, Buriti, Anapurus, 

Afonso Cunha 

 

 

Cartão e 

próprio 

Chapadinha 

 

Landry Móveis 

 

15 anos 

Sede, Mata Roma, Anapurus, Urbano 

Santos,Tutóia, Araioses, Barreirinhas, Santa 

Quitéria, Brejo, Água Doce, Santana do 

Maranhão, São Bernardo, São Luís, zona rural. 

 

Cartão e 

próprio 

Fonte: Pesquisa de campo, 2011. 
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Tabela 6: Região de Planejamento do Alto Munim – PIB, estabelecimentos formais, de saúde, bancários e quantidade 

produzida de soja. 

Região/ 

Município 

PIB 2007 R$ 

milhões  

Estabelecimentos 

formais, 2008 

Estabelecimentos  

de saúde, 2008 

Estabelecimentos 

bancários, 2008 

Quantidade 

produzida 

de soja 

(grãos), 2008 

Comercio Serviço Público Particular Agência Posto 

Alto Munim 520,15 235 75 90 21 4 15 97.432 

Afonso 

Cunha  

15,12 - 1 2 - - 2 1.590 

Anapurus 40,79 7 5 9 1 - 2 26.433 

Belágua 20,92 - - 4 1 - - - 

Buriti 78,89 8 5 12 2 1 1 53.130 

Chapadinha 221,82 182 47 32 16 3 4 6.019 

Mata Roma 42,12 13 1 16 - - 2 8.667 

São Benedito 

do Rio Preto 

40,42 4 4 9 1 - 2 513 

Urbano 

Santos  

60,04 21 12 6 - - 2 1.080 

Fonte: MARANHÃO, 2010.    

 

O problema é que apesar do dinamismo econômico que é evidenciado, haja vista que o Produto 

Interno Bruto de Chapadinha passou de 190,7 milhões de reais, em 2005, para 221,8 milhões de reais em 

2008, de acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas: 

 

[...] a mão-de-obra de Chapadinha é considerada desqualificada, pois a prefeitura é um dos órgãos que 

menos incentiva a preparação da população para ser inseridas nesses empreendimentos comerciais. 

(MONTELES, 2011). 

 

Neste caso, as empresas de consultoria é que são as responsáveis pela qualificação, cujo objetivo 

é permitir que a população chapadinhense possa ter oportunidades de serem inseridas no mercado de 

trabalho, uma vez que a instalação de empresas é advinda de outros estados.  

Em termos de qualificação profissional, Chapadinha conta desde 2006 com o Campus da 

Universidade Federal do Maranhão onde a maioria dos cursos (Zootecnia, Agronomia e Ciências 

Biológicas) já é direcionada para atender às demandas do setor vinculado ao crescimento da agricultura, 

sobretudo da produção de soja. A maioria dos estudantes é oriunda de São Luís e da região do Baixo 

Parnaíba. A sede de Chapadinha conta ainda com um estabelecimento particular de ensino superior - 

Faculdade do Baixo Parnaíba – que desde 2005 atende uma deficiência nos cursos da licenciatura, como 

Letras e Pedagogia, assim como em 2008 ofertou o de Administração; entre os universitários a maioria é de 

Chapadinha, mas também consegue atrair pessoas de Teresina, Buriti, Santa Quitéria, Mata Roma, 

Anapurus, Vargem Grande e até mesmo de São Luís. Além dos cursos de graduação citados, recentemente 

foram ofertados cursos de especialização, tais como Psicolingüística, Psicopedagogia e Gestão e Supervisão 

Escolar (Figura 2).  
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Segundo o ―Diagnóstico Participativo Local‖, que é realizado anualmente e tem o propósito de 

subsidiar o Plano de Desenvolvimento Local de Chapadinha (PDLIS, 2010) a partir do levantamento das 

principais potencialidades, problemas, possíveis soluções e alternativas para viabilizar o desenvolvimento 

econômico, social, institucional, organizacional físico-territorial e gestão ambiental, no setor da educação o 

município de referido conta com o Programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA), o Programa de 

Formação de Alfabetizadores (PROFA), e o de Alfabetização Solidária que abrangem vinte e seis unidades 

escolares das quais seis são particulares e uma comunitária na zona urbana, além de cento e quarenta e três 

na zona rural. 

As dificuldades encontradas nesse setor incluem uma educação conteudista devido aos 

professores serem descompromissados e ignorantes em questões de saúde, meio ambiente, drogas, 

sexualidade, ética e cidadania. A merenda nas escolas é artificial (isso quando tem), além da ausência de 

uma formação profissional para jovens e adultos. Ao todos são 760 professores em exercício, 278 na zona 

rural e 473 na zona urbana (DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO LOCAL, 2010). 

Em termos de desenvolvimento social, o setor da saúde conta com o Programa de Assistência 

Básico (PAB) para atender doenças como, hanseníase, diabetes, tuberculose, hipertensão, saúde da mulher, 

saúde da criança e saúde bucal, onde seis equipes estão funcionando (DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

LOCAL, 2010). 

Não há educação preventiva e sim apenas campanhas. Há grandes dificuldades no atendimento 

médico às pessoas da zona rural, pois além de não haver assistência médica não há ambulância para 

transportar os que necessitam (DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO LOCAL, 2010). Em 2008, Chapadinha 

possuía trinta e dois estabelecimentos públicos de saúde (Tabela 6) e o único hospital de grande porte atende 

não só a população da sede e da zona rural, mas também a de municípios do em torno (Anapurus, Mata 

Roma, Brejo, Buriti, São Benedito do Rio Preto, Urbano Santos, Santa Quitéria, Magalhães de Almeida, 

Tutóia, Paulino Neves, Afonso Cunha, Belágua e Milagre do Maranhão), cujo agravante é a deficiência seja 

na equipe médica, seja nas instalações da unidade.  

O Hospital Antonio Ponte de Aguiar (Figura 3) atende na maioria das causas pessoas que 

apresentam AVC, acidentes (geralmente automobilísticos), apendicite e cirurgias. A equipe médica é 

composta por especialistas na área de Protologia, Urologia e Cirurgião Geral (vesícula e apêndice). A equipe 

é composta de sete médicos, um faz plantão a cada dia da semana, dois no final de semana; os médicos são 

de Chapadinha (um) e os outros seis são de outras cidades incluindo São Luís. Possui cinqüenta e cinco 

leitos e em caso de acidentes graves os pacientes são encaminhados para São Luís. 
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       Figura 2: Faculdade Baixo Parnaíba.                     Figura 3: Hospital Antonio Pontes de Aguiar 
        Fonte: GUSMÂO, Vanessa (27/05/11)                  Fonte: GUSMÃO, Vanessa (27/05/11). 

 

De acordo com o citado ―Plano de Desenvolvimento Local‖ o setor da saúde passará por 

transformações nos próximos anos para atender às necessidades da população chapadinhense e dos 

municípios próximos que dependem do atendimento. Melhorias essas que incluem a recuperação e o 

equipamento de postos de saúdes já existentes, promover programas de educação sanitária e de vacinação, 

melhorias no atendimento médico/hospitalar na zona rural, aumentar a equipe médica, além de melhorias na 

área de saneamento como distribuição de água tratada, implantar sistema de esgoto sanitário, incentivos a 

construção de fossa sanitária na zona rural, coleta de lixo e fiscalização referente à criação de animais soltos 

na zona urbana e rural.  

Segundo o IBGE (2010), a partir de 2000 a natureza dos domicílios na região é 

predominantemente de particulares em áreas urbanas, pois a população vem procurando se instalar,  cada 

vez mais,  nessas áreas que proporcionam maior acesso aos hospitais e às escolas, além de ficarem  mais 

próximas de melhores  e mais diversificadas prestações de bens e serviços, assim como de equipamentos de 

transporte, energia e comunicação.   

A cidade de Chapadinha, por exemplo, é a referência regional (Tabela 6). Na história recente, 

por exemplo, o bairro Mutirão é o mais antigo (20 anos), depois vem o bairro de Fátima (10 anos) que antes 

era denominado de Vila Isamara, e o mais novo (4 anos) é chamado de Areal, possui quatro mil habitantes e 

foi selecionado para receber unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida com a construção 

de duas mil (casas).  O problema é que, nesse ritmo de crescimento horizontal, daqui a alguns anos a cidade 

de Chapadinha não terá mais para aonde crescer, pois empecilhos como declividade do terreno, estação de 

tratamento de água, lixão e campo de soja (a cidade já está cercada) impossibilitarão a expansão futura uma 

vez que a ocupação está crescendo de forma desordenada (MONTELES, 2011).  

 



 

22 
 

 

 

No centro da cidade, com efeito do dinamismo, já se iniciou o processo de verticalização (Figura 

5) contrastando com os moldes das casas nos bairros mais antigos (Figura 4) e também com construção de 

casas modernas.   

Figura 4: Construção de casas de bairros antigo 

Fonte: GUSMÃO, Vanessa (26/05/11) 

 

Figura 5: Construção de casas modernas 

Fonte: GUSMÃO, Vanessa (26/05/11). 

 

 

 

No setor terciário, a cidade de Chapadinha apresenta hotéis de boa qualidade (Figura 6), 

restaurantes, transporte alternativo (poucas opções), moto táxi e taxistas (traslado interno), salões de beleza, 

diversão (clubes e festas), farmácias em grande quantidade, lojas de roupas e sapatos, lan-house (significa 

que a população tem acesso a internet), lava jato, serviço de sonorização, entre outros.  

 

         

Figura 6: Hotel em Chapadinha.                                                  Figura 7: Sistema Mirante de Comunicação. 
Fonte: GUSMÂO, Vanessa (26/05/2011).                                    Fonte: GUSMÂO, Vanessa (26/05/2011). 

 

 

Em se tratando de comunicação, a importância de Chapadinha é aferida em função de uma 

unidade regional do Sistema Mirante (Figura 7) a qual produz matérias jornalísticas e amplia a recepção em 
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toda a região do Baixo Parnaíba; destaca-se, ainda, pela presença de grandes torres de operadoras de 

telefonia celular como a OI, TIM e a VIVO. 

Há uma agência dos correios e uma unidade de negócios do Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (Figura 8); esta foi instalada em 2005 e abrange dezesseis 

municípios (Chapadinha, Itapecuru-Mirim, Presidente Vargas, Nina Rodrigues, Vargem Grande, São 

Benedito do Rio Preto, Urbano Santos, Belágua, Anapurus, Mata Roma, Buriti, Brejo, São Bernardo, Santa 

Quitéria, Milagres do Maranhão e Magalhães de Almeida) através dos programas ―atendimento individual‖, 

―desenvolvimento de grupos empreendedores‖, ―arranjo produtivo local bovino/caprino‖ e parcerias com o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário em ―territórios da cidadania do Vale do Itapecuru e do Baixo 

Parnaíba‖ (SOUZA JÚNIOR, 2011). 

 

       

Figura 8: Unidade de Negócios do SEBRAE                                Fonte 9: Sinalização-vertical em Chapadinha                                          

Fonte: GUSMÃO, Vanessa (26/05/11).                                         Fonte: GUSMÃO, Vanessa (26/05/11) 

 

 

Em relação aos estabelecimentos bancários, a importância de Chapadinha é expressiva porque 

possui três (Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Bradesco) das quatro agências da citada região de 

planejamento, além de quatro postos; entre as agências, a Caixa (antiga Caixa Econômica Federal) 

inaugurará mais uma agência ainda este semestre. Neste caso, a importância de Chapadinha pode ser 

ilustrada pelo fato de que até 08/11/1982 a atual agência do Banco do Brasil era um posto subordinado à 

agência da cidade de Brejo, que comandava a ―região‖ leste maranhense. 

 A agência do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é  responsável pelo censo e 

levantamento de demais dados e informações da região, bem como a Câmara de Dirigentes Lojistas de 

Chapadinha é a central de dezessete municípios (Araioses, São Bernardo, Magalhães, Santa Quitéria, Brejo, 

Afonso Cunha, Belágua, Urbano Santos, São Benedito do Rio Preto, Anapurus, Itapecuru-Mirim, Mata 

Roma, Anapurus, Milagres, Nina Rodrigues, Vargem Grande e Magalhães). 
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Em relação à iluminação pública, abastecimento de água, coleta de lixo, abastecimento sanitário 

e a sinalização vertical de trânsito (Figura 9) pôde-se perceber que a cidade apresenta uma boa infraestrutura 

na sua área urbana de acordo com o processo do dinamismo que a produção de soja vem proporcionando, 

impondo e induzindo à região.  

 

 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A pesquisa de iniciação científica levada a efeito sobre as áreas de influência de Chapadinha 

vincula-se às discussões teóricas acerca de um processo maior que é a organização espacial que vem se 

reestruturando na rede urbana brasileira nos últimos vinte anos. 

Para atualização dessa temática, a questão aqui enfatizada foram os novos elementos e conteúdos 

que (re) definem as cidades em escala nacional e/ou estadual, especialmente no município de Chapadinha 

definindo as suas áreas de influência numa seqüência cronológica que vai de 1990 a 2010, principalmente no 

que diz respeito ao dinamismo e à sua importância a partir da expansão da produção da soja iniciada no ano 

de 2000, que o tornou mais atrativo e induziu outros usos. Isto é vinculado à proximidade com vias de 

escoamento da produção graneleira, como portos destinados à exportação (caso do Porto do Itaqui em São 

Luís) e pela crescente oferta de crédito rural por parte dos estabelecimentos bancários que se instalaram. Isso 

proporcionou  uma revalorização do espaço e conseqüentemente a elevação de seu valor no mercado de 

terras em relação à outra região de grande produção desse grão no estado, isto é, a região de Balsas.    

Todos esses fatores revelam diferentes fases pelas quais a cidade de Chapadinha vem passando; 

o conhecimento dessa realidade foi possível apenas parcialmente com o levantamento bibliográfico e para 

dar continuidade à pesquisa fez-se necessário uma etapa de trabalho de campo que abrangeu as regiões de 

planejamento do Baixo Itapecuru, do Delta do Parnaíba e do Alto Munim, onde se concentrou.  

                 Constatou-se, portanto, a importância da cidade de Chapadinha na escala estadual, sobretudo no 

quadrante leste, que até o início da década de 1980 era comandado por Brejo. Isto ficou mais evidenciado na 

última década e foi induzido por empreendimentos econômicos ligados à cadeia produtiva das commodities 

agrícolas da soja e à melhoria da acessibilidade, que exigiram maior oferta da prestação de bens e serviços, 

comércio mais diversificado, estabelecimentos bancários e de educação superior, os quais concorrem para 

que a influência de Chapadinha ultrapasse as municipalidades da Região de Planejamento do Alto Munim e 

alcance todo o leste maranhense, em cujo extremo concorre com a segunda cidade do estado do Piauí, 

Parnaíba. Como resultado de todo o processo analisado evidenciam-se problemas sociais e ambientais em 

toda a área de influência, cujas manifestações acompanham o porte das cidades e por isso impõe-se a 

discussão e efetivação de ações de planejamento e ordenamento territorial.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

Hodiernamente, são amplas as discussões acerca da questão sustentabilidade e de seus benefícios 

para um efetivo desenvolvimento social. A partir disto, é importante perceber que o estudo acerca de Cidade 

Sustentável relaciona-se com a Teoria do Mínimo Existencial, enquanto substrato que tem por escopo a 

concessão do mínimo jurídico necessário para a vida humana digna. 

Nessa esteira, quando se fala de sustentabilidade, é tendencioso pensar que sua relação é 

estritamente com a questão ambiental e por isso, o tema cidade sustentável seria, sob este prisma, 

vislumbrado a partir de uma cidade onde o meio ambiente é respeitado e são preservados os recursos 

naturais. 

No entanto, em sentido amplo e de acordo com a atual legislação pátria, as diretrizes de cidade 

sustentável perpassam por uma cidade capaz de oferecer direitos básicos e mínimos ao cidadão, o que, 

relaciona-se com o próprio acesso à cidade. 

A análise desse direito está atrelada à garantia de meio ambiente saudável e equilibrado, somada 

ao acesso à infraestrutura e aos equipamentos urbanos. Por esta razão, um dos grandes desafios atuais é a 

gestão urbanística - ambiental comprometida com a preservação do meio ambiente e a concessão do direito à 

cidade a todos. 

Logo, é necessário analisar as concepções jurídico-legais referentes à temática, a partir da 

compreensão de que cidade sustentável retrata um planejamento, composto de um desenvolvimento 

equilibrado, que garanta a coexistência dos ecossistemas, além de propiciar, principalmente às populações 

socialmente excluídas, o respeito aos direitos fundamentais, à função social da propriedade e à dignidade 

humana. 

 

2 SUSTENTABILIDADE E MEIO AMBIENTE 

 

A princípio, ao analisar a simbologia de Cidade Sustentável, a primeira vertente a destacar, 

consiste na preservação ambiental, que tenha como conseqüência um meio ambiente saudável, equilibrado e 

capaz de propiciar melhor qualidade de vida às populações. 
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A perspectiva de um meio ambiente equilibrado é, atualmente, uma ideia propagada em diversos 

âmbitos da sociedade civil, da política, do Estado e do direito. 

Como diretriz legal, suprema e preliminar, é importante analisar o artigo 225 da Constituição 

Federal, in verbis: ―Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações‖. 

Pode-se inferir da leitura acima que o meio ambiente deve ser protegido com o fim de assegurar 

qualidade de vida às populações, presentes e futuras e, por este motivo, cabe ao Poder Público e a 

coletividade, em geral, a sua preservação. 

Nesse espeque, é importante destacar que foi a partir da Constituição Federal de 1988 que o 

meio ambiente passou a fortalecer status de direito fundamental, com previsão no artigo 5º, LXXIII e no 

artigo 225, supracitado. Além de diversas legislações esparsas como a Lei nº. 9.605/98, referente aos crimes 

ambientais; lei n.º 6938/1981, que dispõe sobre a política nacional de meio ambiente, dentre outras, e 

diversos dispositivos de âmbito internacional. 

 Com efeito, conforme entendimento da Lei nº. 6.938/81, art.3º, I, meio ambiente pode ser 

conceituado como o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e 

biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as sua formas. 

Em mesmo passo e ainda sob análise da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, em seu 

art.1º, seu objetivo é justamente a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, visando 

assegurar, no país, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses de segurança nacional e a 

proteção à dignidade humana. 

Faz-se necessário destacar que anteriormente à Constituição Federal, a proteção que havia para o 

meio ambiente era na medida em que o ser humano estivesse em risco, ou seja, para haver punições era 

necessário primeiro se provar que a vida humana tinha sofrido alteração em suas condições. Assim, pode-se 

dissertar que, primeiramente, no Brasil, houve a fase de exploração, durante o período colonial, imperial, 

chegando ao republicano; depois, iniciou-se o período fragmentário, com preocupação nas diversas 

categorias de recursos naturais existentes, surgindo os Códigos: Florestal, de Caça, Pesca etc. e, atualmente, 

vivencia-se a fase holística (LIBERATO, 2008). 

Destarte, a princípio, foi concedida juridicamente proteção, a partir de uma visão 

antropocêntrica, que destacava apenas a preocupação ambiental na medida em que esse tipo de degradação 

prejudicava o homem em si; pensamento este que posteriormente, passou por uma evolução para se proteger 

o meio ambiente não somente avaliando sua relação com o ser humano, mas como próprio ecossistema 

ambiental por si só. Tudo isto em razão dos graves problemas ambientais sofridos, nas últimas décadas.  
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No que tange ao conceito de meio ambiente, não se pode olvidar de sua característica tão 

prolatada de bem comum. Este aspecto pode ser facilmente compreendido conforme leitura do artigo 81, 

parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o direito ao meio ambiente jamais 

poderá ser compreendido como um direito unicamente de interesse individual. 

Assim, segundo o art. 81, §único da lei nº 8078/1990, in litteris: ―I- Interesses ou direitos 

difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que 

titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato‖. 

Desta feita, segundo o ordenamento jurídico, o meio ambiente não é meramente um direito 

individual, consistindo em interesse difuso, que transpõe interesse de um ou de alguns, em prol de um 

interesse que abarque o indivíduo, grupos ou a coletividade, como um todo. 

Outrossim, é importante dissertar acerca das dimensões ou gerações do universo jurídico 

constitucional, a partir da ideia de proteção que o direito concede, de acordo com a sua evolução. 

Neste ínterim, Pedro Lenza (2008, p.589) destaca: 

 

Os direitos humanos de terceira geração, marcados pela alteração na sociedade, por profundas 

mudanças na comunidade internacional (sociedade de massa, crescente desenvolvimento tecnológico 

e científico), as relações econômico-sociais se alteram profundamente. Novos problemas e 

preocupações mundiais surgem, tais como a necessária noção de preservacionismo ambiental. 

 

No que tange à noção de gerações constitucionais, a ideia, como destaca Marcelo NOVELINO 

(2011), surgiu a partir das lições de Karel Vazak ao relacionar os direitos com as ―bandeiras‖ da Revolução 

Francesa, de modo que a 1ª geração relaciona-se com a liberdade, a 2ª com a igualdade, a 3ª com a 

fraternidade; sendo incorporada a esse magistério inicial a ideia de 4ª e 5ª geração, caracterizadas como 

direito à democracia e paz, respectivamente. 

E diante dessa conjuntura, os direitos ambientais estariam incorporados na 3ª geração referente 

às lições de solidariedade, enquanto um direito de interesse transindividual. Demonstrando que o direito ao 

meio ambiente possui uma escala evolutiva que traz a ideia de comunidade, direito de todos e para todos. 

Por tais questões, um dos princípios mais prolatados em matéria ambiental, trata-se do Princípio 

do Poluidor- Pagador, sustentando que cabe àquele que utilizar os recursos naturais suportar o ônus dos 

prejuízos que ocasionou. 

 É de grande valia a lição de Fiorillo (2000): 

 

Num primeiro momento, impõe-se ao poluidor o dever de arcar com as despesas de prevenção dos 

danos ao meio ambiente que a sua atividade possa ocasionar. Cabe a ele o ônus de utilizar 

instrumentos necessários à prevenção dos danos. Numa segunda órbita de alcance, esclarece esse 

princípio que, ocorrendo danos ao meio ambiente em razão da atividade desenvolvida, o poluidor será 

responsável pela sua reparação. 
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Com efeito, a matéria ambiental tem progredido não somente como preocupação social, a cada 

dia mais em voga, como também na ciência jurídica que vem traçando mecanismos para a sua proteção, com 

as legislações, que ressaltam normas e princípios, bem como com as ações cabíveis em caso de transgressão 

aos limites ambientais consagrados em lei, como é o caso, por exemplo, da Ação Civil Pública e da Ação 

Popular. 

Neste contexto, é importante recordar as obrigações legais concernentes ao Poder Público, 

constantes no §1º do art.225 da Carta Magna: 

 

                                            § 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I- Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico 

das espécies e ecossistemas; 

II- Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e 

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 

III- Definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente 

através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem 

sua proteção; 

IV- Exigir, na forma da lei, para a instalação de obra  ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente , estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade; 

V- Controlar a produção , a comercialização e o emprego de técnicas , métodos 

e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 

VI- Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a 

conscientização pública para a preservação do meio ambiente; 

VII- Proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei as práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 

crueldade; 

 

Insta destacar, que a matéria constitucional impõe ao Poder Público, a preservação das espécies 

ecológicas, a definição de áreas de proteção, os estudos de impacto as atividades potencialmente 

degradantes, a promoção da educação ambiental, como meio de conscientização popular e informação e, em 

suma, a proteção integral da fauna, flora e do meio ambiental como um todo. 

Com efeito, para assegurar o cumprimento dessas funções podem ser instauradas Ações 

Populares, de iniciativa do cidadão e, ainda, de grande repercussão na esfera brasileira, a Ação Civil Pública, 

prevista na Lei n.º 7347/1985, que pode ser proposta, por exemplo, pelo Ministério Público e Defensoria. 

No que concerne às sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas 

ao meio ambiente, a Lei nº. 9.605/1998 regulamenta os crimes contra a fauna, a flora, de poluição, dentre 

outros, tornando o sistema de proteção ambiental ainda mais completo. 

Esse conjunto de direitos de ordem ambiental vem reafirmar a garantia constitucional de meio 

ambiente equilibrado, tanto pela proteção ambiental em si, como por sua relação com a qualidade de vida, 

por isso, identificá-la como pressuposto para o direito fundamental à dignidade humana (art. 1º, III, CF/88). 

Entendendo que a vida digna do ser humano prescinde que este possua direito ao meio ambiente saudável. 
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Por esta razão, o entendimento sobre cidades sustentáveis perpassa pela compreensão de que o meio 

ambiente preservado é imprescindível para a concretização desse conceito. 

E como reafirmação é indispensável a compreensão do significado de um desenvolvimento que 

possibilite respeito ao meio ambiente e às populações, correlacionando-o com a própria perspectiva de 

cidade sustentável. 

Nesse sentido, muitas são as legislações referentes ao assunto ambiental, leis estas que visam 

assegurar uma ampla cobertura de proteção jurídica, mas que representam apenas uma parcela das 

obrigações estatais com essa questão. 

 

3 SUSTENTABILIDADE E DIREITO À CIDADE 

 

Outra vertente referente à sustentabilidade relaciona-se com o próprio acesso à cidade, o que se 

coaduna com a ideia dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, concernentes à política urbana e ao 

Estatuto da Cidade. 

Nesse contexto, o Estatuto, em voga, tem por finalidade, segundo seu próprio artigo 1º, 

parágrafo único, estabelecer normas de ordem pública e de interesse social, regulando o uso da propriedade 

em prol do bem coletivo, da segurança, do bem-estar dos cidadãos e do equilíbrio ambiental. 

O objetivo da Lei nº. 10.257/2001/ Estatuto da Cidade é disciplinar os dispositivos 

constitucionais referentes à matéria, além de ratificar e enfatizar os desideratos legais da atual política 

urbana brasileira. 

A conceituação jurídica do que é hoje Cidade Sustentável está desenvolvida na Lei nº. 

10.257/2001, em seu art.2º, in litteris: 

 

Art. 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais : 

I- Garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, a moradia, 

ao saneamento ambiental, a infraestrutura, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho 

e ao lazer para as presentes e futuras gerações (...). 

 

O caminho foi longo até essas conquistas legais, principalmente a partir do intenso processo de 

urbanização desestruturada que levou a um inchaço populacional e a periferização. O que, por conseqüência, 

gerou uma crescente exclusão. 

Esse processo ocasionou uma grave discrepância social, gerando ―cidadãos sem cidadania‖ e 

sem acesso aos serviços básicos, infraestrutura, equipamentos urbanos e direitos que possibilitam o amplo 

acesso à cidade. 
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Nesse diapasão, é importante trazer elementos para formação de um novo direito, o direito à 

cidade sustentável, que compõe a busca de um desenvolvimento equilibrado, permitindo ao ecossistema 

urbano relacionar-se racionalmente com os demais ecossistemas. (VASCONCELO; VIANA, 2007). 

Como expõe VILLAÇA (2005), a questão urbanística era a princípio tratada a partir de um fator 

de embelezamento das cidades, sem atender às suas funções mais voltadas ao desenvolvimento por meio do 

planejamento, que visasse suprir as necessidades do homem, enquanto sujeito social. 

A problemática atual nas cidades é, em grande parte, hoje constituída pela inefetividade dos 

direitos básicos ao ser humano, instituídos principalmente nos artigos 5º e 6º de nossa Carta Magna. 

Diante disso, não é demais ressaltar que a sociedade deve ser considerada em sua totalidade 

(SANTOS, 1980, p.2) e com suas especificidades, que deverão ser apreciadas pelo Estado no processo pela 

busca do desenvolvimento. 

Grande parte da população não é abarcada pelos serviços básicos e o direito à cidade passa a ser 

um direito de poucos privilegiados, por esta razão, a construção do que significa cidade sustentável deve-se 

tornar uma ampla discussão, a partir da concepção de que o direito pode regular a vida em sociedade, 

trazendo benefícios que acrescerão na gestão urbanística e ambiental e primando pelo alcance do que uma 

cidade sustentável pode oferecer a seus cidadãos. 

A partir disso e analisando o Estatuto da Cidade, há nos artigos 43 e 45 desta lei, muitos 

instrumentos consistentes à política urbana e à gestão democrática da cidade, como audiências públicas, 

iniciativas populares e programas e projetos de desenvolvimento urbano, o que tem por escopo a inclusão 

social. 

Não existe, de fato, sustentabilidade sem acesso à cidade, onde majoritariamente, a população é 

marginalizada e estigmatizada, sem direitos básicos fundamentais. 

Neste cenário, à margem da sociedade estão os moradores das regiões periféricas, os que não 

possuem acesso aos serviços básicos e, portanto, estão excluídos, e isto inclui os problemas ambientais das 

cidades, sobretudo, a necessidade também dos espaços públicos e de áreas verdes. 

Mas não é somente a recuperação das áreas verdes e de uso comunitário que deve nortear a ação 

da administração das cidades para alcançar a sustentabilidade. A administração pública deve rever as 

próprias políticas de inclusão social. Assim como a distribuição de cestas básicas não resolve o problema da 

fome, assim como uma política de coleta seletiva dissociada da redução na geração de resíduos, não acaba 

com o problema do lixo urbano, a simples distribuição de títulos de propriedade não resolve os problemas de 

habitação popular e de regularização de loteamentos ocupados irregularmente. O Poder Público, ao efetuar 

essas políticas, não pode manter seus beneficiários em condições subumanas de habitação. A tutela 

responsável de direitos fundamentais implica em cobrar do poder público, a oferta de condições dignas para 

a moradia. (VASCONCELOS; VIANA, 2007). 
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A amplitude do conceito sobre cidades sustentáveis é essencial para a melhor compreensão 

jurídica do termo, uma vez que hoje as cidades passam por graves problemas de ordem estrutural. 

Segundo LEFEBVRE (2001) a Cidade ou mais precisamente o urbano, é tema essencialmente 

contemporâneo, próprio do século XX e um desafio para o século XXI. 

Por isso, estabelecer o direito à terra, à moradia, entendendo que o primeiro passo para o acesso 

à cidade é justamente ter o cidadão o seu lugar, a sua morada. Direito esse, competência constitucional 

presente no artigo 23, IX. 

Alinhava José Afonso da Silva (2005, p.315): 

 

O conteúdo do direito à moradia envolve não só a faculdade de ocupar uma habitação. Exige-se que 

seja uma habitação de dimensões adequadas (...) esse é um daqueles direitos que tem duas faces : uma 

negativa e uma positiva . A primeira significa que o cidadão não pode ser privado de uma moradia, 

nem impedido de conseguir uma, no que importa a abstenção do Estado e de terceiros. A segunda, que 

é nota principal do direito à moradia, como dos demais direitos sociais, consiste no direito de obter 

uma moradia digna e adequada revelando-se como um direito positivo de caráter prestacional, porque 

legitima a pretensão do seu titular à realização do direito por via de ação positiva do Estado (...). 

 

 

Portanto, o direito à terra e o direito à moradia fazem parte de uma amplitude de direitos bem 

maior, consolidada na Carta Constitucional, que por sua vez necessitam de outros direitos, de modo a 

conceder a vida digna ao cidadão, pois esta não se realiza somente com o ato de morar, mas a partir das 

garantias de sua real concretização. 

Assim, é necessário que haja acesso aos serviços citadinos, sob uma perspectiva de infraestrutura 

básica, saneamento, lazer e a concessão de trabalho, de modo que o obreiro consiga a partir de sua força de 

trabalho sentir-se ser socialmente útil, detentor de direitos e obrigações. 

O que está em conformidade com os artigos 6º e 7º da Constituição em vigor que dispõem sobre 

o direito ao trabalho, enquanto direito social que visem à melhoria de suas condições de vida. 

Conforme o entendimento de Maurício Godinho Delgado (2007, p. 58): 

 

De fato, o ramo justrabalhista incorpora, no conjunto de seus princípios, regras e institutos, um valor 

finalístico essencial, que marca a direção de todo o sistema jurídico que compõe. Este valor (...) 

consiste na melhoria das condições de pactuação da força de trabalho  na ordem socioeconômica.  

 

 

A questão trabalho deve ser, não somente para a ciência jurídica, como para a análise de toda 

estrutura social, fator de singular relevância, sob a compreensão de acesso à cidade, meio de vida e 

subsistência. Até por que a própria dinâmica na vida em sociedade e nas cidades perpassa pelo fator trabalho 

enquanto meio de inclusão à vida urbana. 

Nesse escopo, a promulgação do Estatuto da Cidade tem um sentido absolutamente especial para 

as cidades brasileiras e para o ordenamento jurídico pátrio. Para os territórios urbanos, pela primeira vez, é 
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dispensado um tratamento específico e prenhe de promessas de correção das graves distorções do processo 

de urbanização de nosso país. Para o Direito brasileiro, o significado é tão ou mais importante: rompemos 

com uma tradição de regulação do direito de propriedade pela matriz do liberalismo jurídico clássico. A 

história da produção de nossas cidades tal como se configuram envolve elementos políticos, culturais, 

sociais e econômicos da maior relevância. De fato, já não é possível descrever as mazelas do urbano 

brasileiro sem falar do papel que vem sendo cumprido pelo Direito nesse processo. (ALFONSIN, 2002). 

No cenário atual, a cidade deve ser vislumbrada enquanto espaço em que o ser humano seja 

capaz de desenvolver suas potencialidades, onde possa ser sujeito ativo e interferente em meio social. O 

Direito à Cidade não é assim somente mais uma garantia ou uma inovadora categoria jurídica, mas faz parte 

da própria concessão de dignidade ao ser que ali reside. 

A exclusão urbanística, representada pela gigantesca ocupação ilegal do solo é ignorada na 

representação da cidade oficial, sendo o Brasil um dos países mais desiguais do mundo onde há a radical 

flexibilidade da cidade ilegal. (MARICATO, 2000, p.124). 

A conceituação jurídica acerca de cidade sustentável parte da compreensão de que fatores como 

trabalho, moradia, infraestrutura, transportes e acesso aos serviços tem relevância fundamental para o acesso 

ao direito à cidade e a sua própria sustentabilidade, partindo do pressuposto de que o homem é capaz de 

conviver harmoniosamente no meio em que vive e se não são usurpados seus direitos, a partir de sua força 

de trabalho à aquisição de sua moradia, em espaço dotado de infraestrutura básica. 

O crescimento acelerado das áreas urbanas, a pobreza generalizada, a ausência de políticas 

públicas, entre outros fatores, têm inviabilizado a moradia digna e situada em área regularizada com 

infraestrutura adequada de muitos habitantes, os quais passam a se instalar em áreas de ocupação restrita, 

como as de preservação ambiental. Buscando a compreensão de tão complexo tema o trabalho privilegia o 

alcance do direito à cidade, direito humano, considerado um feixe de direitos constitucionalmente 

garantidos. No sentido da função social da cidade, em sintonia com os marcos institucionais da Constituição 

Federal e Estatuto da Cidade. (FITTIPALDI, 2006). 

Para Ana Fani Carlos, é necessário refletir sobre suas relações sociais em dimensão espacial, 

pois a sociedade ao se produzir, o faz em um espaço determinado (CARLOS; SOUZA; SPOSITO, 2011), 

que no caso em tela, são as cidades.  

A Constituição Federal de 1988, assim como as demais legislações infraconstitucionais , traz à 

tona um conjunto de direitos que, se efetivos, propiciam o acesso à cidade e, portanto, consagram a 

cidadania, sobretudo dos hipossuficientes, alheios ao sistema de mercado. Essa legislação traça, em tese, um 

conjunto de garantias que podem proporcionar uma cidade à todos.  

Por esta razão, a instituição jurídica das concepções acerca da sustentabilidade das cidades é 

imprescindível, já que é necessário haver critérios gerais e institucionalizados voltados à proteção da 
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sociedade. É ululante que somente a ciência jurídica não contempla a resolução de todas as lides referentes à 

problemática, mas é notável que há uma maior preocupação legal em regulamentar determinadas questões, 

inclusive voltadas a constituição do que seja cidade sustentável. 

 

4 A TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL  E O ACESSO À CIDADE SUSTENTÁVEL 

 

Essas garantias legais possuem historicidade e à medida que a sociedade desenvolve-se novos 

conflitos são vislumbrados e legislações instituídas e ampliadas.  

Com isso, a partir do fenômeno migratório, conjuntamente com a deficiência infraestrutural das 

Cidades e a proliferação das áreas de ocupações irregulares do solo, diversos problemas sociais são 

agravados, problemas estes que não estão fora do âmbito de preocupação legal. 

Nesse contexto, não há como não mencionar que a efetivação do que consiste cidade sustentável 

fica mais prejudicada diante das periferias, bem como, relaciona-se a teoria do mínimo existencial, por esta 

configurar o mínimo jurídico necessário à vida humana digna, o que se coaduna com a finalidade de cidade 

sustentável.  

Desta feita, a vulnerabilidade das cidades é visível e por meio das forças do capital, as Cidades, 

cada vez mais se tornam espaços especulativos, sendo que o Estado permanece silente quando ocorrem as 

ocupações, geralmente, em áreas mais afastadas. Consoante entendimento de João José Sady (2004) tratar os 

sem-teto ocupantes como criminosos é estar cego para as circunstâncias econômicas e sociais que tornam 

necessárias as ocupações, enquanto expressão do desespero, mas também, da esperança. 

A partir disso, surge a responsabilidade estatal de assegurar condições básicas e substanciais 

para que a população ocupante tenha sua dignidade assegurada. Obviamente, ao Poder Público caberia 

conceder adequadas condições de moradia a todos e a partir disto, o direito à vida digna e todas as garantias 

sociais estariam sendo abarcadas. 

No entanto, como as cidades crescem sem a devida fiscalização estatal e sem a população 

possuir a mínima oportunidade de viver em outras condições, o Estado necessita urbanizar as ocupações 

garantindo que o mínimo de condições humanas e dignas a esta população sejam asseguradas. Mas, enfim, o 

que significa o mínimo existencial? Como concedê-lo na crise urbana vivenciada? 

A questão do mínimo existencial representaria as prestações indispensáveis para a manutenção 

de uma vida digna, sendo que estaria intimamente ligada à prestação de recursos materiais e essenciais. Não 

significa que deva ser assegurado somente o mínimo, mas pelo menos o mínimo de condições para que o ser 

humano possa desenvolver suas potencialidades. Pode-se, assim, observar o entrelaçamento com a 

sustentabilidade das cidades, a partir da concessão de condições razoáveis de educação, saúde, saneamento 

básico, infraestrutura etc. 
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Segundo Mariana Santana (2009, p.5) a situação do mínimo existencial refere-se 

primordialmente a forma valorativa e deve moldar-se diante das peculiaridades do caso concreto, de acordo 

com o princípio da razoabilidade, significa, dessa forma, o patrimônio mínimo como respeito à dignidade 

humana. 

Pode-se inferir que a teoria analisada visa atribuir um patrimônio mínimo a cada ser humano e a 

sua coletividade. Nesse sentido, não significa que se espere do Estado somente o mínimo, ao revés, espera-

se pelo menos que o mínimo seja garantido, visto que as cidades vivenciam um colapso, na atualidade, 

carentes da presença do Poder Público, com altos índices de criminalidade, de doenças referentes à falta de 

saneamento, baixa escolaridade, altas taxas de desemprego. 

A partir desse contexto, importante se faz relacionar o conceito de mínimo existencial à 

concessão da dignidade da pessoa humana, destacando que aquele é fundamental para que esta seja 

assegurada. Nesta esteira, Ingo SARLET (2007, p.42) ao dissertar que cabe ao direito exercer papel crucial 

na promoção e proteção do mínimo existencial, ressalta que: 

 

a dignidade , como qualidade intrínseca da pessoa humana, é irrenunciável e inalienável , constituindo 

elemento que qualifica o ser humano como tal e dele não pode ser destacado [...] Essa, portanto, 

compreendida como qualidade integrante e irrenunciável da própria condição humana, pode (e deve) 

ser reconhecida, respeitada e promovida e protegida, não podendo, contudo(no sentido ora 

empregado) ser criada, concedida ou retirada(embora possa ser violada), já  que existe em cada ser 

humano como algo que lhe é inerente. 

 

 

Em mesmo sentido, destaca Ana Paula BARCELLOS (2002, p.142) que conceder dignidade 

significa outorgar pelo menos o mínimo existencial, formado pelas condições materiais básicas para 

existência.  

Erigir a dignidade da pessoa humana a um fundamento (art.1º da Constituição Federal de 1988) 

e a um princípio do Estado significa que a base jurídica para aplicação dos demais direitos estará no respeito 

à pessoa e terá como fulcro a própria Constituição Cidadã, devendo ter por desiderato o respeito aos direitos 

fundamentais do homem, acima de tudo. 

Desta feita, compreende-se que a dignidade tão prolatada é muito mais fundamento e substrato 

para a concessão dos direitos fundamentais do que o próprio direito em si, é na verdade, um valor maior, 

norteador de todo o sistema jurídico e que se concretiza na análise deste no caso concreto. 

O mínimo existencial é obrigação estatal e deve ser concedido por este, o que em grande parte 

das cidades nem mesmo tem ocorrido, gerando um caos urbano cada vez mais fortalecido. Esse mínimo é a 

essência capaz de garantir uma educação de qualidade razoável, postos de saúde com atendimento regular, 

coleta de lixo e saneamento apropriado para atingir o contingente populacional, delegacias capazes de 

garantir segurança básica ou espaços de lazer. 
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Com efeito, as cidades sustentáveis necessitam, minimamente, desse conjunto de requisitos 

indispensáveis a uma vida digna da população. Ocorre que esse mínimo deve estar relacionado às condições 

básicas de infraestrutura urbana. É a partir dessa perspectiva que a concepção legal acerca de cidade 

sustentável foi traçada tendo o homem como ser social desta cidade, por isso, seus conceitos entrelaçam 

questões ambientais, de qualidade urbana e dignidade humana. E tudo isto deve concretizar-se à luz da teoria 

do mínimo existencial. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O estudo das cidades e do elemento sustentabilidade recai sobre a importância atual da análise 

do conceito de cidade sustentável, visto que prescinde de direitos como moradia, infraestrutura, saneamento 

básico, trabalho, transporte, lazer, serviços públicos, acrescidos de um meio ambiente equilibrado. São assim 

garantias que primem pela função social da cidade e política urbana.  

Nesse viés, não se pode olvidar que a relevância das cidades enfoca também a própria trituração 

da massa social por ela abarcada, pois a questão urbana é um problema mundial e que deve ser enfrentado 

como tal.  

O desenvolvimento, com o cerne na preocupação pela dignidade do ser humano, é por isso, fator 

de permanente busca social, sem ele estamos fadados ao insucesso. Nesta esteira, ressalta-se que o 

desenvolvimento deve ser concedido pelo Estado a partir do acesso à cidade para todos, o que não inclui 

somente a atividade ex officio do Estado e nem apenas a institucionalização das leis. 

Compreende-se nas áreas urbanas o contraste daqueles que possuem e de tantos outros que não 

tem acesso às garantias básicas institucionalizadas nas legislações. Isto se deve diretamente à presença do 

capital e suas disparidades na sociedade atual.  

Portanto, para a construção da questão urbana e eficácia de seus planos, é importante que haja 

uma preocupação regulamentar através do Direito, obviamente, não é somente por meio deste que a efetiva 

cidade sustentável se constituirá, mas certamente a partir destas concepções poderão ser traçadas estratégias 

e políticas que aproximam o ―legal‖ da cidade real. 

Quiçá seja apenas uma ideologia, mas por que não acreditar que é possível romper com as atuais 

estruturas? Ou pelo menos lutar por um desenvolvimento mais igualitário e justo? E por que não acreditar 

que o ser humano, sem diferenças de etnia, gênero, religiosidade ou regionalidade pode efetivamente tornar-

se o centro do mundo? 

Logo, há um vasto universo jurídico de proteção às cidades sustentáveis, tanto no que concerne 

às legislações de proteção ambiental, quanto à temática urbana e social em si. Portanto, o Direito regula 

essas questões, mas obviamente, não sozinho contorna os seus limiares e garante a sua aplicabilidade. Por 
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isso, ainda que não totalmente aplicáveis, há um avanço jurídico notável, que urge por sua concretização, é 

assim, o ato de transformar o ―dever ser‖ da deontologia jurídica no ser da estrutura social. 
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1 INTRODUÇÃO 

A produção do espaço urbano na Europa e nos Estados Unidos , na metade do século XIX, 

refletiram em países periféricos como o Brasil. Essas reflexões baseavam-se em modernização impregnadas 

nas elites políticas e sanitização dos espaços públicos 

No Brasil, já eram evidenciadas várias epidemias de varíola, paralisia infantil, sarampo e 

empoladíssimo, que se incidia em cidades que não havia infra-estrutura básica urbana (calçamentos de ruas, 

água tratada, rede de esgoto). Essas insalubridades, ocorrentes no início do século XX fizeram com que 

houvesse uma pressão populacional para a melhoria dessas cidades, baseando-se sempre em modelos 

europeus. 

A França era a referência de arte e arquitetura para o Brasil no século XX. São Paulo e Rio de 

Janeiro foram as primeiras cidades brasileiras a passar por esse processo de remodelação 

A capital brasileira, R io de Janeiro, foi à pioneira no processo de modernização, que foi 

iniciada no governo Pereira Passos. Em São Luís, após longas discussões, o processo de modernização foi 

iniciado pelo governo Jaime Tavares, na década de 1920. Assim, o casario colonial português e as ruas 

estreitas e tortuosas deveriam dar espaço aos edifícios com mais de um pavimento (verticalização), e largas 

avenidas, respectivamente. A atual Avenida Jaime Tavares, que terminou de ser construída em 1924, era tida 

pelos jornais ―imagem do moderno‖ e que tornou o prefeito Jaime Tavares um dos melhores prefeitos que a 

municipalização já terá. 

Os meios de comunicação salientavam para a ―estética dos velhos pardieiros‖, apontavam para a 

necessidade de se ―construir de modernos hotéis e clubes de diversão, e pouco comentavam as questões 

funcionais e estruturais dos melhoramentos a serem realizados‖. 

Dentro do processo de modernização, a parcela pobre era vista pelos técnicos e administradores como a 

principal causadora de alastramento de doenças, devido às instalações de moradia precárias.  
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Assim, na década de 1920, devido à grande proliferação, foram tomadas medidas para a 

sanitização dos espaços públicos e moradias. A parcela pobre da população foi punida pela construção de 

casebres de palha nos arredores do sítio urbano, incorrendo o distanciamento dessa população para lugares 

menos privilegiados do ponto de vista do valor imobiliário. 

Jaime Tavares administrou São Luís de março de 1926 a novembro de 1927, nomeado pelo 

presidente do estado, Magalhães de Almeida. Foi considerado um prefeito operoso. 

A construção da avenida beira mar foi iniciada nesse período, instalando um ar de modernidade 

à cidade. A modernização de São Luís foi prosseguida pelo prefeito Octacílio Sabóia Ribeiro. 

Sabóia Ribeiro, para dar um bom prosseguimento a essa modernização, dedicou-se a quatro 

fatores diferentes. Neutralizar o poder da elite conservadora, que se mostrava acomodada, e se recusava a 

arcar com os tributos á reforma de São Luís; higienizar todos os estabelecimentos que não estivesse dentro 

dos padrões sanitários modernos; dotar a cidade de uma boa malha viária, já que essa melhoria era símbolo 

de modernidade; demolir qualquer edifício que estivesse em situação de ruínas. 

A reforma arquitetônica segregou a pobreza do centro histórico, trouxe prédios modernos, 

alargou ruas. Até aí tudo era agradável para a elite. Porém, essas reformas requeriam gastos, e a prefeitura 

não tinha condições de arcar todo o orçamento. Eram necessários tributos pesados. Os altos tributos 

cobrados e as leis de Ribeiro geraram desavenças entre ele e os membros da Associação Comercial, que 

levou diversas reclamações de ambas as partes. 

Assim, elites passaram meios de comunicação, como o Diário do Norte para demonstrar a 

insatisfação com Sabóia Ribeiro. Por fim, Ribeiro exonerado pelo governador Paulo Ramos. Clodoaldo 

Cardoso assumiu o cargo de governador interino por três meses.  

O projeto de Sabóia Ribeiro para modernizar São Luís não se concretizou completamrnte.com 

isso, diferente do Rio de Janeiro, que possuía maior orçamento para arcar com o processo de modernização. 

Hoje, São Luís guarda muitas características da época colonial portuguesa. 

 

2 METODOLOGIA 

2.1 Área de estudo 

 Centro Histórico de São Luís, Compreendendo os bairros do Desterro e Reviver. 

Procedimentos metodológicos 

O presente trabalho busca analisar o estado sócio-ambiental do Centro Histórico de São Luís, e 

seus impactos na atividade turística. Para isso, é necessário entender como o Centro Histórico foi construído 

e idealizado, e o que ele representa hoje na vida das pessoas. Para essa análise seja efetivada, foram 

utilizados três procedimentos metodológicos: 

Pesquisa bibliográfica 
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Artigos que revelam todo o processo de formação do Centro Histórico de São Luís. Outros que 

descrevem projetos voltados para a recuperação da comunidade ali residente. A pesquisa buscou também 

encontrar projetos públicos que buscam recuperar toda a parte física do Centro Histórico de São Luís. 

Levantamento fotográfico 

Essa etapa constitui-se na demonstração do estado de depredação e abandono dos prédios do 

Centro Histórico de São Luís 

Percepção in loco 

Essa etapa consiste em uma análise empírica do estado de depredação, do abando do poder público dentro 

do Centro Histórico de São Luís. 

 

3. AS POLÍTICAS DE URBANISMO DO RIO DE JANEIRO E SEUS REFLETOS SOBRE O 

ESPAÇO URBANO DE SÃO LUÍS NO SÉCULO XX 

 

O processo de urbanização do Brasil, no início do século XX, sofreu profundas influências da 

Europa, que se urbanizara no início do século XIX. 

 

 A urbanização de São Luís seguiu, historicamente, modelos vinculados àqueles executados na 

França. O conjunto de medidas adotado por Hassan na reconstrução de Paris no século XIX foi 

difundido em vários países, inclusive no Brasil nas décadas iniciais do século XX. Essas influências 

foram evidenciadas nas reformas urbanas de várias capitais brasileiras como bem exemplificam os 

casos de São Paulo e Rio de Janeiro (Caldeira, 1996). 

 

O Rio de Janeiro foi uma das primeiras capitais a se urbanizar. Essa urbanização foi 

influenciada por questões política, já que era a capital federal. 

 O Rio de Janeiro foi por muito tempo a Capital Federal, deixando de sê-la em 1960 com a 

inauguração de Brasília, a nova Capital do Brasil. Desde a época do Império até o governo do 

presidente Juscelino Kubitschek, a capital carioca foi o centro das decisões administrativas e o local 

onde foram aplicadas (ou ao menos fomentadas) primeiramente as idéias de modernização das 

cidades brasileiras (Caldeira, 1997).  

 

As mudanças a serem efetivadas consistiam na retirada de imóveis que favorecessem a 

disseminação de doenças. Era o caso da ocupação indevida das margens de rios (que trazia contaminação 

das águas péla deposição de resíduos de residências).essa idéia estava atrelada à França, que era tida como 

centro da efervescência do pensamento desde a Revolução Francesa. 

A fase inicial de urbanização do Rio de Janeiro foi iniciada no governo Rodrigues Alves (15 de 

novembro de 1902 a 15 de novembro de 1906, nesse período, ocorreu o processo de ocupação de morros e o 

início da Revolta da Vacina (1904), onde os pobres foram afastados para longe do cenário de progresso das 

cidades). 
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Assim, o Rio de Janeiro, nas suas ideias de Modernidade e sanitização dos espaços públicos, 

passaram a influenciar profundamente as idéias de modernização de São Luís, nas décadas de 1920 a 1930. 

Outras cidades como primeiro Teresina, que se modernizara, também passou a influenciar na 

modernização de São Luís. Os principais jornais da época enfatizavam da necessidade de modernização da 

cidade: Substituição dos velhos pardieiros, construção de modernos clubes de diversão eram o que 

divulgavam na época, em detrimento de questões estruturais e funcionais dos melhoramentos a serem 

desenvolvidos. 

 

4. A ATIVIDADE TURÍSTICA MUNDIAL E O INTERESSE POR ARQUITETURA COLONIAL: 

O MA NA ROTA MUNDIAL DO TURISMO. 

 

São Luís é uma cidade histórica, que revela diversas características do período colonial, entre 

eles, prédios, casarões, e azulejos à moda portuguesa (figura). Além do mais, possui comidas típicas, 

folclore, e danças e costumes vindos do período colonial. Por isso, São Luís foi reconhecido pela UNESCO 

como uma cidade de valor humanístico e cultural profundo. 

 

 

Figura 01: Azulejo Português do Período Colonial 

Fonte: http://www.passagenseturismo.com.br/wp-content/uploads/2009/03/azulejo1.jpg. 

 

Depois que a UNESCO concedeu a São Luís o Título de Patrimônio Histórico e Cultural da 

Humanidade, em 1997,a cidade passou a intensificar os olhares de pesquisadores, e diversos investimentos 

pelo poder público, para que assim, a torna-se um grande atrativo no turismo. 

Além de física dos investimentos na estrutura cidade, houve também trabalhos visando à 

educação patrimonial em escolas públicas de ensino fundamental, projetos de valorização das comidas 

típicas patrocinadas pelas secretarias do município. 

http://www.passagenseturismo.com.br/wp-content/uploads/2009/03/azulejo1.jpg
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Hoje, os principais pontos turísticos de São Luís são: Palácio dos Leões: Sede do Governo do Maranhão 

possui exposições de gravuras de Vitor Meireles (1832-0903). Foi erguido pelos franceses em 1612 com o 

nome Fort Saint Louis. Casa do Maranhão: foi fundada em 1873, foi sede de alfândega e possui exposições 

permanentes das raízes do bumba-meu-boi e seus vários ritmos. Casa do Nhozinho: o nome homenageia 

Antônio Bruno Pinto Nogueira, um artesão que viveu de 1904 a 1974. A casa mostra o modo de vida dos 

indígenas e o cotidiano dos maranhenses no interior do Maranhão e no litoral. Catedral da Sé: Igreja Nossa 

Senhora da Vitória. Construída pelos indígenas, foi inaugurada em 1699. Foi tombado pelo IPHAN e retrata 

o barroco. Teatro Arthur Azevedo (figura 02): conhecido como Teatro União dos Idos em 1817, rebatizado 

de Teatro São Luís na década de 1920. Passou por período de ruínas até 1991, quando reformaram o seu 

aspecto original. 

 

Figura 02: Teatro Arthur Azevedo: No passado, um dos mais modernos de São Luís 

 

Edifício São Luís: foi erguido no século XIX. O solar da esquina é considerado a maior 

construção revestida por azulejos coloniais do país. Sofreu incêndio em 1969, mas foi restaurado em 1976. 

Fonte do Ribeirão: foi fundada em 1769. Possui cinco jorros de água que saem da boca de 

carrancas e esculturas. A água vem da nascente, por galerias subterrâneas, que perpassam o Centro 

Histórico. 

Mercado Praia Grande: sua construção data de 1820. O mercado vende sementes e especiarias. É 

palco de jogos de baralho entre homens da terceira idade. 

Convento das Mercês: prédio inaugurado pelo padre Antônio Vieira em 1645. Sua função era 

abrigar a ordem dos mercedários. Hoje, o prédio abriga várias obras do ex-presidente José Sarney. 

Cafua das Mercês: antigo mercado de escravo negro. Hoje passa a ser museu, onde guarda 

diversas vestes e instrumentos do período do tráfico negreiro no Brasil.Cento de Cultura Popular Domingos 
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Vieira Filho: casa que guarda material de ritos e fogueiros populares, como o tambor de mina e festa do 

divino. 

Museu Artístico e Histórico do Maranhão: antigo Solar Gomes de Sousa, de 1836. Hoje é um 

museu, que guarda características residenciais do século XIX. Museu da Arte Sacra: foi instalado no século 

XIX, e guarda peças de missionários europeus. 

 

5. OS PROJETOS DE REVITALIZAÇÃO DO SÍTIO URBANO DE SÃO LUÍS E A SUA LIGAÇÃO 

COM A ATIVIDADE TURÍSTICA: 

 

5.1 Projetos Reviver, Praia Grande, Monumental e Prodetur. 

Atualmente, existem vários projetos que visam recuperar e preservar o conjunto arquitetônico de 

São Luís. Esses programas têm várias finalidades. Entre elas está a de adequar os bairros as suas funções 

vitais (comércio, hotelaria, moradia fixa), embelezar áreas para incentivar o turismo. O turismo gera grandes 

e importantes desdobramentos, como a movimentação da economia, geração de renda, por isso esses 

projetos preocupam-se também com a parte social. Os principais estão: 

 

5.2 Monumenta 

Programa do Ministério da Cultura. Atua em diversas cidades como Alcântara (Ma), Rio de 

Janeiro (Rj), Oeiras (Pi), Salvador (Ba). 

O Projeto Monumenta visa conjugar recuperação e preservação do patrimônio histórico com 

desenvolvimento econômico e social. O Monumenta conta com o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento-BID, e o apoio da UNESCO. Atua em cidades históricas protegidas pelo Instituto de 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). 

O projeto conta com atividades de capacitação de mão-de-obra especializada em restauro, 

formação de agentes locais de cultura e turismo, promoção de atividades econômicas e programas 

educativos. 

 

5.3 Os objetivos do Monumenta são: 

1. Preservar áreas de prioridade do patrimônio histórico e artístico urbano 

2. Estimular ações que aumentam a conciência das pessoas sobre a importância de se preservar o acervo 

histórico. 

O projeto Monumenta tem dado uma série de bons resultados. Várias cidades ativaram a sua 

economia, geraram renda e incentivara o turismo. Esses resultados foram obtidos através da capacitação de 

mão-de-obra especialiozada, e restauração de diversas áreas tombadas pela União. 
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5.4 Prodetur 

O Programa de Desenvolvimento do Turismo no Nordeste (Prodetur/Ne) financia créditos para 

estados e um municípios, e visa tanto estimular a atividade turística,. Quanto melhorar a qualidade de vida 

de pessoas que residem em centros históricos. O Prodetur é financiado com recursos do  BID, e tem o Banco 

do Nordeste como órgão executor. 

O Prodetur abrange nove estados  do Nordeste, além do Espírito Santo e Minas Gerais. Atua em 

financiamento de obras de infra-estrutura (transporte, urbanização saneamento). 

O programa começou a ser desenvolvido no começo da década de 1990. Observou-se que a 

Região Nordeste apresentava recursos cênicos e culturais significativos, além de mão-de-obra em 

abundância e com custos relativamente baixos. Assim, o Prodetur busca lançar bases para o 

desenvolvimento organizado e continuo da atividade turística em São Luís. 

 

 

 

5.5  Projeto Reviver 

Foi iniciado em 1987, e é exclusivo do Centro Histórico de São Luís do Maranhão. Seu 

programa buscou recuperar e revitalizar o conjunto arquitetônico da cidade. O reviver passou por duas fases 

distintas: A primeira, entre os anos de 1987 e 1988, procurou recuperar obras consideradas prioritárias como 

a reforma e estruturação do prédio destinado ao funcionamento do Centro de Criatividade Odílo Costa Filho, 

restauração da Igreja da Sé, e do Palácio Episcopal, reforma do Armazém do Estado, etc. 

Posteriormente vieram outras intervenções realizadas na Praia Grande e arredores. Houve 

renovação das redes de água e esgoto e drenagem. A fiação de telefonia e energia elétrica foi substituída por 

novas instalações subterrâneas. Os postes de concreto da iluminação pública cederam lugar aos de ferro 

fundido, arrendelos e lampiões. 

Os urbanistas, engenheiros, tiveram todo o cuidado de, durante as reformas, preservarem ao 

máximo as características artísticas do início do século XX.Forma reformados becos e escadarias, camadas 

de asfalto foram removidas, casarões e ruínas que não puderam ser completamente restaurados em seu 

aspecto original, surgiram praças. 

O projeto habitacional, seguido do Reviver desde 1993, fixa famílias na área da Praia Grande, 

nas ocupações de parte dos casarões restaurados. O projeto segue obras de restauro na Rua da Palma e do 

Giz, e adjacentes. 
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6. AUSÊNCIA DE POLÍTICAS DE URBANISMO PERMANENTE E A DEFICIÊNCIA NA 

INFRAESTRUTURA URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO LUÍS E SEUS IMPACTOS 

NEGATIVOS SOBRE O TURISMO 

 

São Luís é a capital do Estado do Maranhão. Uma cidade que revela em toda sua estrutura física 

do período da modernidade no Brasil, nas décadas de 1920 a 1930. Por isso, turistas vem à cidade presencia 

uma estrutura do passado que São Luís revela seu estilo: ruas, praças, prédios, monumentos, etc. 

Apesar do imenso valor reconhecido pela UNESCO a São Luís, apesar de todo o investimento 

que a cidade teve no fim do século XX, o Centro Histórico de São Luís ainda apresenta muitas deficiências. 

Ruas apresentam-se esburacadas e prédios apresentam-se danificados pelo intemperismo (chuva, 

vento, sol). O atual teatro Arthur Azevedo, devido a um incêndio, esteve, por décadas, sem suas funções. 

Outro exemplo é o antigo prédio do Governo do Estado (figura 03) 

 

 

 

Figura 03: Prédio do governo do estado: um exemplo de abandono 

Fonte: http://i0.ig.com/bancodeimagens/ep/rb/kx/eprbkxatsemdro13equvavvmr.jpg 

A carência de investimentos na preservação do Centro Histórico de São Luís torna a cidade feia, 

mal vista. Como conseqüência disso a cidade torna-se esquecida, e o ambiente torna-se desagradável aos 

turistas que freqüentam as Áreas do Centro Histórico. 

 

7. RECOMENDAÇÕES RELATIVAS À ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

POLÍTICAS DE URBANISMO APLICADAS À REALIDADE NO CENTRO HISTÓRICO DE SÃO 

LUÍS 

 

São Luís, 2005 afirma que: A implantação de um sistema de infra-estrutura para a conservação, a 

ser usado como instrumento de planejamento e controle, capaz de instrumentalizar a conservação integrada e 

http://i0.ig.com/bancodeimagens/ep/rb/kx/eprbkxatsemdro13equvavvmr.jpg
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auxiliar nas tarefas de acompanhamento e sustentabilidade da política e do sistema de conservação. 

Conforme acervo previamente identificado, devem-se seguir os princípios da: Integração interinstitucional: 

acervo do IPHAN, da UFMA, da UEMA, do Departamento de Patrimônio Histórico Artístico e Paisagístico 

(estadual), do PRODETUR/MA, da Câmara Municipal de Vereadores, do Arquivo Histórico Municipal, 

Arquivo Histórico do Estado. Integração intersetorial: acervo do Instituto Municipal de Planejamento-

IPLAN, Fundação Municipal de Cultura-FUNC, Secretaria Municipal de Educação-SEMED, Secretaria 

Municipal de Turismo. A partir da citação anterior, compreende-se que os programas instalados para a 

conservação do Centro Histórico devem trabalhar de forma integrada, interagindo sempre órgãos estaduais, 

municipais e federais, para um resultado mais eficiente e satisfatório. 

Outro tema muito importante a ser abordado é a educação patrimonial em sala de aula. Crianças 

e jovens deve estudar e crescer da história e tendo conhecimento da importância do Centro Histórico como 

um bem público e social, e do seu imenso valor histórico e cultural. Assim, como seres atuantes dentro do 

espaço onde vivem que, serão colaboradores do projeto de conservação do Centro Histórico de São Luís. 

Um projeto que hoje visa recuperar a estrutura física de São Luís chama-se Pac das Cidades 

Históricas. Um projeto da prefeitura de São Luís e o governo federal. Esse projeto visa preservar o 

patrimônio histórico, valorizar a cultura e promover o desenvolvimento econômico e social.  

Entre as principais obras estão: Restauração do Cine Boxy, restauração e requalificação do 

imóvel na Rua do Giz, Plano de Modernidade e Acessibilidade Urbana para a área central, modernização do 

sistema de gestão urbana no âmbito do Centro Histórico. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Centro Histórico de São Luís, com seus velhos pardieiros, ruas estreitas e tortuosas revelam 

muito obre o passado da modernização do Brasil, no início do século XX. Pelo se valor histórico e cultural 

que São Luís ganhou reconhecimento pela UNESCO. Tal reconhecimento recebeu olhares de pesquisadores, 

empresas privadas. Recebeu também grandes investimentos do poder público para o turismo. 

No entanto, o descaso da esfera estadual, municipal e federal é muito grande. Vários prédios 

defasados abandonados. Ruas e becos são palco de marginais prostitutas.  

Não há investimentos em pesquisas de investigação da precariedade do Centro Histórico de São 

Luís, nem em especialistas ou moradores dos prédios. Com isso, São Luís torna-se esquecida, o turismo 

diminui e o mercado consumidor falece.  

Dessa forma, além de São Luís perder seu valor histórico cultural, perde também sua 

importância social e econômica já que pessoas de fora deixam de consumir em bares e restaurantes, deixam 

de freqüentar museus, monumentos, etc. 
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São Luís deve ser preservado, para que assim seja preservado o seu valor histórico. Para que isso 

aconteça, o poder púbico deve estar atuante, de forma intersetorial e interinstitucional. Deve investir em 

pesquisa e especialistas. Deve recuperar toda a estrutura física que estiver danificada pelo tempo. 

Outro fator bastante importante para o Centro Histórico é a conscientização local dos moradores, 

já que são grandes atuantes na área. Essa conscientização deve ser dada em sala de aula, aos alunos de 

ensino fundamental e médio. 
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TRANSFORMAÇÕES NA CONFIGURAÇÃO DA REDE URBANA MARANHENSE: indicações e 

problemas para uma agenda de pesquisa
1
. 

                        

                      Antonio José de Araújo Ferreira (ajaf@ufma.br; DEGEO/UFMA) 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A preocupação com a distribuição das cidades num dado território remonta ao congresso da União 

Geográfica Internacional, realizado em Lisboa, em 1949, no qual Jean Gottmann encabeçou um grupo de 

pesquisadores que evidenciaram ―os fortes desequilíbrios inter-regionais e intra-redes urbanas na Europa e, 

em especial na França‖
2
. Outros estudos foram levados a cabo e a referência foi a tese de Michel Rochefort, 

intitulada ―A Organização Urbana da Alsácia‖, em 1960. Este concluiu que existia um conjunto de 

aglomerações de nível regional diversificado quanto à qualidade de seus serviços, o que derivava do 

dinamismo próprio de cada cidade, da história, necessidades dos habitantes, e das atividades de produção, 

aliadas às da zona de influência.  

Para Corrêa (2006) essa preocupação tem origem nas contribuições sobre a concepção de hierarquia 

urbana (CHRISTALLER, 1933), a idéia de primazia vinculada ao tamanho e desenvolvimento 

(JEFFERSON, 1939), as classificações funcionais (HARRIS, 1943) e as dimensões básicas de variação 

(MOSER; SCOTT, 1961).  

Em nível de Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) priorizou a 

compreensão do processo de urbanização do País, cujos primeiros estudos contaram com a participação do 

citado Michel Rochefort e culminou na instituição da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano (1974-

79). A rede urbana nacional foi diagnosticada em 1973 e apesar do avanço do mencionado processo, 

somente em 1993 o IBGE realizou um levantamento sobre a área de atração das cidades brasileiras o qual 

recebeu a denominação de Região de Influência das Cidades (REGIC) e classificou a rede em oito níveis de 

atração. 

O diagnóstico do final da década de 1990 analisou as 5.561 cidades brasileiras de então e 

resultou na definição de duas metrópoles globais (São Paulo e Rio de Janeiro), sete metrópoles nacionais 

(Curitiba, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Recife e Salvador), quatro metrópoles 

regionais (Belém, Campinas, Goiânia e Manaus), 16 centros regionais (incluindo a capital do Maranhão), 

31 centros sub-regionais de ordem 1 (Imperatriz - MA), 51 centros sub-regionais de ordem 2 que 

                                                 
1
 Este artigo é  resultado do projeto de pesquisa intitulado “A atual configuração da rede urbana maranhense: 1990-2010”, que 

está em fase de conclusão e é financiado pela Fundação de  Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
do Maranhão,  conforme Edital FAPEMA n° 04/2010 e Processo APP-01065/10. 
2
 Cf. AMORIM FILHO, Oswaldo B. Origens, evolução e perspectivas dos estudos sobre as cidades médias. In: SPOSITO, Maria E. B. 
(Org.). Cidades médias: espaços em transição. São Paulo: Expressão Popular, 2007, p. 69-87. Sobre as bases teóricas de 
estudos urbanos e regionais ver IPEA/IBGE/UNICAMP (1999, p. 1-32), Parte III.  

mailto:ajaf@ufma.br
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abrangiam Caxias e Açailândia – MA, e centros sub-regionais de ordem 3, entre os quais a referência 

estadual é a cidade de Zé Doca (IPEA/IBGE/UNICAMP, 1999). 

  Na última versão do diagnóstico da rede urbana brasileira foi revelado que ―estudos em níveis 

menores poderão estabelecer recortes e articulação específicos‖ (BRASIL, 2008, p.10), indicando 

tendências e subsídios para a formulação de políticas públicas. Neste caso se insere o presente artigo que 

objetiva colocar em debate as transformações na configuração da rede urbana maranhense, a partir de 

1990, de forma que seja indicada uma agenda de pesquisa. Isto porque particularizando a unidade da 

Federação em apreço, a análise das referências bibliográficas levantadas constata que, extraindo-se os 

documentos oficiais do final do século XX (IPEA/IBGE/UNICAMP, 1999) e do início deste século 

(BRASIL, 2008) que enfatizam a escala nacional, predominam trabalhos que não exploram a importância 

histórica das cidades e sua contribuição para a reorganização/ produção do espaço maranhense.  

Exceção pode ser creditada aos trabalhos sobre rede urbana (ANDRADE, 1968; MARANHÃO, 

1979)
3
, sendo que Ferreira (1989) analisou a estrutura espacial urbana maranhense o que, todavia, requer 

atualização
4
. Para tanto, o texto a seguir foi divido em três partes: a primeira trata dos indícios, 

destacando-se a base empírica das transformações, além dos novos elementos e conteúdos; a segunda 

atém-se à agenda de pesquisa; por fim, ressaltam-se as conclusões.   

 
2. OS INDÍCIOS DAS TRANSFORMAÇÕES NA REDE URBANA MARANHENSE 

 

2.1 A base empírica das transformações   

Desde o século XVII até 1940, a ocupação/ produção do espaço do estado do Maranhão, localizado 

na macrorregião Nordeste do Brasil (Figura 1), vincula-se à exportação/ organização econômica relativa às 

culturas da cana-de-açúcar e algodão, e aproveitamento do babaçu. Isto, a partir de interesses externos 

materializados por França, Portugal, Holanda e Inglaterra, os quais viabilizaram áreas de produção, inserção 

de mão-de-obra (escrava), drenagem de recursos e incipientes ações de políticas territoriais exemplificadas 

pela construção de fortes, implantação de missões de catequese, tentativas de colonização, abertura de 

caminhos, etc (FERREIRA, 2008). 

Em termos cumulativos, verificou-se que: 1) o epicentro econômico desse estado migrou ―da foz do 

Mearim às margens do Turiaçu‖ onde se intensificou o ciclo do algodão (1755-1846) para o interior no 

                                                 
3
 ANDRADE, Manuel C. de. Os transportes e a rede urbana no Maranhão. Boletim Geográfico, Rio de Janeiro, v. 27, n. 202, 
jan./fev. 1968. Para esse autor, “um dos mais sérios problemas que aflige o Maranhão é representado pela dificuldade de 
transporte e comunicação *...+, o que concorre para uma *...+ inexpressiva rede urbana” (p. 11 e 14).   

4
 FERREIRA, Antonio J. de A. A estrutura espacial urbana maranhense. São Luís, 1989. Monografia (Trabalho de Conclusão de 
Curso em Geografia) – Universidade Federal do Maranhão. Neste trabalho é revelado que “a acessibilidade é o fator *...+ que 
dinamiza aquelas cidades situadas em pontos estratégicos da malha viária, concentrando nessas uma gama e melhor estrutura 
na prestação de bens e serviços *...+, embora predomine *...+ pouca interrelação espacial *...+ entre as cidades maranhenses” (p. 
62 e 63). 
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sentido das ―margens do Pindaré, do Mearim, do Itapecuru‖ em que se tornou proeminente o ciclo da cana-

de-açúcar (1846-1889) - (MEIRELES, 2001, p. 257-259).  Particularizando as cidades e as respectivas 

unidades territoriais político-administrativas autônomas, constata-se que no Maranhão em 1822 havia 12, 

que passaram para 50 em 1889 e em 1950 já eram 72, sendo 12 as principais em que São Luís aglomerava 

119.798 habitantes ou o dobro da população das outras onze (Quadro 1). A ocupação era 

predominantemente rural, todavia, existia um potencial em termos de ―fundos territoriais‖ (SANTOS; 

SILVEIRA, 2001) equivalentes a aproximadamente 200.000 km² (D‘APOTE apud ANDRADE, 1973), que 

incluía a floresta pré-Amazônica (oeste), os babaçuais (centro) e os cerrados do sul considerados atrativos 

para os imigrantes, sobretudo da própria macrorregião Nordeste que padecia com o advento da seca e a 

concentração fundiária. Este quadro que se desenrolava e concentrava no setor leste da citada unidade da 

Federação foi redimensionado quando políticas territoriais baseadas na colonização e povoamento foram 

implantadas em 1942 e auxiliadas por políticas de transportes incrementaram a migração nas décadas 

subseqüentes;   

 

 

                           Figura 1 – Mapa de localização do Maranhão no Brasil, 2011. 
                            Fonte: www.ibge.gov.br. 

 

2) ante essa reestruturação espacial, a mobilidade da força de trabalho acompanhou tal epicentro, o 

que concorreu para o aumento da ocupação/ povoamento;  

3) a capital maranhense (São Luís), permaneceu sendo a definidora da organização espacial haja 

vista a condição portuária, a função político-administrativa, a concentração da prestação de bens e serviços;  

4) as cidades multiplicaram-se e aquelas melhor situadas no eixo rodo-ferroviário, gradativamente, 

tornaram-se centro de atração demográfica e da reprodução do capital. 

http://www.ibge.gov.br/
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  Cidade População 

São Luís 119.798 

Caxias 14.445 

Pedreiras 7.185 

Codó 6.027 

Ribamar 5.339 

Rosário 5.316 

São Bento 5.191 

Viana 4.995 

Coroatá 4.970 

Bacabal 4.857 

Carolina 4.659 

Pinheiro 4.477 
 

         Quadro 1 – Maranhão: nominata das doze principais cidades, 1950. 

         Fonte: IBGE. Censo Demográfico, 1950. 

 
 

 Em se tratando das aglomerações urbanas, constataram-se indícios do avanço das transformações, 

porque entre 1950 e 1970 mais dezoito cidades foram instaladas no Maranhão, sendo que do total (90), 

13,33% tinham população entre 10.001 a 35.000 habitantes, a capital possuía 205.413 moradores e 

Imperatriz tornou-se a segunda maior (Quadro 2 e Figura 2). A realidade empírica revelou, ainda que, a 

partir de 1970, as duas principais cidades passaram a ser São Luís e Imperatriz; esta se sobrepôs à Carolina e 

à Caxias em função de ter sido beneficiada pelo traçado da BR-010 (Belém-Brasília) que culminou em 

intenso movimento migratório decorrente da implantação de projetos de ordenamento territorial e do 

vislumbrado Programa Grande Carajás. Bacabal que era a terceira cidade em 1960, dez anos depois se 

tornou a quarta devido ao arrefecimento do babaçu e da rizicultura. A melhoria da acessibilidade nos 

quadrantes centro, leste e oeste, aliada ao declínio da navegação fluvial concorreu para que a mais 

importante cidade da Baixada Maranhense, São Bento, perdesse posição na escala estadual em detrimento de 

Pinheiro, assim como Codó e Pedreiras declinavam porque ficaram marginalizadas em relação aos eixos 

rodoviários troncais.  

Posição 

na rede 

urbana  

1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

1ª São Luís São Luís São Luís São Luís São Luís São Luís São Luís 

2ª Caxias Caxias Imperatriz Imperatriz Imperatriz Imperatriz Imperatriz 

3ª Pedreiras Bacabal Caxias Caxias Timon Timon Timon 

4ª Codó Codó Bacabal Timon Caxias Caxias Caxias 

5ª Ribamar Pedreiras Codó Bacabal Bacabal Codó Codó 

6ª Rosário Imperatriz Pedreiras Santa Inês Codó Bacabal Paço do 

Lumiar 

7ª São Bento Carolina Timon Codó Santa Inês Açailândia Açailândia 

8ª Viana Coroatá Ribamar Pedreiras Açailândia Santa Inês Bacabal 

9ª Coroatá São Bento   Coroatá Pinheiro Barra do 

Corda 

Balsas Santa Inês 

10ª Bacabal Timon Pinheiro Barra do 

Corda 

Pinheiro Barra do 

Corda 

Balsas 

       Quadro 2 – Maranhão: nominata das principais cidades quanto ao tamanho demográfico, 1950-2010. 

       Fonte: FERREIRA, 2006; Censo demográfico 2010, primeiros resultados, IBGE. 
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                    Um dos esforços mais sistematizados no sentido de compreender tais transformações é o da 

SEPLAN-MA/SUDENE (1975), intitulado ―Estudos de Regionalização do Estado do Maranhão‖; ele foi 

baseado no conjunto das divisões espaciais alcançadas com o modelo de potencial, análise de fluxos de 

comercialização interna e no modelo de Palomacki, isto é, na distribuição espacial dos equipamentos 

administrativos, o qual identificou nove regiões polarizadas (São Luís; Chapadinha; Santa Inês; Bacabal; 

Caxias; Imperatriz; Presidente Dutra; Balsas; e São João dos Patos), além de quinze centros sub-regionais. 

O avanço das transformações revelava e exigia que, após o levantamento da situação das cidades entre 

1978 e 1979, deveriam ser recomendados investimentos para o desenvolvimento urbano ―coerente com a 

realidade maranhense e harmônica em seus níveis urbano e regional, através de ações sobre o sistema 

interurbano (estratégia territorial) e o sistema intra-urbano (atuação da cidade), procurando estabelecer 

harmonia na distribuição de oportunidades, riquezas, equipamentos, qualidade de vida da população dessas 

cidades e regiões maranhenses‖ (MARANHÃO, 1979, p. 408).  

Em 1980 o estado do Maranhão possuía 130 cidades, entre as quais 13,08% estavam na faixa de 

10.001 a 35.000 pessoas e as maiores como Bacabal, Santa Inês, Caxias, Timon e Imperatriz cresceram e 

ultrapassaram os 35.000 habitantes, mas permaneceram com menos de 112.000 almas (FERREIRA, 2006). 

Ao analisar a estrutura espacial urbana maranhense, Ferreira (1989) revelou que no ápice da hierarquia, isto 

é, com índice de centralidade superior a 1501 estavam duas cidades: São Luís, ao norte, e com o maior 

número de cidades influenciadas; e Imperatriz, a oeste. Na parte centro-noroeste (Santa Inês), centro 

(Bacabal) e leste (Timon e Caxias) destacavam-se cidades com índices entre 801 e 1500. As cidades situadas 

na parte nordeste (Chapadinha), sudeste (Presidente Dutra e São João dos Patos) e sul (Balsas) sobressaíam-

se com índices de centralidade entre 201 e 300. Convém ressaltar-se que as cidades de Barra do Corda e 

Pinheiro, com índice entre 301 e 800, tinham papel ímpar em relação aos seus centros e aquelas com menor 

índice de centralidade situavam-se ao sudeste e sul do estado em que a precariedade de transportes era o 

principal empecilho a qualquer dinamismo. 

São Luís, neste caso, permanecia sendo a cidade principal porque é capital do Maranhão e 

apresentava as funções político-administrativas e de prestação de bens e serviços melhor estruturadas, mais 

diversificadas e sofisticadas, e com maior abrangência espacial
5
, o que se mantém até o momento atual. 

Contribuíram para tal a melhoria da acessibilidade expressa pela rodovia BR-135, as estradas da hodierna 

Companhia Ferroviária do Nordeste e Carajás que já induzia a economia devido aos prováveis impactos do 

efeito multiplicador, as condições naturais do porto do Itaqui, o aeroporto e toda uma logística que a 

                                                 
5
 Conforme Rodrigues (1971, p. 70), São Luís apresentava as seguintes funções e relacionamentos espaços-regionais: coleta e 

expedição de matérias primas; função de distribuição de produtos industrializados através do comércio varejista, grossista e das 

indústrias; a prestação de serviços da educação, saúde, bancários e serviços diversos; a origem da população; e o abastecimento 

em produtos alimentares. 
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tornaram uma área fortemente atrativa. Devem-se considerar ainda os conflitos agrários existentes no 

interior do estado, os quais conjugados ao já mencionado contribuíram para ocorrer um incremento 

populacional da ordem de 124,09% no período de 1950/80. 

A cidade de Santa Inês foi criada no início da década de 1970 e sobressaiu-se por se localizar no 

cruzamento dos eixos rodoviários das BR‘s 222 e 316, que intensificaram seu intercâmbio com todo o País 

tornando-a passível de atração, que foi expresso pelo crescimento populacional urbano correspondente a 

170,13% no período de 1970/80. Desta situação emergiu um dinamismo comercial e toda uma infra-

estrutura de prestação de bens e serviços à disposição da população e, principalmente, das áreas de expansão 

das fronteiras agrícolas situadas no oeste maranhense que foram induzidas pelos governos federal e estadual.  

A transformação na hierarquia urbana tem ainda como exemplo Caxias, que até 1960 era a segunda 

cidade estadual e o primeiro centro sub-regional, mas perdeu posições para Imperatriz (1970) e Timon 

(1991). Esta ultrapassou Caxias na hierarquia urbana maranhense por encontrar-se cortada pelas rodovias 

BR‘s 226 e 316, as quais fazem ligação com as outras capitais nordestinas e também por fazer parte da 

Aglomeração Urbana de Teresina, comandada pela capital do estado do Piauí, que tem influência quanto à 

prestação de bens e serviços de leste para o centro maranhense; assim, Timon detém todo um arcabouço 

estrutural de bens e serviços, influenciando desta maneira mais que Caxias, embora com posição secundária 

a Teresina de onde parte o impulso de seu crescimento. Essa influência deriva de sua força de atração 

expressa pela taxa de urbanização de 236,66%, a mais alta do estado no período 1970/80. Por outro lado, 

Caxias registrou taxa de urbanização de 84% no mesmo período, o que implica na redução do ritmo do 

incremento. 

Por ter sido beneficiada pelo traçado da rodovia BR-010, que possibilitou fluxos mais intensos com 

pólos nacionais de expressão (Belém, Goiânia, Brasília e São Paulo), bem como com o restante do estado 

através de rodovias federais (BR‘s 222, 226 e 230), a cidade de Imperatriz se transformou em um centro de 

atração demográfica e investimentos, além de maior intercâmbio sócio-econômico, o que concorreu para que 

desde 1970 ultrapassasse Caxias e se tornasse a segunda cidade em economia e população do Maranhão, 

superada apenas por São Luís.  

Convém enfatizar que a cidade de Açailândia foi criada em 1981 e já mostrava notáveis índices de 

crescimento populacional e de prestação de bens e serviços devido à sua privilegiada posição no 

entroncamento das rodovias BR-010 e 222, além de estar próxima ao cruzamento da Estrada de Ferro 

Carajás com a Ferrovia Norte-Sul (futura) e ser um centro com boas possibilidades de incremento 

econômico em face da ampliação e efeito multiplicador do pólo guseiro. 

Na região dos Gerais de Balsas, o maior centro urbano é Balsas, posto que se situa numa posição 

privilegiada, ou seja, no eixo das rodovias MA-006 e BR-230. A primeira possibilita acesso ao extremo sul, 

ao centro e ao norte do referido estado, enquanto a segunda, ao norte de Tocantins e oeste do Piauí. Devido à 
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essa posição e ao potencial edafoclimático, o Estado brasileiro induziu a  

ocupação e o aproveitamento econômico dessa região baseando-se nas commodities agrícolas da soja por 

intermédio da fase III da Cooperação Nipo-Brasileira de Desenvolvimento dos Cerrados (PRODECER) e, 

conseqüentemente, foi impulsionada a ampliação de sua estrutura de bens e serviços, o que remonta ao final 

da década de 1970. 

No intercenso de 1980 a 1991, mais seis cidades foram instaladas no Maranhão, sendo que da 

totalidade (136) dessas, as situadas na faixa de 10.001 a 35.000 residentes registraram incremento de 

217,65% porque ascenderam de 17 (1980) para 37 (1991) enquanto as de 55.001 a 100.000 habitantes 

duplicaram  (Quadro 3). Os destaques ficaram por conta das cidades de Barra do Corda, Açailândia, Santa 

Inês e Timon que desde então (1991) se tornou a terceira maior; a importância desta deriva das benesses de 

proximidade (2 km via rio Parnaíba) da capital piauiense, Teresina, enquanto Açailândia e Santa Inês 

sobressaíam-se em decorrência da situação geográfica já analisada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 – Maranhão: número de cidades por faixa de população, 1970-2010. 

Fonte: FERREIRA, 2006; Censo demográfico 2010, primeiros resultados, IBGE. 

  

No penúltimo censo (2000) verificou-se a inclusão de 81 cidades, as quais totalizaram 217 sendo 

que 69,12% possuíam até 10.000 residentes e as na faixa de 10.001 a 35.000 ascenderam de 37 (1991) para 

55, as de 35.001 a 55.000 duplicaram e as de 100.001 a 199.000 já eram duas (Timon e Caxias), enquanto a 

mencionada capital alcançou os 834.968 habitantes (Quadro 3 e Figura 3). Em termos de posição na rede 

urbana, a referência é que o pólo guseiro de Açailândia concorreu para que esta ultrapassasse Santa Inês, e 

Balsas apareceu como sendo a nona maior cidade maranhense (Quadro 2) em decorrência da maturação do 

efeito multiplicador das commodities agrícolas da soja. 

 

 

 

Ano 
Cidades 

existentes 

Principais 

cidades 

(acima de 

10.000 hab.) 

Faixa da população (n° de habitantes) 

Até 

10.000 

10.001 a 

35.000 

35.001 a 

55.000 

55.001  

a 100.000 

100.001 a 

199.000 

200.000 a 

500.000 

500.001 a            

1 milhão 

1970 90 12 78 11 - - - 01 - 

1980 130 23 107 17 02 02 01 01 - 

1991 136 45 91 37 02 04 - 02 - 

2000 217 67 150 55 04 04 02 01 01 

2010 217 92 125 74 08 06 02 01 01 
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2.2 Os novos elementos e conteúdo a serem considerados 

A esse quadro já configurado (Figura 3), deve-se para efeito de análise e definição de agenda de 

pesquisa acrescentar dez novos elementos que a contar da primeira década do século XXI estão impondo (e/ 

ou poderão impor) transformações e reconfigurando a rede urbana maranhense: 

    1) através da Lei Federal nº 9.954, de 06/01/2000, a área de atuação da Companhia de 

Desenvolvimento do Vale do São Francisco (CODEVASF) foi ampliada e abrangeu trinta e seis municípios 

maranhenses localizados na bacia do Parnaíba para onde estão convergindo novos incentivos fiscais e novas 

possibilidades de investimento; 

    2) a Companhia Ferroviária do Nordeste (que adquiriu, no programa de privatização do governo 

federal, a Estrada de Ferro São Luís Teresina que integrava a Rede Ferroviária Federal S.A., em 1997) 

pretende imprimir maior agilidade e elevar o número de clientes tendo em vista possibilitar áreas com 

potencial econômico, sobretudo pela interligação do Sistema Nordeste ao Sistema Carajás e ainda ao 

complexo portuário de São Luís, que atualmente é composto pelo porto do Itaqui (carga geral e administrado 

pela Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP) e dois terminais particulares (um do 

Consórcio de Alumínio do Maranhão – ALUMAR - e outro da Companhia Vale do Rio Doce – CVRD, 

atual Vale); 

    3) em 2000 foi apresentado o Plano de Desenvolvimento Integral do Turismo no Maranhão, que 

está em vigor e objetiva receber 600.00 visitantes ao ano os quais ―investirão receita líquida de U$$ 

40.000.000‖. Referida atividade revalorizará áreas dos 60 municípios inseridos nos atuais nove pólos 

turísticos (Amazônia Maranhense, Floresta dos Guarás, São Luís, Munim, Lençóis Maranhenses, Delta das 

Américas, Cocais, Lagos e Campos Floridos, e Chapada das Mesas), o que culminará na apropriação de 

lugares/ indução de novos usos, a exemplo do que já ocorre em torno do Parque Nacional dos Lençóis 

Maranhenses (FERREIRA; COSTA, 2002) e na Região Metropolitana da Grande São Luís (FERREIRA; 

SOUSA, 2002), bem como em Riachão e Carolina (Chapada das Mesas); 

4) desde o ano 2000 empresas de commodities agrícolas se instalaram no Baixo Parnaíba, mais 

precisamente na ―região‖ de Chapadinha, em que existem aproximadamente 1.500.000 hectares com aptidão 

agrícola para soja, de maneira que já estão sendo impostos novos usos, a diversificação da prestação de bens 

e serviços é notória, além da melhoria da infra-estrutura que derivam de um dinamismo que tem sido 

beneficiado e ampliado pela proximidade da capital maranhense e seu complexo portuário (MARTINS, 

2011); 

5) o governo do estado em tela divulgou em 2001 o seu Portfólio de Investimentos, que até 2010 

pretendia gerar 66.000 empregos diretos através da inversão de U$$ 19,4 bilhões em atividades produtivas 

(U$$ 11,2 bilhões) e infra-estrutura (U$$ 8,2 bilhões), sendo apresentado como tendo visão estratégica e de 

mercado, assim como levou em consideração as vantagens, as vulnerabilidades, as oportunidades e ameaças 
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existentes no Maranhão. Esse estudo conclui que essa unidade da Federação, ―pela sua privilegiada posição 

geográfica, infra-estrutura logística já instalada, recursos naturais e excelentes condições para exportações, 

como o porto do Itaqui, constitui-se de uma das mais atraentes alternativas para a instalação de novos 

investimentos‖; 

    6) legalmente, 30,6% do território maranhense têm restrições ao uso, incluindo 31 unidades de 

conservação, 17 terras indígenas e o Centro de Lançamento de Alcântara (FERREIRA, 2008), excluindo-se 

266 comunidades quilombolas que estão com processo de reconhecimento junto ao Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária - INCRA; 

    7) a vislumbrada complementação da Ferrovia Norte-Sul no trecho de 240 km, entre as cidades 

de Balsas e Estreito (Maranhão), ampliará o corredor de exportação representado pelos pólos agroindustrial 

do sul, guseiro e gesseiro, contribuindo para a diversificação do transporte de mercadorias, assim como para 

o escoamento da produção de grãos do Centro-Oeste, sul do Piauí e de Barreiras - BA, uma vez que 

integrará o sistema multimodal de transportes da hidrovia Araguaia-Tocantins. Este, na prática, representa a 

materialização de uma via troncal de alta prioridade (BRASIL, 1988) que está sendo priorizada no Plano 

Plurianual (2008/2011) federal e no Programa de Aceleração do Crescimento os quais almejam efetivar a 

citada hidrovia e modernizar o complexo portuário de São Luís que otimizará a sua função de ponto de 

escoamento do cognominado Corredor Norte (Araguaia-Tocantins). Com efeito, tanto no oeste em que 

Imperatriz é a principal cidade quanto no sul a contar de Balsas, o dinamismo econômico aumentará. A 

agravante é que está bastante adiantada, no Congresso Nacional, a proposta de criação do estado do 

Maranhão do Sul que abarcará 146.539 km² ou 43,98% da superfície do estado-Mãe, distribuídos em 49 

municípios que possuíam 1.239.241 habitantes (2003) e 17,11% dos eleitores, em 2005
6
; 

8) com base em condições favoráveis como situação geográfica, infra-estrutura de transporte e 

logística que inclui o complexo portuário de São Luís, além de retorno do investimento de 20% ao ano (em 

outros estados é de, em média, 12%), o Maranhão e particularmente o município de Bacabeira foi escolhido 

para sediar a Refinaria Premium, da Petrobrás, que investirá US$ 20 bilhões cuja primeira etapa deverá ficar 

pronta em 2013 e ―será a maior do Brasil e da América Latina‖
7
.  

9) em setembro de 2008 o governo federal lançou o ―Estudo da Dimensão Territorial para o 

Planejamento‖ que resultou na ―Visão Estratégica Nacional no horizonte 2027‖ cujos meios são o sistema de 

logística, a rede de cidades, o sistema de C,T&I, e o padrão de oferta de bens e serviços; referida visão tem 

objetivos que se coadunam com os da Política Nacional de Ordenamento Territorial, sendo que o Maranhão 

                                                 
6
 Cf. FERREIRA, Antonio J. de. A. O Estado do Maranhão do Sul: velha idéia e realidade? Ciências Humanas em Revista, São Luís: 
Edufma, v. 4, n. 2,  p. 137-152, 2006. 

9 CONFIRMADA instalação da refinaria de Bacabeira. O Imparcial, São Luís, 2 novembro 2008, p. 5. 
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está inserido em três (Centro-Norte, Semi-árido Nordestino e Litoral Norte-Nordestino) dos seis Vetores de 

Desenvolvimento Territorial, os quais abrangem uma Carteira de Investimentos dividida em 12 

agrupamentos que se rebatem diretamente nas cidades;  

10) o governo atual divulgou em 15 de outubro de 2009 o ―Painel Empresarial – Oportunidades 

e Parcerias‖ que, mais uma vez, se baseou no discurso desenvolvimentista porque ―enfim, o Maranhão 

decolou rumo ao desenvolvimento‖. Desta feita, as referências são os prováveis empreendimentos da 

Suzano Papel e Celulose (Imperatriz), Gusa Nordeste (Açailândia), Mineradora Aurizona (Godofredo 

Viana), Notaro Alimentos (Balsas), além da Brascopper, expansão da refinaria da ALUMAR e duplicação 

da produção da fábrica da AMBEV (em São Luís), os quais prevêem gerar 150 mil novos empregos 

decorrentes da inversão de mais de R$ 80 bilhões, o que recebeu o reforço da recente descoberta de gás 

natural em Capinzal de Norte. 

 

3 POR UMA AGENDA DE PESQUISA 

Os primeiros resultados do último censo revelam a ascensão do processo de urbanização no 

Maranhão porque: o índice passou para 63,07%; o incremento foi maior nas cidades acima de 10.000 

habitantes que saltaram de 67 (2000) para 92;  não houve alteração entre as cinco principais cidades 

maranhenses; a capital, com 955.600 habitantes é a única aglomeração que está na faixa dos 500.001 a 1 

milhão de moradores; Imperatriz se mantém como a segunda maior cidade, concentrando 234.671 

residentes; entre 100.001 e 200.000 residentes mantiveram-se Caxias (118.559) e Timon (135.119); as que 

estão na faixa de até 10.000 moradores declinaram em 17% (Quadro 3). Em se tratando da rede urbana, 

entre 2000 e 2010 constatou-se como a mais expressiva alteração o fato de a cidade de Paço do Lumiar, que 

integra a Região Metropolitana da Grande São Luís e nunca tinha aparecido entre as principais, ter se 

tornado a sexta maior; isto, só pode ser creditado à proximidade da capital estadual e à atualização (já tardia) 

de seu perímetro urbano a qual, por conseguinte, incorporou a população do Conjunto Maiobão e 

adjacências à zona urbana, o que contribuiu para que a mesma registrasse 78.749 moradores e ficasse em 

posição superior às cidades de Açailândia, Bacabal, Santa Inês e Balsas (Quadro 3).  

                Os dados aqui relevados podem servir para se aprofundar a reflexão em torno das transformações 

registradas e em curso nas cidades maranhenses? Evidente que sim, mas isto requer esforços cada vez mais 

concisos no sentido de se diagnosticar e propor ações capazes de amenizar e, quiçá, extirpar os problemas 

identificados. Neste caso, a análise não pode ficar restrita à capital que completará quatro séculos em 2012 e 

já é relativamente conhecida (AZEVEDO, 1950/51;  BURNETT, 2008; FERREIRA, 2009; RODRIGUES, 

2010). 

                Impõe-se, assim, uma agenda de pesquisa que objetive analisar as outras 216 cidades do 

Maranhão. Neste caso, cinco problemas podem ser indicados como principais, a saber:  
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                 1) o déficit habitacional – que é um dos mais expressivos do Brasil tem concorrido para que parte 

da população crie alternativas de moradia através das casas de taipa, áreas de ocupação e palafitas, as quais 

estão presentes na capital, Imperatriz, Açailândia, Bacurituba, Caxias, Codó, Nina Rodrigues, Pinheiro, 

Santa Inês, Santa Quitéria (Figura 4), Timbiras, Turiaçu e Vargem Grande;  

 

 

                                                      Figura 4: Casas de taipa na periferia de Santa Quitéria do Maranhão. 

                                                      Fonte: FERREIRA, Antonio J. de A., 08/01/2010. 

 

                   

 2) o acesso à rede de abastecimento de água é deficitário, pois atende 69,2% dos domicílios 

(PNAD, 2009), sendo que em cidades como Peritoró o chafariz é utilizado cotidianamente; 

 

                3) a rede coletora de esgoto cobria exíguos 11,5% dos domicílios maranhenses em 2009 (PNAD) e 

diante deste fato não tem como se evitar o lançamento de resíduos líquidos in natura nas sedes de Pindaré-

Mirim, Santa Inês (Figura 5), Codó, Rosário, Imperatriz, Pinheiro, Bacabal e São Luís; isto, aliado à baixa e 

irregular coleta de lixo (direta e indireta) que atende 66,1% das residências culmina em patologias como a 

cólera e a dengue, evidenciado a calamidade pública, a deficiência de políticas públicas de saúde e urbana, o 

que compromete a qualidade de vida dos citadinos; 
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                                                          Figura 5: Lançamento de esgoto in natura em Santa Inês. 

                                                          Fonte: FERREIRA, Antonio J. de A., 22/07/2011. 
      

 

                  4) o discurso desenvolvimentista defendido pelo grupo político que domina o Maranhão desde 

1965 tem sido colocado em xeque haja vista que o índice de exclusão social diminuiu de 0,219  (penúltimo, 

em 1960) para 0,197 (último, no ano 2000), cujo agravante é que das 217 municipalidades (e por extensão 

cidades), apenas São Luís possuía índice entre 0,5 a 0,6 e outras quatro (Balsas, Imperatriz, São José de 

Ribamar e Paço do Lumiar) estavam entre 0,4 e 0,5; as demais 212 situavam-se na faixa mais baixa, ou seja, 

de 0,0 a 0,4 (POCHMAN; AMORIM, 2004 - Figura 6). Isto revela que tal discurso é sustentado em 

linguagens que enaltecem a novidade e a modernidade (Maranhão Novo – 1966-70; Um Novo Tempo – 

1996-2002; De Volta ao Trabalho – 2009 - ...), propõe e materializa apenas os interesses dos grandes 

empreendimentos com escala de atuação nacional e/ ou internacional utilizando o território para produção 

(soja, principalmente) e como passagem (transporte/ embarque de minério de ferro, alumínio, alumina), 

assim como não socializa o midiático aumento do Produto Interno Bruto, mas impõe às cidades selecionadas 

pelo capital a responsabilidade pelo suporte logístico e pela infra-estrutura; 

                  5) a ocupação de áreas impróprias é a regra. Por exemplo, no período de mais elevado índice 

pluviométrico a situação da população que mora às margens dos rios Itapecuru, Mearim, Pindaré e 

Tocantins piora devido às enchentes (mais recentemente, 2009 e 2011), as quais colocam em xeque a gestão 

pública municipal e a estadual em função da repetição do fato e do aumento do número de desalojados e 

desabrigados, sobretudo em cidades como Marajá do Sena, Timbiras, Coroatá, Peritoró, Bacabal, Igarapé 

Grande, Pedreiras, São Luis Gonzaga, Trizidela do Vale, Pindaré-Mirim e Imperatriz. Os deslizamentos de 

terra, por sua vez, ceifam vidas em bairros como Coroadinho, Salina do Sacavém e Sá Viana (São Luís), 

enquanto cidades avançam sobre dunas/paleodunas e mangues (Turiaçu e Tutóia), e outras revelam a 

degradação do solo e seus efeitos expressos em voçorocas como em Açailândia e Bom Jesus das Selvas.  
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                                                     Figura 6: Maranhão – índice de exclusão social por município. 

                                                     Fonte: POCHMAN; AMORIM, 2004. 

      

                Decerto que os problemas sociais e ambientais decorrentes das transformações na rede urbana 

maranhense não são os únicos na escala nacional e mundial. Em outras realidades, contudo, o Estado foi 

cobrado pela sociedade e teve que agir através de ações que primaram a reversão, a exemplo de Buenos 

Aires (―terrenos e serviços para famílias de baixa renda‖), Agadir – Marrocos (―crescimento sustentado‖), 

Porto Alegre (―orçamento participativo‖) e Zhangjiangang – China (―punição e multa criam cidade ideal‖); 

não foi fácil. Foi preciso pesquisa, debate e consenso. Será que não se pode definir uma agenda de pesquisa 

para compreender melhor os problemas aqui indicados e que carecem de prioridade em termos da definição 

e efetivação de políticas públicas?  

 

4 CONCLUSÕES  

                 

  Os problemas nas cidades maranhenses estão presentes em todas as duzentas e dezessete formas 

espaciais e variam conforme o porte da aglomeração; predominantemente, envolvem a ocupação de áreas 

impróprias, a ausência e/ ou deficiência do saneamento básico, o déficit habitacional, a exclusão social, o 

lançamento de resíduos líquidos em cursos d‘água os quais são visíveis e já não podem ser mascarados. 

Então, por que não estudá-los de maneira mais contundente?  

              A compreensão das transformações que aconteceram e estão acontecendo na rede de cidades do 

Maranhão, portanto, impõe-se como primordial haja vista que a Secretaria das Cidades e Desenvolvimento 

Urbano se dedica, atualmente, a três ―programas‖ (Projeto Rio Anil, Programa de Habitação na Cidade 
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Olímpica, e Construções de Unidades Habitacionais Isoladas) que não resolverão os problemas aqui 

indicados.  

                 Propõe-se, logo, agir de modo que se evitem os erros do passado (pouca articulação das esferas de 

governo, não convocação da população para debater o ambiente pretendido, e a não efetivação de planos de 

ação baseados no monitoramento e na continuidade),  o que prescindirá da inclusão da gestão urbana e do 

ordenamento territorial que o discurso desenvolvimentista relega. Tudo isso só surtirá algum efeito positivo 

se os pesquisadores discutirem a necessidade de uma agenda de pesquisa que abranja as cidades, já que a 

maioria da população maranhense se concentra na zona urbana.  
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 1-O rio da Prata, uma herança hídrica da ilha do Maranhão 

 

O rio da Prata está localizado na porção noroeste da ilha do Maranhão, estado do Maranhão, Brasil. É 

um rio insular que apresenta condições ambientais razoáveis, tanto em relação à sua biodiversidade e 

qualidade da água. Porém, alguns de seus trechos encontram-se altamente vulneráveis aos impactos 

ambientais ocasionados, principalmente, pela sua localização em uma área de intensa urbanização, fato que 

o fragiliza frente aos impactos oriundos do processo de uso e ocupação do solo urbano, trazendo sérias 

conseqüências, tais como: desmatamento da mata ciliar, erosão, assoreamento do leito do rio, esgotos 

clandestinos, acúmulo de lixo doméstico e de entulhos da construção civil, entupimento de suas nascentes, 

dentre outros problemas. 

Consideramos este rio como uma herança hídrica que ainda pode ser conservado, à medida que o 

mesmo seja objeto de atenção e valorização por parte dos poderes públicos e da população que mora em sua 

área de abrangência, necessitando para isso um maior conhecimento de suas potencialidades por parte dessa 

comunidade. 

Neste sentido, esta pesquisa ampliou os conhecimentos a cerca da microbacia do rio da Prata, 

buscando o equilíbrio na relação sociedade-natureza no qual esta área está inserida. 

Até bem pouco tempo atrás, acreditava-se que a água seria um bem natural inesgotável e que sempre 

estaria disponível em abundância para a sociedade. No entanto, atualmente, como o aumento do consumo da 

mesma tem se excedido, diminuindo a sua qualidade e oferta, principalmente em áreas de grande 

urbanização.  

A água é uma das substancias mais importantes do planeta Terra, pois dela depende a maioria dos 

processos químicos, físicos e biológicos. Para os seres vivos, em especial, para o homem, a água sempre foi 

determinante como fator de evolução. Ao longo da história da humanidade das primeiras grandes 

civilizações se desenvolveram às margens de grandes rios como o Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, Nilo, 

no Egito e outros de onde garantiam o abastecimento de água e desenvolvimento social e econômico. 

Entretanto hoje existem sérios problemas relacionados a água. No Brasil,  aproximadamente 80% das 

cidades não tratam seus esgotos, devolvendo ao rio toda a carga poluidora gerada pelas atividades humanas, 

degradando o manancial e diminuindo, dessa forma, a pouca água disponível para o consumo. 

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Trata Brasil, comparando o ranking do saneamento e 

esgoto de 81 cidades brasileiras com mais de 300 mil habitantes, que são as cidades que apresentam a maior 
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concentração de problemas sociais decorrentes da falta de serviços e que concentram cerca de 72 milhões de 

pessoas do país. O estudo mostra que o Brasil conseguiu melhorar na prestação dos serviços e na coleta de 

tratamento de esgoto com a retomada dos investimentos no setor desde a criação do Ministério das cidades 

em 2003. No entanto ainda não conseguiu a universalização dos serviços por falta de um maior interesse das 

prefeituras. Disponível em <http://www.tratabrasil.org.br/ l.pdf>. (Acesso em: 25 de jun de 2011) 

Ainda puderam-se observar quais as melhores e piores cidades brasileiras no tratamento de esgoto. 

São Luís, Maranhão, foi mencionada como conformidade ambiental, ou seja, volume de água tratada pelo 

esgoto consumido. A cidade que em 2007 tratava apenas 8% do esgoto, em 2008, passou para 25%. 

Ainda é muito pouco, e é necessário um aumento maior do comprometimento dos municípios com a 

conservação de seus recursos hídricos, no caminho da consolidação dos princípios básicos de melhoria da 

condição de vida de sua população. 

Aliado à essas questões, os rios representam extrema importância para o equilíbrio dos ecossistemas, 

neste sentido, Galindo (2008, p.13) destaca que ―A presença dos rios no tecido urbano de muitas cidades, 

tanto do ponto de vista ambiental como ecológico, representa um elemento marcante de suas paisagens‖.  

E, este elemento precisa ser mantido para a conservação de toda a sua biodiversidade e fatores que 

propiciam a vida humana no planeta. É claro que a sociedade continua em acelerada expansão e 

crescimento, transformando a paisagem a cada dia mais humanizada, mas é preciso ter responsabilidade no 

que se refere a essas mudanças, para sustentar o acesso às futuras gerações também ao meio ambiente 

conservado, de onde provém a continuidade da vida. 

 

A sociedade produz seu próprio mundo de relações a partir de uma base material, um modo que vai se 

desenvolvendo e criando à medida que se aprofundam as relações da sociedade com a natureza. Esta, 

aos poucos deixa de ser natural,  primitiva e desconhecida para se transformar em algo humano. A 

paisagem ganha novas cores e matrizes, novos elementos e é reproduzida de acordo com as 

necessidades humanas. (CARLOS., 2001, p. 38-39) 

 

SANTOS (2001) em sua obra: ―A natureza do espaço‖, nos traz a concepção de que paisagem e 

espaço não sinônimos. Constituindo a paisagem como um conjunto de formas em um momento, que 

expressa o resultado das diversas relações entre a sociedade e natureza. Dessa forma, a compreensão das 

transformações paisagísticas nos ajudam a decifrar os processos que a sociedade desenvolveu no decorrer do 

tempo. 

As alterações da paisagem, fruto do momento rápido de expansão proporcionado pelo avanço técnico 

e científico e a necessidade de se ―consumir‘ espaços para o avanço do processo modernizante capitalista de 

produção, tem mudado abruptamtente a paisagem dos lugares, Maximiano considera a paisagem como: 

 

 o produto das interações entre elementos de origem natural e humana, em um 

determinado espaço. Estes elementos de paisagem organizam-se de maneira 

dinâmica, ao longo do tempo e do espaço. Resultam daí feições e condições também 

dinâmicas, diferenciadas ou repetidas, o que permite uma classificação, ao agrupar 

http://www.tratabrasil.org.br/%20l.pdf


 

68 
 

se os arranjos similares, separando-os dos diferentes. No todo, forma-se um mosaico 

articulado. Este processo poderá ser tão detalhado ou amplo, quanto interesse ao 

observador. (MAXIMIANO, 2004, p. 90) 

 

Podemos considerar que essas alterações paisagísticas refletem o que a sociedade delimita como a 

sua paisagem, neste caso, é perceptível que o processo de transformação está acelerado e ainda a população 

do entorno desse rio não se deu conta da importância da sua conservação, o que será discutido mais adiante. 

O interessante é entender que devem existir as transformações no meio em que vive, proporcionando 

benefícios à sociedade, porém, não podemos esquecer de que os seres humanos são parte integrante do meio 

ambiente e que as mudanças danosas à ele também afetarão a qualidade de vida hoje ou num futuro bem 

próximo.  

Por localizar-se em área bastante valorizada, próxima ao litoral, o rio da Prata é alvo dos grandes 

impactos do processo de especulação imobiliária. A cada dia se observa a construção de novos 

empreendimentos, condomínios, casas de luxo e também ocupações irregulares. 

Com a adoção do modelo de expansão urbana desenfreada, foi suprimida em grande parte a 

vegetação das margens do rio, deixando-o suscetível a uma gama de problemas ambientais, como a erosão 

do solo, que agora desprovido de sua vegetação fica exposto às águas pluviais e aos raios solares, o que, por 

conseqüência, ocasiona o assoreamento do leito do rio, diminuindo a profundidade do canal, o fluxo e 

volume d‘água. 

Outro problema grave é a quantidade de lixo jogado às margens do seu curso, e até mesmo dentro do 

próprio rio. São vários tipos de lixo encontrados: domésticos, como embalagens e sacolas plásticas, da 

construção civil, principalmente entulhos, de abatedouros, como vísceras e restos de animais e ainda lixo de 

origem hospitalar, como luvas e seringas. 

O lixo vem contribuir para a contaminação e poluição das águas do rio que afeta direta e/ou 

indiretamente na qualidade das águas, comprometendo significativamente a todos que dela necessitam. 

 

2-Conhecer para apoiar os processos de conservação: o desenvolvimento da pesquisa. 

 

 Para iniciar a pesquisa nesta área de estudo foram elaborados os seguintes objetivos: geral: conhecer 

e documentar as condições sócio-ambientais da microbacia do rio da Prata, suas nascentes, cursos: médio e 

superior, a biodiversidade e sociodiversidade do entorno; e os específicos: fazer o registro fotográfico; 

envolver a comunidade da área de abrangência da microbacia, em especial, as unidades de ensino em um 

movimento de conhecimento e conservação da sua biodivesidade; elaborar um relatório circunstanciado e 

encaminhar para as instituições de proteção ao meio ambiente para as providências a cerca dos danos 

causados ao ambiente local. 

 Tendo como procedimentos metodológicos a abordagem da pesquisa qualitativa. Quando nos 

referimos à este tipo de pesquisa nos remetemos à visão de Minayo que escreveu:  
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A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se preocupa nas 

ciências sociais, como um nível de realidade que não pode ser quantificado, ou seja, 

ela trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e 

atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis 

(MINAYO, 1994, p. 21-22) 

 

O campo de investigação se desenvolveu na microbacia do rio da Prata. A pesquisa foi dividida nas 

seguintes etapas: 

1 – Delimitação da área de estudo; 2 - Levantamento bibliográfico; 3 – Uso de imagem de satélite 

(SIG); 4 - Envolvimento da comunidade por meio de contatos com as associações de bairros e 

desenvolvimento de atividades de educação ambiental junto às unidades de ensino da área de abrangência; 5 

– Registro fotográfico; atividades de campo, ficha de campo; 6 – Elaboração de um mapa com os principais 

pontos de impactos ambientais; 7 – Entrevistas semi-estruturas com a população da área; 8 - Análise dos 

dados; 9 – Elaboração de relatório circunstanciado. 

 

3- Trilhando pelo curso do rio: as primeiras descobertas acerca do seu potencial ecológico  

        A medida que fomos conhecendo o rio, constatou-se que possui uma boa reserva de biodiversidade em 

sua área de abrangência, que conta com uma unidade de conservação da categoria de uso sustentável: 

Reserva Particular do Patrimônio Natural –RPPN, registrada junto ao governo federal, por intermédio da Lei 

9.985 18 jul 2000. Segundo o Art. 21, dessa referida Lei : é ―uma área privada, gravada com perpetuidade, 

com o objetivo de conservar a diversidade biológica‖. Disponível em <http://www.planalto.gov.br> (Acesso 

em: 19  set 2011). 

        Sobre a qualidade de sua água, foram realizadas duas coletas de água para análise  físico- química,  em 

seu médio curso, sob o domínio da unidade de conservação-RPPN Sítio Jaguarema,  no período seco, onde 

temos os seguintes dados: 

 

De acordo com os dados tabelados pelo CONAMA em sua resolução 357/2005, o curso d‘água em 

questão encontra-se dentro dos critérios para águas do tipo ―II‖ – balneablidade e cultura. Com os dados 

obtidos, observa-se que o curso d‘água analisado ainda preserva importantes características de pureza 

no tocante à sua balneabilidade e utilização para a agricultura.Para consumo humano e de criações, 

haveria necessidade de um estudo sobre colimetria e presença de microorganismos antes de se liberar as 

águas para este tipo de uso. (CATAPRETA,J.C.A., 2010). 

 

 

Os parâmetros físico químicos se encontram dentro das respectivas faixas em todos os pontos, e nas 

duas coletas, não ensejando maiores cuidados em seu monitoramento. Quanto ao nutrientes indicativos de 

vida aquática e de contaminações, era esperado um número bem significativo com relação aos limites 

estabelecidos pelo CONAMA, devido à localização em meio urbano, bem próximo a residências e 

comércios.  

http://www.planalto.gov.br/
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         Portanto, ainda existe um bom nível de conservação da água desse rio, no trecho que compreende a 

RPPN, e do seu ecossistema, o que será melhor avaliado em um pesquisa posterior. Neste momento 

priorizou-se os impactos ambientais que o rio está sofrendo, e neste sentido foram realizadas as seguintes 

ações:  

         Envolvimento da comunidade por intermédio de uma parceria com a Escola Marista situada no bairro 

do Araçagy, que fica no entorno da microbacia ,com a Reserva de Patrimônio Particular Natural Sítio 

Jaguarema, além de ações conjuntas com técnicos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis -IBAMA e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São José de Ribamar,  em 

algumas atividades de campo. 

 

4- Seguindo os meandros do rio em busca da confluência de saberes direcionados a sensibilização 

ambiental em respeito à condição das águas: a voz do rio.  

 

 Neste trilhar da Educação Ambiental em recursos hídricos foi realizada uma capacitação aos 

professores sobre a educação ambiental e metodologias para trabalhá-la de forma interdisciplinar, em um 

primeiro momento com o corpo docente do Colégio Marista do Araçagy, no primeiro semestre de 2010. 

Neste mesmo ano, ocorreu uma atividade de vivência ambiental com os educandos do 1º ano médio 

da referida unidade de ensino, com o acompanhamento e orientação do professor de Geografia e as autoras 

deste trabalho.  

Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com 10 educandos desse grupo, onde constatou-se 

que há uma relação pouco profunda entre os entrevistados no seu cotidiano com a temática ambiental, os 

mesmos parecem estar alheios ao que acontece ao ambiente como se estivem isentos dos problemas 

acarretados pelo ação antrópica. 

O professor destacou em sua fala: ―a sensibilização para os problemas ambientais necessita de um 

maior envolvimento de todo corpo docente da escola‖, dificuldade já experenciada durante a capacitação 

sobre educação ambiental em recursos hídricos realizada com os docentes, onde percebeu-se a necessidade 

de aumentar e potencializar as atividades interdisciplinares como uma forma diferenciada de desenvolver o 

ensino-apredizagem e o nível de sensibilização para as questões do cotidiano do lugar aonde está inserida a 

escola e a moradia de uma grande parte dos educandos. 

No ano seguinte, no primeiro semestre de 2011, foi realizada uma caminhada com o tema: 

Fraternidade e a vida no planeta, com o objetivo de sensibilizar os alunos e comunidade escolar para um dos 

pontos de maior impacto ambiental do rio onde o principal agente impactante é o lixo, principalmente 

oriundo da construção civil. Estiveram presentes no evento: alunos em conjunto com toda a comunidade 

escolar, professores, pessoal administrativo e pais. Além de estarem envolvidas outras instituições como 
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Casa da Acolhida/MARISTA, IBAMA, Secretaria Municipal de Meio ambiente de São José de Ribamar, 

RPPN Sítio Jaguarema e UEMA (Curso de Geografia). 

 
 

 
Figura 1 – Caminhada : Fraternidade e vida no Planeta. Um atividade conjunta com o Colégio   Marista do Araçagy e demais 

instituições, que culminou em um evento de sensibilização neste ponto de grande despejo de lixo ás margens do rio da Prata, em 

março de 2011. 

Fonte –Marques, A. R. -2011 

 

Estas atividades geraram um início de sensibilização da comunidade Marista, que tem apoiado as 

ações deste projeto desde o início do mesmo. E, a partir desta sensibilização, existe o intuito de dar 

continuidade a ações que envolvam a conservação da microbacia do rio da Prata, um caminho longo a 

seguir, mas que já realizou os seus primeiros passos junto à essa unidade de ensino. 

Em relação à outras unidades de ensino que compõem essa microbacia, planejamos ampliar as 

atividades em conjunto com a gestão municipal de São Luís e São José de Ribamar, que integram a área de 

abrangência do rio da Prata. 

Para completar o levantamento diagnóstico sobre as condições ambientais da microbacia do rio da 

Prata, realizamos a aplicação de questionários junto aos moradores da área de abrangência da microbacia, 

em maio de 2011, simultaneamente ao mapeamento dos principais pontos de impactos ambientais da 

mesma. Para a análise dos dados coletados, levou-se em consideração o particular, a realidade acompanhada 

das emoções, percepções de cada um dos moradores. 
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Foram entrevistados dez moradores desta área, abordando os seguintes temas: tempo de moradia no 

local, origem do mesmo, conhecimento do rio, dos usos da água do rio, coleta de lixo/destino do lixo, 

canalização de esgoto, espécies vegetais e animais encontradas na área, violência expectativas para a 

área.Percebeu-se que os moradores estão há pouco tempo residindo ali, estão ainda em processo de 

territorialização, ou seja, agora é que aquele ambiente está começando a fazer parte da sua realidade, alguns 

deles ainda são alheios ao que acontece no lugar. 

Considerando que os moradores ainda estão passando do pelo primeiro estágio deste processo de 

territorialização, pode-se dizer que suas relações não estão intrinsecamente ligadas à problemática ambiental 

da área de estudo, aliado a isso existe a necessidade de conscientização e sensibilização ambiental a cerca 

das áreas banhadas por rios urbanos, como neste caso. 

 Sobre esse assunto Santos et al (2000,p.12) escrevem: ―O território usado visto como uma 

totalidade, é um campo privilegiado para a análise na medida em que, de um lado, nos revela a estrutura 

global da sociedade e, de outro lado, a própria complexidade de seu uso‖ 

Em relação ao uso da água, notou-se que são poucos usuários diretos, principalmente, para tomar 

banho, lavar louças e roupas. Mas há, frequentemente, segundo dados levantados por meio das entrevistas, a 

retirada de areia do leito do rio por caminhões de empresas desconhecidas por eles. 

Sobre a coleta de lixo, na área de estudo, principalmente no curso superior, margem direita, é 

irregular, o que leva alguns moradores a queimarem seu lixo, outros não quiseram declarar a destinação e 

houve também um morador que declarou jogar seu lixo na ―beira do rio‖. Esse fato evidencia que a coleta do 

lixo não abrange todos os domicílios que estão no entorno do rio e precisa ser urgentemente regularizada.  

Além disso, ocorreu a reclamação por parte de alguns moradores sobre a presença de caminhões 

repletos de lixo oriundos da construção civil, que descarregam  os resíduos sólidos às margens do rio, com 

certa frequência, como descrito pelo morador 9: 

“Carros deixam lixo e a máquina empurra para dentro do rio”. 

Este fato foi comprovado no local, por meio de observação e registro fotográfico, ou seja, um 

processo ―selvagem‖ de entupimento do curso d‘água e nascentes do rio em seu curso superior. 

Sobre a canalização do esgoto, na região é inexistente. A metade dos entrevistados tem fossa em sua 

propriedade, alguns dos moradores não quiseram declarar o destino de seu esgoto e um morador assumiu 

escoar o seu diretamente ao rio. 

Além desses aspectos, procurou-se investigar a incidência de violência na localidade. A maioria dos 

entrevistados acha o lugar tranqüilo e minoria, ao contrário acham muito perigoso citaram uma maior 

ocorrência de roubos e assaltos. 

Todos os entrevistados consideram o lugar muito mal cuidado, carente de infra-estrutura, saneamento 

o que acarreta em sérios problemas para a população que ali reside. Os moradores gostariam que a área fosse 

mais assistida. 
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O processo de urbanização desordenado deve ter sido também o motivo de desativação das 

atividades de captação de água nestes cursos fluviais, isso porque ele favorece o desmatamento, a erosão, o 

assoreamento, o entupimento de suas nascentes, causando a diminuição do volume de água, além da 

descarga de dejetos lançados sobre eles sem qualquer tipo de tratamento trazendo uma série de problemas 

como contaminação e poluição das águas tornando-as impróprias para o uso e consumo humanos. 

 Na atualidade, a população residente nos municípios componentes da Ilha do Maranhão está 

sofrendo com a escassez de água. E as projeções futuras não são animadoras. Então torna-se de fundamental 

importância buscar hoje soluções para este problema ou, pelo menos, procurar meios para minimizar os 

impactos, seja através de políticas públicas e de sua fiscalização, seja pela sociedade civil articulada, seja 

através da educação ambiental, esta mais a longo prazo. O que importa é que se precisa fazer algo e com 

rapidez devido aos problemas que esta área está passando.  

 

5- Mapa de localização do rio da Prata, seus tributários e pontos vistoriados 
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6- Ações antrópicas e suas conseqüências para o meio ambiente da microbacia do rio da Prata  

Para ilustrar os principais impactos ambientais, frutos de ações antrópicas observados no decorrer 

desta pesquisa, em uma ação conjunta com a equipe do IBAMA-MA, foi elaborado um mapa  que contém as 

informações mais relevantes deste diagnóstico ambiental inicial sobre a microbacia do rio da Prata. 

Destacamos, a seguir, os pontos de maior impactos ambientais, observados por meio dos trabalhos de 

levantamento de campo, realizados pelas autoras em conjunto com os parceiros institucionais deste projeto. 

 

 
Figura 2- Terreno ás margens do rio da Prata , localizado em seu curso superior, próximo às suas primeiras nascentes. Usado 

como depósito ilegal de entulhos da construção civil 

Fonte – FIALHO,L.E.B., Aquivo IBAMA,MA, 2011 
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Figura 3- Entupimento das principais nascentes rio acima, por resíduos sólidos oriundos da construção civil. Na realidade, há um 

trecho onde se está aterrando muitas nascentes para interesse particular para a construção de casas de luxo. 

Fonte – FIALHO,L.E.B., ARQUIVO IBAMA,MA, 2011 

 

 

 
Figura 4- Despejo clandestino de resíduos sólidos(lixo) da construção civil, em área ao lado das margens do rio da Prata. 

Fonte – FIALHO,L.E.B., ARQUIVO IBAMA,MA, 2011 
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Figura 5- Erosão das margens do rio decorrente da retirada da mata ciliar e vegetação do entorno do rio, o que provoca a 

exposição do solo aos raios solares e às águas da chuva. 

Fonte – MARQUES, A.R., 2010. 

 
Figura 6- Assoreamento do leito; é um problema ocasionado pela erosão das margens, o que também vem promover o 

tombamento de árvores de grande porte para dentro do rio, impedindo ainda mais o fluxo d‘água. Acentuado pela quantidade de 

areia trazida pelas águas pluviais de ruas localizadas em suas proximidades sem qualquer infra-estrutura. O problema compromete 

o volume e fluxo d‘água. 

Fonte –MARQUES, A. R. , 2010 
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Figura 7-Lançamento de lixo e esgoto por toda a área estudada, principalmente, onde está um maior contingente populacional, 

próximo aos bairros. As causas mais prováveis para tal situação são a ausência de coleta de lixo em algumas localidades, e 

especial aquelas oriundas de ocupação irregular, sem contar com a falta de conscientização e sensibilização dos próprios 

moradores com relação à visão que têm do rio, onde muitos vêm como alternativa para descarte dos resíduos por eles produzidos. 

Fonte –MARQUES, A. R. , 2010     
 

 

 

7-A voz do rio da Prata, um grito de alerta, uma síntese do inacabado 

Esta pesquisa diagnosticou uma parcela dos principais impactos ambientais  que o rio da Prata está 

sofrendo, e, como não consegue expressar seus dilemas sozinho, nos clama um pouco de nossa atenção.  

Ainda temos muito que pesquisar nesta área, muitas ações de educação ambiental precisam ocorrer, 

pois a carência de cuidado em relação às áreas naturais da ilha do Maranhão é extremamente visível, até 

para o olhar menos atento de qualquer  um dos transeuntes urbano. 

Diante do que foi apresentado destacamos o quanto é importante proteger os recursos hídricos nas 

áreas urbanas, neste caso específico o rio da Prata que tem sua extensão abrangendo dois municípios da Ilha 

do Maranhão, São Luís e São José de Ribamar. Esse curso d‘água está sofrendo inúmeros e sérios riscos 

ambientais, principalmente em relação ao despejo de esgoto doméstico, recebimento de todas as águas 

pluviais sem nenhum tipo de infra-estrutura de diminuição de níveis de erosão que está provocando o 

contínuo e excessivo assoreamento do seu leito, como observado em todo o trecho. 

Além disso, é alvo de inúmeros pontos de depósito de resíduos sólidos: domésticos e de construção 

civil, tanto na mata ciliar como no interior do curso d‘água, que  aumenta  a contaminação direta deste local, 

tanto da água como do solo, além da proliferação de insetos, roedores, acúmulo de água que serve de 

reprodução a vetores como o mosquito da dengue, entre outros. 

Acreditamos que o primeiro passo para a conservação deste curso d‘água seja a sensibilização 

ambiental das pessoas que sofrem influência deste recurso tanto direta como indiretamente. Esses sujeitos 



 

78 
 

precisam adquirir o sentimento de pertencimento em relação ao rio, compromisso com a sua conservação, 

em um movimento de cuidado e respeito ao meio ambiente. E, a partir de então, buscarem juntos 

(população, unidades de ensino e poder público), soluções para os problemas ambientais pelos quais essa 

área vem passando ao longo do tempo. 

Atualmente a degradação ambiental é uma realidade nas cidades brasileiras daí a  importância de 

discutir os conceitos, as origens e as perspectivas sociais para a gestão das águas: o gerenciamento integrado 

ou sustentável dos recursos hídricos, visando o estabelecimento de uma gestão ambiental pautada na 

sustentabilidade dos ambientes urbanos desenvolvida em ações articuladas entre as maiorias das instituições 

que atuam nesta microbacia. 

As condições sócio-ambientais observadas no decorrer desta pesquisa nos levam a prognosticar que 

este curso d‘água necessita de ações imediatas de fiscalização ambiental por parte dos órgãos ambientais 

integrantes do SISNAMA – Sistema Nacional de Meio Ambiente, tanto em nível federal – IBAMA- 

Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, estadual – SEMA – Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente, e municipal – Secretaria Municipal de Meio Ambiente das prefeituras dos 

municípios de São Luís e São José de Ribamar, para que os impactos sejam diminuídos possibilitando uma 

regeneração natural do rio em questão.  

 Sugerimos também, iniciar um mutirão de conversas sensibilizatórias com a população da área de 

abrangência do rio e orientações técnicas sobre a legislação ambiental, visando a proteção das nascentes e 

APPs – áreas de preservação permanente do rio da Prata. 

 Outra questão a ser ressaltada é sobre o fato de todos esses dejetos e resíduos sólidos e esgotos que 

são despejados nesta área, com as chuvas, são levados pelo curso d‘água, até a foz, que é na divisa entre as 

praias do Olho d‘água e do Meio,  contribuindo com o aumento da contaminação dessas áreas de banho de 

grande fluxo de pessoas. 

 Esperamos que a legislação ambiental seja respeitada para que o rio consiga recuperar parte de sua 

reserva de biodiversidade em sua área de abrangência, no caso, principalmente na APPs,  e RPPN Sítio 

Jaguarema. 

Este trabalho, por sua vez, vem servir de ponte, elo entre os seguimentos da sociedade interessados 

na conservação deste recurso natural de valor incalculável para todos, população presente e futura. E é nessa 

perspectiva que continuaremos nossas atividades de investigação, procurando contribuir da melhor forma na 

busca do alvo maior que é a garantia do bem natural, dos recursos hídricos e da biodiversidade que se 

encontra naquela região, uma das poucas que estão ainda em bom estado de conservação e é de suma 

importância tanto para o oferecimento de água como para todo o equilíbrio do ecossistema local e regional. 
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1. Introdução 

O Plano Diretor é a ferramenta básica da Política de Desenvolvimento e expansão urbana 

determinada pela Constituição Federal que, de acordo com o estatuto da Cidade, deve ser aprovado por lei 

Municipal. Além do Plano Diretor, a lei de uso e ocupação do solo e a legislação municipal pertinente, também 

são agentes dessa produção da cidade por influenciarem e definirem diretamente a função social da propriedade 

urbana e o tipo de ocupação e a forma como poderá ser utilizado. 

O Plano Diretor de São Luís, – Lei nº 4.669 de 11 de Outubro de 2006, em seu artigo primeiro, 

diz que ele é ―instrumento normativo e orientador de política de desenvolvimento‖. 

 Para que se historicize a respeito dessa trajetória, é necessário saber que o primeiro Plano 

Diretor de São Luís foi elaborado em 1974 e aprovado somente em 1977.  De acordo com levantamentos 

realizados por Burnett (2009), os objetivos territoriais do Plano Diretor de 1977 resumiam-se em anexar as 

terras além dos Rios Anil e Bacanga, estabelecer o zoneamento funcional da cidade, dividir sócio-

espacialmente o território do espaço urbano de São Luís além de modernizar a infra-estrutura e os serviços 

prestados pelo poder público. O mesmo plano ainda passou por duas revisões, uma em 1992 e a outra em 

2006. No de 2006, é possível verificar 174 artigos e anexos.  

Neste trabalho o nosso foco de análise será o capitulo V  – Política de Mobilidade e Acessibilidade da 

capital Maranhense. Identificaremos em que medida esses instrumentos tem sido utilizados para a 

minimização de  dificuldades  encontradas pelos cadeirantes na capital maranhense. Portanto a análise para 

elaborar o artigo, foi pautado em pesquisa da literatura necessária e sistematização do material bibliográfico 

que deu ênfase ao tema proposto.  

Da mesma forma, o embasamento teórico e a leitura em Santos (2000), Lefebvre (2001), Carlos 

(2000), Ferraz (2000), Vasconcellos (2000), Sassaki (2006) entre outros, forneceu embasamento para um 

melhor entendimento e discussão do tema relacionado. 

 

 

 

1 - Profª. da Universidade Estadual do Maranhão,  Ms. Em Agroecologia,  
2 - Profª da Universidade Estadual do Maranhão Dra. Em Ciências Sociais  
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Após essas leituras se fez necessário aproximar à teoria a prática a fim de se verificar por meio 

de análise e estudo da capital maranhense, autores que estudam São Luís como Burnett (2008) Santana 

(2003), Porto (2010). Foi importante perceber através dos autores citados a percepção da cidade, suas 

dimensões e impactos na população que apresenta deficiência física, o cadeirante.  

Além da análise dos autores citados, tomamos como base o Plano Diretor da Capital 

Maranhense, (2006) que serviu como instrumento normativo para a elaboração do presente artigo. 

 

2 – São Luís do Maranhão: nosso recorte empírico 

 

A capital do Estado, São Luís, está situada na Ilha do Maranhão. Além do município de São Luís 

a ilha compreende mais três municípios, São José de Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar inseridos em sua 

área territorial (Figura 01).  
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É importante ressaltar que São Luís ocupa mais da metade da ilha do Maranhão (57%), tem uma 

área de 827 Km, localiza-se a Latitude de 02º 31‘ 47‘‘S e Longitude 44º18‘10‘‘W. Está a 24 metros acima 

do nível do mar, possui densidade demográfica de 1.043,3 hab/Km, pertence à Microrregião: Aglomeração 

Urbana de São Luís e à Messoregião Norte Maranhense. 

O Município de São Luís limita-se com o Oceano atlântico ao Norte; com o Estreito dos 

Mosquitos, ao Sul; com a Baía de São Marcos a Oeste; e com o município de São José de Ribamar a Oeste. 

De acordo com dados do IBGE (2010), a ilha conta com uma população total de 1.258.140 habitantes, assim 

distribuídos: 969.989 em São Luís, 160.775 em São José de Ribamar, 104.567 em Paço do Lumiar e 22.809 

na Raposa.  Da  população residente no conjunto formado pelos quatro municípios o IBGE (2000) faz 

referência a um número expressivo de pessoas com deficiência física (Tabela 0-1). 

 

Tabela 1: População da Grande São Luis com deficiência Física 

 

População 
em 2000 

Tetraplegia, paraplegia ou 
hemiplegia permanente 

Falta de membro ou 
de parte dele 

Total 

Qtde % Qtde % Qtde % 

Maranhão 5.657.552 32.575 0,58% 16.927 0,30% 49.502 0,87% 

Grande São Luis 1.070.688 4.631 0,43% 2.153 0,20% 6.784 0,63% 

São Luís 870.028 3.760 0,43% 1.708 0,20% 5.468 0,63% 

S.J de Ribamar 107.384 497 0,46% 223 0,21% 720 0,67% 

Paço do Lumiar 76.188 274 0,36% 173 0,23% 447 0,59% 

Raposa 17.088 100 0,59% 50 0,29% 150 0,88% 

 
Fonte: Censo Demográfico 2000. 

 

O número de pessoas com deficiência física na grande São Luís nos remete a pensar em políticas 

públicas direcionadas para a inserção desse sujeito no espaço urbano. Mesmo identificando a fragmentação 

desse tecido e as dificuldades percebidas pelos sujeitos nos seus deslocamentos diários. 

 Diante de tais prerrogativas é interessante analisar de que forma políticas públicas tem sido 

direcionadas para a implementação e melhoria de vida desses sujeitos na capital maranhense? O que já foi 

feito? Implementado? Como os cadeirantes sentem-se em relação ao direito à cidade? Fazem parte da 

cidade? Que tem como slogan ―uma São Luís para todos‖, ou simplesmente vêem todos os dias os seus 

direitos negados como cidadãos? 

 Muitos são os questionamentos que inúmeras vezes ficam sem resposta, mas suscitam diálogos 

na direção de tomadas de decisão. 

No próximo sub-item  aprofundaremos especificamente as políticas de acessibilidade  na capital 

do Maranhão 
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3- O Plano Diretor de São Luís e a Política de Acessibilidade 

 

 No olhar de Carvalho, (2009, p.61) o Plano Diretor é objeto de uma proposta social que visa 

transformar a sociedade e garantir o bem-estar dos cidadãos e o acesso à cidade. Porém o cotidiano urbano, 

quando observado revela comportamentos e fenômenos que se constituem nas evidencias das situações de 

conflito. Algumas dessas situações são mais perceptíveis, enquanto outras exigem instrumental mais 

refinado para a sua identificação. Chama a atenção algumas situações de conflito dentre elas, a forma como 

os cadeirantes tem se apropriado da cidade. Como exemplo podemos citar o Plano Diretor da Capital 

Maranhense. 

O Plano Diretor de São Luís tem a sua estrutura definida em títulos referentes às Definições, 

Objetivos e Diretrizes Gerais; Política Urbana; Política Rural; Uso do Solo Urbano e Rural; Política de 

Mobilidade e Acessibilidade; Política de Habitação; Política de Conservação Integrada; Política do Meio 

Ambiente, Paisagem e Saneamento Ambiental; Sistema Municipal de Planejamento e Gestão Democráticos; 

Dos Instrumentos; Disposições Finais e Transitórias. 

Focando o recorte das diretrizes referentes ao Capitulo V – Política de Mobilidade e 

Acessibilidade da capital Maranhense, observa-se que há em seus  aspectos gerais  o tratamento quanto à 

função social, acessibilidade e desenho universal para as diversidades de características antropométricas e 

sensoriais dos ocupantes da cidade. Observa-se que sua diretrizes gerais definem a função social da cidade, 

segundo o Capitulo I Artigo2º, como as seguintes:  

 

 
FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE é a função que deve cumprir a cidade para assegurar a plena 

realização dos direitos de todos os cidadãos à moradia digna, aos serviços públicos de saneamento 

ambiental, infra-estrutura, transporte, educação, saúde, cultura, esporte, lazer, trabalho, segurança, 

acessibilidade e mobilidade, informação, participação e decisão no processo de planejamento 

territorial municipal.  

 

 

Quanto à acessibilidade aos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, o Capítulo XI 

assegura o seguinte: 

 

 
ACESSIBILIDADE é a condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos 

espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos 

dispositivos, dos sistemas e meios de comunicação e informação por pessoa portadora de deficiência 

ou com mobilidade reduzida 

 

 

Já o Capítulo XI trata do desenho urbano, importante aspecto para a concepção de um Plano 

Diretor que vise atingir os diversos perfis: 
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DESENHO UNIVERSAL é a concepção de espaços, artefatos e produtos que visa atender, 

simultaneamente, às pessoas com diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma 

autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a 

acessibilidade. 

 

 

A Política de Acessibilidade do Município de São Luís tem a função de garantir o acesso de 

todas as pessoas aos equipamentos, meios de transporte e de comunicação e espaços de usos públicos, 

visando assegurar os direitos fundamentais da pessoa, priorizando as com deficiência ou mobilidade 

reduzida (BURNETT, 2009). 

Na prática verifica-se o inverso de tais políticas, nota-se, por exemplo, que para muitos 

cadeirantes o simples ato de ir e vir é uma grande dificuldade (Foto 01). A Figura destaca o Centro Histórico 

(núcleo inicial da cidade) carente de equipamentos, como rampas que possam facilitar a mobilidade desses 

indivíduos.  

Apesar da área que compreende a  Praia Grande ser  um dos espaços mais valorizados do ponto 

de vista histórico, e visitados da cidade, sua área não contempla rampas ou guias rebaixadas. 

 

 

Figura 02:  Cadeirante acompanhado no Centro Histórico de São Luís  
Fonte: CUNHA, Hermeneilce Wasti/Julho 2010 

 

É notório que a cada dia cresce a busca de diretrizes que orientem os municípios na elaboração 

de políticas públicas que contribuam para o processo de adequação do ambiente coletivo às exigências da 

população, principalmente o grupo de pessoas que apresentam dificuldade de locomoção, no caso específico, 

o cadeirante. (FEIJÓ, 2006). 

Nesse contexto, o acesso aos elementos que compõem o ambiente é fator a ser trabalhado no 

processo de planejamento das cidades. Assimilar o que de fato é acessibilidade torna-se fundamental para o 
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alcance de uma sociedade mais humana, onde toda a população possa conquistar sua plena cidadania. 

(BAHIA et.al., 1998, p.12). 

Segundo Resende e Neri (2005) as barreiras arquitetônicas e os preconceitos sociais manifestos 

em práticas sociais discriminativas e na ausência de políticas igualitárias podem agravar mais as condições 

das pessoas que tem alguma deficiência. A inadequação do espaço físico tolhe o direito de ir e vir e de 

participação social, e reforça o entendimento arbitrário da deficiência como um problema.  

Ao mesmo tempo não há a preocupação de que o problema não está no fato da pessoa ter uma 

deficiência, e sim de suas necessidades serem ignoradas na organização da cidade, como pode ser 

exemplificado na figura 3 no deslocamento diário de percurso de um cadeirante pelo Bairro do Angelim 

onde o rebaixamento das guias é insuficiente, assim como em todas as áreas da cidade onde existem pessoas 

com tais necessidades. O número reduzido de rampas e o planejamento das mesmas de forma inadequada 

dificultam o acesso desse cidadão. (FIGURA 03). 

 

 

 

Figura 03:  Cadeirante fazendo o trajeto diário no Bairro do Angelim 

Fonte: CUNHA, Hermeneilce Wasti / Julho 2010 

 

 
 

 

4-As Barreiras e os Percursos 

Os registros fotográficos apresentados nesse artigo chamam a atenção para um detalhe 

importante as limitações, que muitas vezes são impostas aos usuários de cadeira de roda através das 

barreiras,  ou seja,os vários obstáculos a esses deslocamentos.  

O Plano Diretor de São Luís em referência a esta questão, estabelece as seguintes definições em 

relação às Barreiras: 
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I – BARREIRA é qualquer entrave ou obstáculo que limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a 

circulação com segurança e a possibilidade de as pessoas se comunicarem ou terem acesso à informação, 

classificadas em: 

a) Barreiras urbanísticas: as existentes nas vias públicas e nos espaços de uso público; 

b) Barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das edificações de uso público e coletivo e 

nas áreas de uso comum das edificações de uso privado multifamiliar; 

c) Barreiras nos transportes: as existentes nos serviços de transportes; 

d) Barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite 

a expressão e o reconhecimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de 

comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à 

informação. 

Esse aspecto que chama a atenção e diz respeito ao fato de que a existência ou não de um 

trabalho de abertura dessas barreiras é a forma o olhar que é atribuído para a pessoa com deficiência. Abrir 

os espaços da cidade ou não para os mesmos é a representação social que se faz desse sujeito em maior ou 

menor escala. 

 Para Chagas (2007) é importante eliminar essas barreiras, pois representa considerar e enxergar 

a pessoa com deficiência, seu espaço, sua vida, seu lugar pode ampliar a compreensão de fatores que se 

relacionam e que ajudam ou restringem suas possibilidades, capacidades, desempenho e participação social. 

O Capitulo II da Acessibilidade no Plano Diretor de São Luís em seu artigo 44, define ainda que 

―a acessibilidade obedecerá aos princípios de adequação e adaptabilidade para pessoas portadoras de 

deficiência e/ou com mobilidade reduzida‖. O artigo 46 assegura ainda que é garantir acesso: 

 ―a política de acessibilidade no município de São Luís se destina a garantir o acesso de todas 

as pessoas aos equipamentos, meios de transporte e de comunicação e espaços de uso público, visando 

assegurar os direitos fundamentais da pessoa, priorizando as pessoas portadoras de deficiência e/ou com 

mobilidade reduzida‖ 

 

Nesse sentido, o artigo 47 do mesmo capítulo define estratégias para a implementação de 

políticas de acessibilidade no município de São Luí e aponta que elas são dois sentidos: 

 

I – uma instância administrativa vinculada à SEMTHURB, até que tenha um órgão 

próprio, efetuará a gestão específica para as questões relacionadas à 

acessibilidade; 

II – uma comissão permanente de acessibilidade de fiscalização e deliberação 

formada pelo Poder Público e pela sociedade civil, de forma paritária. 

 

Ainda se observa no Plano Diretor da capital maranhense alguns aspectos referentes ao formato 

adotado pela gestão municipal que tem o citadino como o principal agente interlocutor deste processo. A 
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realidade, no entanto é inversa, um dos motivos que contribui para isso é o desconhecimento da legislação 

pelo cidadão. Garcez enfatiza essa realidade da seguinte forma: 

 

o cidadão ludovicence precisa conhecer a legislação para poder fiscalizar o que é 

feito na cidade. Se não há como provar que determinada função está sendo 

executada erroneamente, não existe forma de punir. Falta rigor à lei urbana (...). Os 

gestores precisam disponibilizar de forma acessível os instrumentos de gestão à 

sociedade, nem as secretarias afins os têm em mãos para possibilitar ao cidadão, 

principal responsável pela cidade fiscalizá-la. Sem cidadania não há planejamento, 

e conseqüentemente não há conservação. (Garcez; Venâncio, 2008, p.17) 

 

Percebe-se as discrepâncias entre os instrumentos normativos do Plano Diretor de São Luís e a 

realidade vivenciada pelos cadeirantes, visto que os elementos acima mencionados não atendem as normas 

estabelecidas, para assegurar o cumprimento dos princípios e parâmetros básico desse instrumento. 

(FIGURA 04, 05 e 06). 

 

 

 

 

Figura 04: - Centro Histórico 

de São Luís/ Barreiras 

Urbanísticas 
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Figura 05: Transporte sem 

elevador adaptado/Barreira 

no transporte 

 

 

Figura 06:  - Entrada da 

câmara de vereadores com 

ausência de rampa/Barreiras 

nas edificações 

 

Fonte: CUNHA,  Hermeneilce Wasti/ Julho 2010 

  

 

De acordo com Resende (2004) para a cidade ideal a Constituição Federal de 1988 determina 

que todos são iguais perante a lei e que o Município – como lugar de prática – de direitos sociais como 

trabalho, moradia, educação, lazer e saúde – deve assegurar para as pessoas que ali residem o exercício do 

direito à cidade.  

As práticas propostas no Plano Diretor da capital maranhense não estão sendo cumpridas de 

forma integral, sendo desrespeitas a todo o momento. Para Resende (2004) o dispositivo que garante a 

existência e a implementação prática de uma política que assegure as necessidades especificas das pessoas 

com deficiência deve, hoje, ser interpretado como a determinação de que a acessibilidade seja uma diretriz 

para a inclusão no desenvolvimento urbano e na política pública.  

Tudo para assegurar o direito de uma cidade real e legal, para todos, atendendo ao principio da 

dignidade humana, na condição de direito essencialmente difuso.  
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Diante de tantos encontros e desencontros com os quais o cadeirante convive diariamente, 

Santos (2007, p.65) observa que o cidadão se torna impotente, a começar pelas distorções da representação 

política. A quem pode um candidato a cidadão recorrer para pedir que faça valer o seu direito, ao entorno, 

propondo um novo corpo de leis, decretos e regulamentos, ou velando pelo cumprimento da legislação já 

existente mais desobedecida? 

 De acordo com a Audiência Pública realizada no dia 12/07/2010 na Câmara de Vereadores de 

São Luís ficou evidente a necessidade emergencial de medidas que apesar de já estarem inseridas no Plano 

Diretor não são cumpridas como deveriam, visto que as reivindicações das pessoas com deficiência estão 

direcionadas de forma eminente para esses aspectos revelados: 

 

 A criação de uma Coordenadoria da Pessoa com deficiência com status de Secretária e 

orçamento próprio;  

 Implantação e implementação da Comissão Permanente de Acessibilidade de acordo com 

o Plano Diretor; 

 Divulgação permanente da campanha São Luís Acessível; 

 Adesão do município de São Luís à agenda social; 

 Reserva de 10% das vagas em prestação de serviço e 5% nas vagas dos cargos 

comissionados; 

 Implantação e implementação do Centro de Reabilitação da Pessoa com Deficiência. 

 

 Essas são reivindicações necessárias e pertinentes, porém o cumprimento dos anseios acima 

mencionados, não será de fato cumprido sem a participação popular, ou seja, dos agentes sociais, sendo 

necessária uma permanente fiscalização do cumprimento da lei e do seu respeito pela pessoa com 

deficiência, utilizando-se de todos os instrumentos possíveis de articulação, incluindo representações do 

Ministério Público e demais instrumentos legais disponibilizados. 

 

 

5 Considerações Finais 

 

O Plano Diretor, portanto, assegura as pessoas com deficiência a cidadania sob o ponto de vista 

da acessibilidade por determinação constitucional. Essas pessoas devem ter o direito de usufruir o pleno 

desenvolvimento das funções urbanas do município sem restrições de mobilidade e acessibilidade do espaço 

e de seu mobiliário.  



 

111 
 

No Plano Diretor de São Luís estavam previstas ações de estruturação urbana que poderiam, 

caso tivessem de fato sido implementadas na integra ou de acordo com a legislação especifica em vigor, 

facilitar a vida cotidiana dos cadeirantes de São Luís. Portanto adequar e regular a cidade é o instrumento 

normativo para que a cidade real aproxime-se da legal. Nesse sentido a apresentação desse artigo, propôs- se 

a analisar a situação cotidiana vivida pelos cadeirantes em São Luís sob o ponto de vista da acessibilidade. 

Mesmo após a implementação das condições referentes a mobilidade, desde de 2006 no Plano Diretor do 

Município de São Luís as vias públicas (calçadas), o transporte público, prédios públicos e particulares não 

efetivaram as políticas de mobilidade para esses sujeitos. 

É importante que existe por parte dos gestores municipais maior efetivação e cumprimento das 

normativas contidas no Plano Diretor Vigente para o cumprimento de forma holística do direito à cidade 

também para os cadeirantes. 
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1 INTRODUÇÃO 

“Onde há território, em que há gente, há patrimônio.” 

Luiz Fernando de Almeida, Superintendente do IPHAN
1
 

 

Esta pesquisa ocupa-se de saberes locais e sua função histórico-cultural de produzir modos de 

vida singulares em paisagens territorializadas. Aborda a paisagem cultural do município de Raposa, no setor 

nordeste da Ilha de Upaon-Açu, que também abriga como municípios a capital São Luís (MARTINS, 2005), 

o sítio histórico de Paço do Lumiar (FERREIRA, 2003), e o santuário religioso de São José de Ribamar 

(AYRES, 2002). 

Raposa representa uma convergência recente de migrações compulsórias desde meados do 

século passado. Nos anos 50, os demais núcleos de repovoamento
2
 da Ilha já estavam organizados em torno 

de um eixo histórico que remonta ao período e aos espaços colonizatórios, enquanto a praia de Raposa era 

território de pesca ocupado por poucas famílias maranhenses.  

No caso de Raposa, chama à atenção a constituição de um ethos a partir de um processo 

migratório com origens e motivos diversos. As características de constante mudança na paisagem praiana 

(DIAS; RANGEL; COELHO, 1996) imprimiram um ritmo natural dinâmico à reterritorialização. Parte-se 

do pressuposto de que os saberes e as práticas culturais dos migrantes organizaram nesse espaço dinâmico as 

experiências liminares das travessias entre Ceará e Maranhão, e entre interior e litoral. E de que, para isso, o 

exercício da memória social foi intenso em congregar um lócus de enunciação específico (MIGNOLO
3
 apud 

SILVEIRA, 2009) sobre um território comunal em suas dimensões físicas, culturais e míticas, constituindo 

as formas de organização social próprias da comunidade. 

                                                 
1
 Discurso em reunião de difusão das políticas de patrimônio do IPHAN, Teatro Castro Alves, Salvador, agosto de 2011. 

2
Adota-se aqui o termo repovoamento em respeito ao processo contínuo de ocupação territorial já existente na costa norte do 

Brasil antes da colonização portuguesa. 
3 MIGNOLO, Walter. D. Histórias Locais/Projetos Globais. Colonialidade, Saberes Subalternos e Pensamento Liminar. Belo 

Horizonte: Editora da UFMG, 2003. 
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Vivendo um processo pós-emancipatório, urbanizador, em proximidade com a capital, as 

categorias sociais da comunidade de Raposa vêm se atualizando.  Pescadores e pescadeiras, rendeiras, 

artesãs de conchas, barqueiros atravessadores, condutores e guias de passeios turísticos, passadores e 

artesãos de barcos, prestadores de serviços, educadores sociais e educadores ambientais são os artífices de 

uma paisagem cultural singular. 

Neste trabalho, busca-se apreender as narrativas desses segmentos como expressão atual de uma 

rica tradição artística, comum à oralidade nordestina, vinculada ao ritmo dos ofícios que se desenvolvem de 

maneira artesanal e coletiva. Segundo os registros de pesquisas realizadas desde a década de 70 

(RONDELLI, 1993; REIS, 2006), essas narrativas são contadas em momentos de trabalho e eventos 

espontâneos, reunindo gêneros literários e fontes diversas que criam sociabilidades comunicativas entre 

cearenses e maranhenses e fortalecem laços associativos e identitários no território comunal.  

Em Raposa as narrativas propiciaram sínteses culturais ao construírem uma noção de paisagem 

referenciada em um sistema cosmológico no qual a geografia natural é subjetivada e representa o domínio 

do sagrado na permissão da vida diária e uso do território (DIEGUES, 1996).    

Nessa paisagem, alimentam-se e transmitem-se as práticas culturais relacionadas a uma 

economia moral, expressão cunhada por Thompson, e definida por Godoi (1999, p. 50)
4
 apud Silveira 

(2009, p. 22), como um ―conjunto de normas e obrigações recíprocas, idéias de justiça e bem estar social, 

enfim de uma ética a orientar a conduta dos indivíduos de comunidades relativamente pequenas e 

integradas‖.  

Assim, os saberes e fazeres da confecção de rendas de bilro e redes de pesca; da pesca, 

mariscagem e construção naval constituem-se como bens culturais da comunidade, compondo um rico 

contexto social no qual as narrativas (RONDELLI, 1993) e as habilidades (SOARES, 2011) assumem a 

função de ritos iniciatórios entre as gerações e complementariedade entre os gêneros.  

Essas expressões manifestam-se nos espaços natural e doméstico, e ainda nos lugares de 

encontro da paisagem de Raposa: o corredor das Rendeiras; o cais e os portos de desembarque pesqueiro; os 

restaurantes e bares; os barcos de pesca que vão se reconfigurando em barcos de passeio. Seu patrimônio 

representa ainda um ponto de contato vivencial com um público específico, sensível a experiências culturais 

já fragmentadas no ambiente urbano, e que vem constituindo uma vertente do turismo em Raposa.  

Como fontes para a observação da pesquisa em questão vem sendo considerados, desde 2010, os 

lugares tradicionais de expressão dessas práticas e os espaços contemporâneos da educação, 

profissionalização e militância social e ambiental que se apropriam dos novos discursos da vulnerabilidade 

social, do desenvolvimento e da sustentabilidade ao traduzir conflitos e resistências históricos.  

                                                 
4
 GODOI, Emília P. O Trabalho da Memória: cotidiano e história no sertão do Piauí. Campinas: Editora da Unicamp, 1999. 
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Nessa trama de percepções, saberes e práticas emergem protagonismos como a cooperativização 

de cerca de 55 rendeiras locais na Associação das Rendeiras Bilro de Ouro, existente desde 1988 

(TAVARES, 2011); a ação social e profissionalizante das associações do bairro do Garrancho, uma delas 

articulada em redes nacionais de inclusão social; o movimento socioambiental da Colônia de Pescadores 

pelo ordenamento pesqueiro e contra intervenções desenvolvimentistas sobre as áreas de pesca artesanal; a 

organização de empresas formais e grupos informais de passeios turísticos.  

Nos diálogos travados nessas e outras interfaces, equilibram-se associativismos de mulheres, de 

homens, de jovens e de velhos, reunindo toda a comunidade em torno do ethos local. A partir dessa 

percepção, reconhecendo em Raposa uma paisagem cultural singular, procuramos com o presente estudo 

reunir referências e produzir conhecimentos que, em certa medida, poderão oferecer subsídios para uma 

gestão pública pactuada com os sujeitos de sua constituição, com base nas políticas nacionais de valorização 

do patrimônio e da tradicionalidade.  

 

 

2 IMAGINÁRIO DA VIAGEM, COSMOGRAFIA DA TERRITORIALIDADE E PAISAGEM 

CULTURAL – trajetória do patrimônio 

 

O registro das paisagens brasileiras remonta ao período colonial, com a inauguração de uma 

tradição narrativa e ilustrativa de seus atributos, a ―literatura de viagem‖. Segundo Laplantine (2000):  

 

As primeiras observações e os primeiros discursos sobre os povos ‗distantes‘ de que 

dispomos provêm de duas fontes: 1) as reações dos primeiros viajantes, formando o que 

habitualmente chamamos de ‗literatura de viagem‘. Dizem respeito em primeiro lugar à 

Pérsia e à Turquia, em seguida à América, à Ásia e à África (...); 2) os relatórios dos 

missionários e particularmente as ‗Relações‘ dos jesuítas (século XVII) no Canadá, no 

Japão, na China (LAPLANTINE, 2000, p. 37). 

 

 

Em artigo que acompanha a institucionalização do conceito de patrimônio no Brasil, Delphim 

(2004) retrata o encontro das expedições naturalistas com as paisagens brasileiras, em sua tarefa de 

apresentar o Novo Mundo à metrópole e aos Estados-nação ainda sem participação sobre os territórios. Em 

meio aos esforços por firmar contatos interculturais que permitissem sistematizar e catalogar caminhos, 

espécies e paisagens, os naturalistas entremeavam nos escritos e imagens suas interpretações das culturas 

locais e da nascente diversidade do povo brasileiro.  

Para Laplantine (2000), nos séculos XVI e XVII, essa produção era essencialmente focada na 

dimensão física do reino da natureza, caracterizando o ser humano local como ―nativo‖ ou ―selvagem‖
5
. À 

                                                 
5
 Laplantine (2000) lembra que, segundo Lévi-Strauss, ―expulsar da cultura, isto é, para a natureza todos aqueles que não 

participam da faixa de humanidade à qual pertencemos e com a qual nos identificamos‖ é uma característica humana universal.  
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época do Renascimento, no Ocidente, esboçava-se ainda a reflexão sobre as ideologias do encontro com a 

alteridade, com base nas fontes desses viajantes e missionários.  

Oscilando entre a recusa e a fascinação pelo ―outro‖ das culturas ―distantes‖, debatia-se na 

Europa sobre o caráter humano dos ―nativos‖ das terras ―descobertas‖, por meio dos critérios 

―humanizantes‖: religião e cultura. Num extremo, propagava-se a necessidade da intervenção religiosa 

missionária, justificando a afirmação política e econômica do Ocidente sobre as colônias.  

No outro extremo, a literatura de viagem provocava a identificação da sociedade europeia com a 

plenitude dessa mesma vida ―selvagem‖ nas paisagens paradisíacas – o imaginário da viagem, que no século 

XVIII se torna uma crítica filosófica aos limites da civilização, base para uma revolução do pensamento no 

Ocidente e para o nascimento de uma ciência humana. A Antropologia floresce no século XIX pelo 

paradigma de considerar tanto a universalidade quanto a diversidade de indivíduos que pertencem a uma 

dada época e cultura. Passa a estabelecer relações de rede entre os espaços e temporalidades da humanidade. 

Todavia, o projeto civilizatório havia se instalado de maneira irreversível em âmbito mundial, 

impulsionando a consolidação do colonialismo pela apropriação hegemônica dos discursos nascentes.  

É nesse sentido que Paul Little (2002) propõe uma macro-análise antropológica da 

territorialidade na questão fundiária no Brasil. Considera a consolidação dos Estados-nação como um 

processo de expansão de suas fronteiras físicas, legitimado por um conceito hegemônico de território 

nacional. Essa ideologia formal do território alia-se aos diversos campos do nacionalismo para justificar a 

homogeneização da soberania do Estado sobre a ―comunidade nacional‖, segundo Little (2002), ―de tal 

forma que todas as demais territorialidades são obrigadas a confrontá-la‖.  

De modo a exercer sua soberania, o Estado organizou o território em terras públicas, 

determinando seu uso, a princípio, para o benefício de toda a comunidade nacional; e terras privadas, 

tornadas propriedade de uso exclusivo e econômico individual. Tal lógica do público-privado, para Aníbal 

Quijano (1988, p. 24)
6
, citado por Little (2002), corresponde às ―duas caras da mesma razão instrumental, 

cada uma encobrindo a dos agentes sociais que competem pelo lugar de controle do capital e do poder: a 

burguesia e a burocracia‖.  

Nesse contexto, segundo Ana Gita de Oliveira (2004), surge também o conceito de patrimônio 

com a ―razão instrumental‖ de consolidar o Estado-nação por meio de um projeto de identidade cultural 

nacional. No Brasil, na década de 30, é criado o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) como órgão gerencial do patrimônio. Conforme o Decreto-Lei 25/1937, ainda vigente, o foco de 

sua política inicial, por meio do processo de tombamento de bens móveis e imóveis, se deu sobre coisas, 

paisagens e obras, um patrimônio material sob a noção da propriedade individual, pública ou privada. 

Ao sobrepor um conceito de território e de patrimônio nacionais às distintas lógicas de 

ocupação, propriedade e reprodução social de povos tradicionais e demais coletividades historicamente 

                                                 
6
 QUIJANO, A. Modernidad, identidad y utopia en América Latina. Lima: Sociedade e Política Ediciones. 1988. 



 

117 
 

constituídas no país, o Estado brasileiro viveu os desafios de legitimar-se, considerando os movimentos de 

manifestação, atualização e persistência desses grupos sociais, tanto autorrepresentativos quanto 

intersetoriais, e os instrumentos internacionais que reconhecem seus direitos consuetudinários. 

Assim, no âmbito do patrimônio, pode-se falar de uma revitalização do imaginário da viagem, 

por meio das ―viagens culturais‖ do poeta brasileiro Mário de Andrade às regiões norte e nordeste, entre 

1927 e 1943. Etnografados no livro ―O Turista Aprendiz‖ (INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E 

ARTÍSTICO NACIONAL, 2006), estão os aspectos do patrimônio inerentes aos conceitos antropológicos 

totais da cultura, no que Marcel Mauss (1974) considera como ―mana‖, a espiritualidade das expressões 

culturais para além do valor da posse. Madian Pereira (2007) evidencia o valor dessa nova abordagem:  

 

 

E assim, quando utilizo a categoria patrimônio também estou fazendo menção ao aspecto 

metodológico que a considera como fato social total, na medida em que se refere a bens que 

podem ser simultaneamente de natureza econômica, moral, religiosa, mágica, política, 

jurídica estética, psicológica e fisiológica. Essa visão expressa uma totalidade idealizada no 

aspecto da pesquisa, posto que é um instrumento considerado como um recurso analítico 

para uma compreensão dos fenômenos sociais em questão. (PEREIRA, 2007, p.35) 

 

 

O paradigma de patrimônio proposto por Mário de Andrade ao Ministério da Educação, em 

1936, foi precursor do IPHAN e desde então, paulatinamente esse órgão e o Centro Nacional de Folclore e 

Cultura Popular (CNFCP) passam a experimentar metodologias de valorização de expressões e agentes 

culturais até então invisíveis. O Programa Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI) foi instituído pelo 

Decreto 3551/2000, com base em processos participativos
7
, no Artigo 216 da Constituição Federal do Brasil 

de 1988 - que prevê um conceito ampliado de patrimônio cultural material/imaterial – e na Recomendação 

sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular
8
, de 1989 (IPHAN, 2006).  

Nessa revisão paradigmática, ganha sentido o conceito de referências culturais como sistemas 

de valor para os sujeitos da diversidade cultural brasileira:   

 

 

Falar em referências culturais significa dirigir o olhar para representações que configuram 

uma ‗identidade‘ da região para seus habitantes, e que remetam à paisagem, às edificações e 

objetos, aos ‗fazeres‘ e ‗saberes‘, às crenças e hábitos (LONDRES
9
, 2000, p. 11 apud 

IPHAN, 2006). 

 

                                                 
7
 Em seminário nacional do IPHAN realizado em Fortaleza, 1989, comunidades de todo o país e representantes internacionais 

recomendam o Registro como instrumento de salvaguarda para o patrimônio imaterial, publicando a Carta de Fortaleza 

(OLIVEIRA, 2004; IPHAN, 2006).  
8
 Iniciativa de países-membro da Organização das Nações para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) em subsidiar a 

inclusão do patrimônio imaterial nos instrumentos de proteção, já que a Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, 

Cultural e Natural, de 1972, incluía apenas bens materiais. Serviu de base às legislações dos países até 2003, quando foi 

promulgada pela UNESCO a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, ratificada no Brasil pelo Decreto 

5.753/2006 (IPHAN, 2006). 
9
 LONDRES, C. Referências culturais: base para novas políticas de patrimônio. In: Manual de publicação do Departamento de 

Documentação e Identificação. Brasília: MinC / IPHAN, 2000.  
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O campo das referências culturais vai ao encontro do conceito da territorialidade, revisado por 

Little (2002) como: ―o esforço coletivo de um grupo social para ocupar, usar, controlar e se identificar com 

uma parcela específica de seu ambiente biofísico, convertendo-a assim em seu ‗território‘ ou homeland‖ 

(SACK
10

 1986, p. 19 apud LITTLE, 2002), o que depende de contingências históricas e sociopolíticas, como 

o contexto em que o território do grupo social surgiu, e os contextos em que é afirmado. Little (2002) 

reflete:  

 

 

Assim, a análise antropológica da territorialidade também precisa de abordagens 

etnográficas para entender as formas específicas dessa diversidade de territórios. No intuito 

de entender a relação particular que um grupo social mantém com seu respectivo território, 

utilizo o conceito de cosmografia (LITTLE
11

 2001), definido como os saberes ambientais, 

ideologias e identidades − coletivamente criados e historicamente situados − que um grupo 

social utiliza para estabelecer e manter seu território. A cosmografia de um grupo inclui seu 

regime de propriedade, os vínculos afetivos que mantém com seu território específico, a 

história da sua ocupação guardada na memória coletiva, o uso social que dá ao território e as 

formas de defesa dele (LITTLE 2002, p. 4). 

 

 

No âmbito do PNPI, pode-se dizer que a metodologia de mapeamento, inventário e 

documentação das referências culturais considera as dimensões cosmográficas de Little (2002), ao propor, 

segundo Oliveira (2004): a síntese material/imaterial na identificação sistemática de bens de natureza 

processual e dinâmica; o diálogo entre as categorias de apreensão dos contextos culturais; a organização dos 

conhecimentos locais em nexos regionais e nacionais; a percepção tanto das mudanças internas às tradições 

quanto do poder transformador dos padrões culturais em curso.  

Pelos sujeitos coletivos da diversidade cultural brasileira é conquistada uma participação 

instrumental, além de histórica, nos processos identitários do país. Os produtores e detentores de bens 

culturais passam a ser reconhecidos como os protagonistas/proponentes de ações culturais a partir de seus 

modos de vida, por meio desse caminho legal e das convergências com outras políticas públicas relevantes, 

em que a ação público-privada, ao que propõe o IPHAN (2006) torna-se mais mediadora e menos 

determinante.  

Como a garantia das condições sociais e ambientais para a continuidade da produção dos bens 

culturais é parte essencial de sua salvaguarda, uma nova ―categoria‖ de patrimônio passa a fazer sentido e é 

normatizada no âmbito do IPHAN, pela Portaria 127/2009: a chancela de paisagem cultural brasileira 

(IPHAN, 2011).  

A portaria institui como paisagem cultural brasileira, em seu artigo 1º (IPHAN, 2009): ―uma 

porção peculiar do território nacional, representativa do processo de interação do homem com o meio 

                                                 
10

 SACK, R. D. Human territoriality: Its theory and history. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. 
11

 LITTLE, P.E. Amazonia: territorial struggles on perennial frontiers. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001. 
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natural, à qual a vida e a ciência humana imprimiram marcas ou atribuíram valores‖, Estabelece, como 

critério de identificação dessas paisagens, as qualidades de peculiares, excepcionais, exemplares e/ou 

singulares, próprias do conceito de patrimônio. Pelo instrumento da chancela, os sujeitos socialmente 

envolvidos com o recorte territorial em questão pactuam os termos de sua gestão por meio da proteção do 

patrimônio e outras políticas e compromissos relevantes, numa perspectiva compartilhada (IPHAN, 2011). 

Considerando a pertinência dessa abordagem, propomo-nos neste trabalho a referenciar a 

paisagem cultural de Raposa, cosmografando sua territorialidade e identificando seus bens culturais na 

perspectiva da memória social
12

 de suas categorias sociais atuais, em diálogo com a literatura sobre suas 

marcas e valores singulares e a de outros contextos socioculturais relevantes. 

 

 

3 PAISAGEM CULTURAL DE RAPOSA – uma convergência social peculiar 

 

Em meio aos processos emancipatórios dos repovoamentos da Ilha de Upaon-Açu
13

, o de Raposa 

figura como recente. São Luís completará 400 anos em 2012, segundo sua fundação francesa, que antecedeu 

a ocupação portuguesa. Ante a ameaça da perda do estratégico território do Maranhão para o acesso à 

Amazônia, Portugal instituiu o modelo administrativo e arquitetônico do município na Capital
14

, ao mesmo 

tempo mapeando a costa e ocupando pontos de apoio para a navegação no entorno da ilha (MARTINS, 

2005). 

Datam desse mesmo contexto os sítios históricos de São José de Ribamar
15

 e Paço do Lumiar
16

. 

No processo de municipalização, São José de Ribamar abrangeu Paço do Lumiar até 1959, e Paço do 

Lumiar incluía a vila de pescadores de Raposa até 1994 (FERREIRA, 2003). Poucas são as referências sobre 

a fundação de Raposa e seus processos migratórios constituintes.  

Alguns dos moradores atuais de Raposa ainda representam a primeira geração de migrantes 

cearenses, vindos tanto do interior quanto do litoral, enquanto sua terceira geração encontra-se em idade 

adulta. Segundo suas informações, das poucas famílias maranhenses que pescavam de tarrafa
17

 na região 

quando os cearenses chegaram, apenas uma ficou e até hoje mora em Raposa, pois a maioria os considerava 

                                                 
12

 Memória social é aqui adotada segundo ALENCAR (2007), citando a perspectiva de Halbwachs, como um processo coletivo 

de evocação e transmissão de lembranças selecionadas por serem significantes para um grupo social, com base na experiência do 

presente, o que demanda a prática de processos comunicativos. 
13

 Sua denominação atual é ―Ilha do Maranhão‖, mas adotaremos o nome tradicionalmente associado aos indígenas que povoavam 

a ilha quando da colonização.  
14

 Atualmente tombado como patrimônio cultural da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO). 
15

 Segundo Ayres (2002), em 1627 as terras que hoje compõem São José de Ribamar eram habitadas pelos índios gamela, e 

doadas pelo então governador Francisco Coelho de Carvalho para os jesuítas.  
16

 Para Ferreira (2003), Paço do Lumiar nasceu da doação de uma légua de terras por um casal português ao jesuíta Luís Figueira, 

no sítio denominado Anindiba, em 1625. 
17

 Arte de pesca que consiste em lançar manualmente uma pequena extensão de rede.    
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bravos. Assim, os maranhenses atualmente residentes também são migrantes: de dentro da ilha; das praias 

ocidentais e orientais; e do interior, atraídos pela proximidade da capital, pelas facilidades de infraestrutura e 

de produção e comercialização do pescado, ou ainda, repelidos pelos processos urbanos. 

As narrativas dos diversos moradores são, portanto, consideradas enunciações fraturadas, 

elaboradas a partir de um lócus de enunciação (MIGNOLO apud SILVEIRA, 2009) que surge a partir de 

situações dialógicas e de onde sujeitos subalternos enunciam visões de mundo em reação a discursos e 

perspectivas hegemônicas, produzindo e atualizando saberes liminares, congregados pela identidade comum 

da migração e do estabelecimento em Raposa.  

Consideramos relevante aprofundar aqui o olhar sobre a trama formada pelas migrações, no 

sentido que Milena Galdez (2010) propôs para as comunidades cearenses advindas da seca para o interior do 

Maranhão
18

, e no que Beth Rondelli (1993) descreve a partir de pesquisa realizada no fim da década de 70 

com os contadores de estórias cearenses de Raposa, por criarem um traçado peculiar, adiante descrito. 

Segundo Beth Rondelli (1993), a praia de Raposa foi inicialmente ocupada, a partir de 1950, por 

moradores de povoados litorâneos próximos a Acaraú, no Ceará
19

. A autora expõe, citando a pesquisa de 

Chaves
20

 (1973), que o avanço da pecuária no município de Sobral ampliou o povoamento sobre Acaraú 

como principal ponto de escoamento da produção de carne, alcançando as praias pesqueiras e impulsionando 

os jovens solteiros a aventurar pelo litoral. Sendo bem sucedidos na instalação de currais de pesca na praia 

de Raposa, ali construíram casas, buscando parentes e amigos, já aptos a constituir família. Conclui a autora 

sobre o modo de vida desses primeiros migrantes:  

 

 

No estado de origem, eram lavradores que praticavam também a pesca para manter uma 

produção que atendesse às necessidades de subsistência da unidade familiar e permitisse a 

comercialização de algum excedente. A falta de terras disponíveis e cultiváveis, as colheitas 

reduzidas pelas secas constantes e a escassez do peixe, devida à excessiva exploração das 

praias pesqueiras, foram fatores que, segundo eles, motivaram sua transferência para 

Raposa, onde encontraram, no início, as condições que lhes faltavam no Ceará (RONDELLI, 

1993, p. 17-18). 

 

 

Segundo as narrativas atuais, os cearenses praianos chegaram em paus de arara - canoas com 

apenas um pano para a proteção, sendo os primeiros migrantes reconhecidos como o casal Maria e Antônio 

Castelo. Junto dos praianos, vieram por mar algumas famílias oriundas do sertão, de cidades como Crateús, 

mas que ao fugir da seca buscaram primeiro o litoral do Ceará, envolvendo-se nesse estágio intermediário 

com a pesca. Uma outra leva de migrantes veio diretamente do sertão, principalmente durante a grande seca 

                                                 
18

 Desnaturalizar a representação homogênea do migrante nordestino como flagelado da seca; perceber os posicionamentos de 

suas práticas culturais em relação às teias pré-existentes nos locais de recomeço e conceber suas recategorizações territoriais que 

confrontam as fronteiras estaduais hegemônicas (GALDEZ, 2010). 
19

 Praias de Almofala, Coaçu, Córrego da Forquilha, Ilha do Rato, Curral Velho e Serrote (RONDELLI, 1993). 
20

 CHAVES, L. G. M. Trabalho e subsistência em Almofala. Rio de Janeiro: UFRJ/Museu Nacional, 1973. Dissertação de 

Mestrado. 
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de 1958, chegando por terra, a pé ou no lombo de jumento, impulsionados pela adversidade climática em seu 

lugar de origem, aliada, conforme Galdez (2010), à ―atração da economia extrativa da borracha em direção à 

Amazônia‖.  

Em Raposa, as primeiras casas foram confeccionadas em palha e madeira de mangue, à beira da 

praia, e a água potável vinha dos poços cavados na areia, em busca de lençóis freáticos não influenciados 

pela salubridade do mar
21

. Os primeiros sistemas de pesca foram os currais, feitos apenas com madeira do 

mangue e arame.  

Essas estruturas materiais simples adequavam-se à constante remodelagem da praia pelas marés. 

No entanto, para Rondelli (1993), citando Chaves, eram permeadas de significado complexo: ao vivenciar, 

ainda no Ceará, a passagem do modo de vida da terra para o mar, os migrantes trouxeram para Raposa o 

sistema social e tecnológico das relações agropecuárias, ―como se esses trabalhadores fossem trabalhadores 

de roça no mar‖. Os currais de pesca funcionam no mar como armadilhas que prendem os peixes conforme 

o movimento das marés, enquanto seus trabalhadores são os vaqueiros, com remuneração semelhante aos da 

terra.  

Mesmo com esse sistema de posse favorecendo os primeiros migrantes, que dispuseram de mais 

espaço para instalar seus currais, a reterritorialização representou um tempo de oportunidades. À medida que 

reorganizava a estrutura social entre os sujeitos de um recomeço
22

, numa nova temporalidade e 

espacialidade, mantinha como eixo do trabalho e da sociabilidade práticas artesanais e artísticas enraizadas 

em dimensões éticas, religiosas, mitológicas e solidárias, que, nascidas em contextos diferentes, 

alimentavam essas diferenças em ampliar o mapa cognitivo, tecnológico e produtivo
23

 do território comum.  

Em se tratando do universo cearense feminino, suas práticas também se reposicionaram em 

Raposa, por fazerem parte, segundo Simone Soares (2011), de uma dimensão relacional entre mulheres e 

homens nas sociedades pesqueiras. Aprofundando o sentido da máxima portuguesa ―Onde há rede, há 

renda‖, a autora propõe-se a dialogar com as abordagens de gênero que percebem as diferenças por um 

ângulo complementar, construídas como posicionamento a sistemas de vida locais. As histórias de vida das 

rendeiras demonstram que, seja no ambiente sertanejo ou na praia, a renda de bilro, ou birdo, segundo 

enfatizou uma rendeira de Raposa, faz parte do universo iniciatório e do trabalho femininos. Conta ela que, 

de tanto observar a madrasta tecendo, um dia em que esta foi acompanhar o marido em uma farinhada
24

, 

                                                 
21 Este sistema de abastecimento de água segue comum em ecossistemas de dunas, como a Ilha dos Lençóis, na Reserva 

Extrativista de Cururupu, litoral ocidental do Maranhão, e a região do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, litoral oriental 

do Maranhão.  

22 Expressão de Galdez (2010) ao tratar da experiência subjetiva da reterritorialização dos migrantes da seca. 

23 Esses mapas representam, para GEERTZ (apud ALENCAR, 2007), ―modelos de realidade‖ construídos segundo os saberes 

aprendidos sobre um ambiente e legitimados pela vivência no mesmo.  

24 Atividade de confecção tradicional de farinha como é chamada no Ceará, durando cerca de 1 semana. 
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pôde demonstrar que havia aprendido a tecer deixando na almofada uma peça de renda pronta. Foi assim que 

ganhou sua própria almofada
25

. Voltaremos a tratar dessas dimensões complementares entre as habilidades.    

 

 

4 URBANIDADE: emancipação ou invisibilidade? 

 

Para os migrantes cearenses contatados pela pesquisa de Galdez (2010), que se estabeleceram no 

interior do Maranhão, ―desde a década de 1930 o Maranhão era representado como uma espécie de 

Eldorado, um paraíso onde não faltava inverno, terra e serviço‖. 

No discurso de seus primeiros residentes, a migração para Raposa também significou uma época 

de fartura, mas vinculada diretamente ao território marinho e à atividade da pesca. À época da ocupação 

cearense, a praia denominada de Raposa
26

 se localizava muito além do limite atual, rumo ao Oceano 

Atlântico, referenciada onde hoje corre o canal dos navios
27

. Em sequência à praia, estendia-se um amplo 

manguezal
28

, denominado Carcarape, a partir de onde hoje é a avenida principal em direção ao interior da 

ilha. Sendo assim, a paisagem de Raposa não oferecia terras para cultivo, além de estar em constantes 

mudanças naturais.  

A esse respeito, refletiu um pescador que no Ceará havia sido lavrador:  

 

A vida do lavrador é mais cansada, porque a gente só recebe o produto de ano em ano. E a 

vida do pescador é melhor, porque a gente morreu, não deixou nada, mas não morreu de 

fome. (...) Então o sujeito nunca perde a esperança. A vida do lavrador é mais pesada (...). 

Alguns conseguem comprar a terra. Então, quando eu não tenho, eu tenho que roçar nas 

terras daquele companheiro, quer dizer, aí vai fora, porque eu pago uma porcentagem pra ter 

direito de roçar a roça. E o pescador só paga essa Colônia. Tem todo o direito. Aqui não tem 

pedaço de mar que o sujeito diga: ‗isso aqui é meu e ninguém mexe‘. O sujeito bota um 

curral naquele chão e aquilo o tempo todo é dele. E, se alguém pretender comprar, ele vende. 

(RONDELLI, 1993, p.19). 

 

 

No entanto, os tempos de fartura já dividem espaço nas narrativas com as apreensões do 

presente, tornando-se parte de uma memória do passado.  

A construção na década de 70 do primeiro cais e da avenida principal (MA 203), que liga o 

então povoado ao restante da ilha, favoreceu sua urbanização e estabeleceu uma nova configuração 

(SOARES, 2011). As casas instalaram-se ao longo da avenida, formando o atual Corredor das Rendeiras. 

                                                 
25 Unidade produtiva individual da renda de bilro, uma estrutura arredondada sobre a qual a renda é tecida de forma 

tridimensional (TAVARES, 2011).  

26 A denominação de Raposa foi referenciada na presença do animal na região. 

27 Desde a baía de São Marcos até o Oceano Atlântico, que molda o contorno da praia de Raposa, a pelo menos 100 m do limite 

atual da costa, é possível visualizar a fila de navios ancorados, esperando ancorar nos portos industriais de São Luís para 

carregamento de minérios. A essa distância é atribuída a extensão da praia de Raposa na década de 50, chegada dos primeiros 

cearenses. 

28 O litoral maranhense é abundante e rico em espécies de mangue, e desde a costa do Amapá até o Maranhão, encontra-se ainda 

conservada a maior floresta contínua de mangue do mundo. 
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Enquanto residências fixas, puderam ser construídas como casas assoalhadas, utilizando-se não mais de 

palha e madeira de mangue, mas de tábuas, erguidas à moda de palafitas, já que seus quintais recebem as 

marés enchentes.  

Em uma das visitas à Raposa, uma rendeira cearense mostrou-nos sua casa assoalhada, recém-

construída seguindo o modelo tradicional.  Ela acabava de vender uma casa de alvenaria na Vila Bom Viver, 

um povoamento recente na parte interior do município, para voltar a residir no Corredor das Rendeiras. 

―Aqui que começou, que é bom pra vender as rendas. E é assim que tenho o costume de morar.
29

‖ 

A primeira configuração urbana de Raposa ainda persiste, tendo estabelecido sobre a parte final 

da avenida principal, que dá acesso ao cais da praia, a característica paisagem do Corredor das Rendeiras e 

do mercado de peixe. Sobre ela se desenvolveu um primeiro fluxo turístico em Raposa, ao facilitar a compra 

de pescados e o consumo da culinária local diretamente nos portos de desembarque do município (SOARES, 

2011).  

Propiciando a aproximação do público urbano ao modo de vida local, o universo de pescas e de 

rendas passou a ser contemplado também enquanto porta de entrada a um ―paraíso ainda intocado‖, ao lado 

da capital. Atualizou-se um discurso de imaginário da viagem aliado ao processo pós-emancipatório de 

Raposa. No entanto, as rotas do turismo e as metas da gestão foram-se dissociando da paisagem cultural para 

focar nas potencialidades econômicas dos atributos e recursos naturais, não imprimindo o mesmo ritmo para 

as questões sociais e de infraestrutura do município, uma situação similar à analisada por Madian Pereira 

(2007) na Ilha de Lençóis, litoral ocidental maranhense. Esse processo, relacionado à pressão urbana de São 

Luís sobre os demais municípios da ilha, afetou o eixo identitário local. As oportunidades fortalecidas pelo 

contato são aproveitadas, mas em meio a elas, também acumulam-se rupturas com a sociabilidade.  

Como um fato histórico, as formas de urbanidade que se apresentam de maneira hegemônica 

fragilizam relações identitárias locais quando as referências culturais a pessoas, genealogias, feitos do 

passado e do presente deixam de ser evocadas pela memória (ALENCAR, 2007; SILVEIRA, 2009) e 

tornam-se privilegiados os discursos homogeneizantes como o do desenvolvimento, da sustentabilidade e da 

vulnerabilidade social.  

Apesar de refletirem sobre aspectos da realidade que precisam de reformulação, esses discursos 

partem de um ponto dissociado do saber e do poder históricos dos sujeitos locais, justificando uma postura 

de intervenção que muitas vezes confronta com as lógicas diferenciadas desses sujeitos. Assim, os discursos 

urbanos sobre uma dada realidade devem levar em conta a invisibilidade histórica, no sentido que a colocam 

Little (2002) e Marina Silva (2006)
30

, e as dimensões de autorreconhecimento que a confrontam.   

                                                 
29

 Rendeira cearense, declaração dada aos pesquisadores em frente a sua casa, julho de 2010. 
30

 Essas dimensões tradicionais autorreconhecidas e totalizantes marcaram a construção da Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, PNPCT, instituída pelo Decreto Nº 6040/2006 como uma política pública 

intersetorial para a tradicionalidade.  
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A situação de uma vulnerabilidade liminar entre a emancipação e a invisibilidade traz à 

memória do presente reflexões locais
31

 como: ―Onde há garimpo e pesca, sempre houve bebida e 

prostituição. Mas hoje, a droga é pior, porque é violenta, tem muita mistura e maior poder de vício‖; ―O 

pescador tem mesmo que beber, porque quando chega da pesca, não tem um pedaço de chão pra plantar um 

milho! Lá na Vila Bom Viver até pouco tempo ainda era possível criar um pinto, mas hoje, basta anoitecer 

que já tem alguém tomando o pinto‖; ―Dizem que o povo de Raposa é brabo. Mas aqui nesse corredor só 

acontece briga pouca, de bebedeira, no outro dia, tá tudo bem. Perigoso mesmo é gente que vem de todo 

canto da ilha pra se esconder em Raposa, fazer os maus-feitos‖; ―As meninas chegam aqui do interior 

morrendo de fome e caem na prostituição. Muitas preferem casar e aturar a bebedeira dos maridos do que 

continuar na vida anterior.‖ As narrativas denunciam adversidades históricas, referindo-se a marcas deixadas 

pela ruptura com o modo de vida de origem, mas consideram piores as adversidades do presente.  

 

 

5 LIMINARIDADE E O PODER DAS NARRATIVAS, HABILIDADES, VIVÊNCIAS 

 

Em Raposa resiste e se reafirma uma solidariedade que une sujeitos que vivenciam adversidades 

distintas no ethos constituído pelo protagonismo do recomeço. Com o incremento dos sistemas de pesca e 

navegação pelos saberes compartilhados entre cearenses e maranhenses, a organização da vida cotidiana 

pelos fazeres e relações produtivas compartilhados entre mulheres e homens, a organização associativista 

formal ou informal que aparece em todas as categorias sociais, estabeleceu-se na comunidade uma 

diversidade de artes, ofícios e novos sujeitos com limites identitários menos perceptíveis: rendeiras, 

pescadeiras e marisqueiras, professoras de renda, artesãs de conchas, negociantes e guias turísticas; 

pescadores, artesãos de redes, condutores de passeios, guias turísticos, artesãos, passadeiros de barcos, 

donos de barcos e de empresas de turismo, educadores e militantes sociais e ambientais. 

As associações e tensões entre esses lugares merecem olhares mais acurados, mas acreditamos 

que as situações de origem, experiência, parentesco e recursos posicionam, e não condicionam essas 

relações, conforme a reflexão de Galdez (2010) e Soares (2011), porque seguem éticas mítico/religiosas 

próprias e uma economia moral na relação com a propriedade e o meio.  

Equilibrando o estabelecimento da propriedade e da divisão das funções e recursos, estabelece-

se sobre a geografia do território comunal uma mitogeografia (PEREIRA, 2007) ou cosmologia 

(DESCOLA, 2000), sincretizada a partir das lógicas culturais das matrizes formadoras do povo brasileiro. 

Diegues (1996) analisa como as paisagens energeticamente importantes revestem-se sob os cuidados de 

entidades personificadas ou bioantropomórficas, representando forças arquetípicas que reposicionam o 

humano no equilíbrio do sagrado, do físico e do histórico.  

                                                 
31

 Enunciadas por diferentes categorias sociais da comunidade, durante o mês de setembro de 2011. 
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Sobre o território maranhense, segundo Mundicarmo Ferreti (2008), estão muito bem 

estabelecidos lugares sagrados como reinos das encantarias afroindígenas. No caso específico da Ilha de 

Lençóis, Madian Pereira (2007) cita o caso da encantaria sebastianista, no qual o fidalgo português D. 

Sebastião, tido como sujeito histórico, morto em uma batalha na África, é incorporado ao imaginário e ao 

universo cosmológico de dono da ilha.  Em Raposa, as entidades míticas também representam, para os 

migrantes, uma consciência mais ampla do plano da existência, e que por isso pode conferir orientação, 

sucesso na pesca e proteção, como conta o escritor José de Ribamar Reis (2006), cujos registros são 

legitimados pela comunidade. 

Beth Rondelli (1993) vivenciou e etnografou, entre 1977 e 1978, o hábito de contar estórias da 

comunidade de Raposa, privilegiando os aspectos associativos, comunicativos e estruturantes de seu 

contexto. Citando Walter Benjamim
32

, a autora considerou as narrativas de Raposa como uma forma 

artesanal de comunicação, tal como surgiu vinculada aos círculos de ofícios, conferindo ritmo a um trabalho 

realizado de forma solidária.  

Desenvolvendo-se entre o pescar e o tecer de redes e rendas, o contar estórias transcende os 

momentos de trabalho e cria momentos de sociabilidade, em fins da década de 70, mais ritualizados do que 

hoje. Se perguntados atualmente sobre as estórias de trancoso, um gênero narrativo local com base no 

imaginário, os raposenses dizem: ―Os contadores já morreram... só sobraram os ouvintes. Isso acontecia na 

boca da noite, na época em que a gente se reunia pra ver os planetas. Os jovens de hoje não têm cabeça pras 

estórias.
33

‖ No entanto, Beth Rondelli percebeu a atualização e diversidade dessas estórias e demais gêneros 

orais da comunidade a partir de uma matriz narrativa comum, pautada em uma pedagogia da liminaridade. 

Sejam estórias de trancoso (enunciadas de um lócus indefinido entre fantasia e realidade, 

evocando cenários medievais de reis, princesas, seres míticos, animais que falam, heróis); causos 

(referenciados como realidade vivida); ou histórias bíblicas (para os evangélicos, as únicas transmitidas por 

corresponderem à verdade); para a autora as narrativas evidenciam as características dos rituais de 

transição.   

Segundo Turner (1974), nesses rituais, o sujeito da narrativa parte de uma situação adversa e ao 

mesmo tempo, de um desejo que o faz se deslocar de seu grupo de origem, para viver um estado liminar de 

dissolução e reestruturação de fronteiras. Nesse momento entra em contato com forças desconhecidas do 

ambiente e vive provações e desafios só vencidos através de uma harmonização de si com essas forças, 

transformando saber prévio e astúcia em saber sistemático, habilidade artística, experiência de vida. Ou seja, 

vivenciando uma experiência cosmológica
34

. E por meio dela, conclui-se a subjetividade, alcançando-se o 

                                                 
32

 BENJAMIM, Walter. O narrador; Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1975. V.48. 
33

 Enunciado por um grupo de pescadores reunindo três gerações da comunidade, dentre eles, um migrante de Crateús de 92 anos. 
34

 Segundo Descola (2000), a experiência cosmológica reside em uma concepção em que: ―As entidades que povoam o mundo, 

em sua maior parte, são ligadas umas às outras em um vasto continuum animado por princípios unitários e governado por um 

idêntico regime de sociabilidade (DESCOLA, 2000, p. 154) 
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fim desejado: o casamento ou a estabilidade social. Para manter-se na nova posição, é necessário, ainda, 

reconhecer e valorizar os vínculos de parentesco e amizade.  

Nesse repertório, referências culturais maranhenses e cearenses estão mais identificadas e 

relacionadas, como a própria trama do presente da comunidade.  

 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS: paisagem contemporânea e novos protagonismos de Raposa  

 

Em um município recente constituído por contextos diversos, o deslocamento de uma situação 

desfavorável, mais do que um não-lugar aleatório e passivo (como questiona GALDEZ, 2010, a respeito da 

imagem histórica construída sobre os migrantes da seca), equivale a uma busca expressiva de valores sociais 

que conferem ética, complemento e igualdade à experiência liminar da migração: reforçam-se as instituições 

do casamento, do parentesco, do associativismo, da vivência com base na natureza, da habilidade com base 

na cultura e do saber com base no trabalho
35

. 

A perspectiva pedagógica da liminaridade atende a um papel chave nesses processos identitários, 

conduzindo a prática cultural narrativa em aparente dissolução no município de Raposa para a travessia e a 

iniciação em contextos contemporâneos, nacionais e globais, confrontando discursos hegemônicos.  

No início de 2011, os pescadores de Raposa apropriaram-se da democracia participativa e do 

discurso da etnoconservação
36

 representando ao Ministério Público Federal manifestação contra o 

licenciamento da exploração de petróleo em áreas de pesca e próximas ao maior banco de corais da América 

Latina, o Parcel de Manoel Luís
37

. A esse respeito, questionou um pescador: 

 

 

Eu saí de meu lugar porque a Petrobrás quando foi instalar ninguém pescou mais curral 

porque grudava aquela borra de petróleo, cabô os curral, as rede. Ninguém podia andar mais 

na beira da praia pisando no piche e o peixe acabô. A sardinha verdadeira que era nossa 

produção desapareceu. E eu com meu pai e uma pessoa que me criou, chamado Maria 

Balbino, que era meu tio, disse, ‗vamo pra Raposa porque lá é uma área limpa e o peixe lá 

quase não falha‘. ―Mas aqui nós vamos morrer de fome nesse lugar, vamo pro lado de lá‘. E 

eu tô hoje vendo o mesmo filme. E eu vim me embora lá de aonde os navio passavam 

arrastando o camarão, o peixe, a pescada maior, e outros, e a lagosta. Acabou mesmo, dentro 

de poucos anos, o arrastão, não é? E eu vim de lá porque não tinha mais a área, eu só sabia 

pescar, a minha universidade, onde eu aprendia era a pesca, cabô. Vou-me embora pro 

                                                 
35

 Esta abordagem da liminaridade enquanto processo de desenvolvimento dinâmico também faz referência à educação da 

atenção, proposta por Soares (2011), a partir de conceito de Ingold, quando trata das formas de iniciação dos jovens de Raposa 

nas atividades da confecção de rendas e da pesca. 
36

 Formas atualizadas de defesa do território de comunidades tradicionais pela consideração de que seus modos de vida causam 

baixo impacto ambiental e por isso precisam ser conservados de modo a permitir a continuidade dos recursos naturais (DIEGUES, 

1996).  
37

 A constituição desse processo foi relatada em Santos; Pereira, 2011. Oficialmente, o licenciamento dessa área ainda não foi 

concedido. 
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Maranhão. Chego na Raposa, hoje tá numa situação dessa, a gente vê o que vai acontecer. 

Então era isso, tô à disposição pra lutar pela nossa área.
38

 

 

 

Rondelli (1993, p. 44), citando Durhan
39

 (1979, p.27), pontua que, onde pequenos grupos 

constituem núcleos básicos de produção cultural, ―as determinações culturais mais amplas só são 

incorporadas à prática social depois de avaliadas e reinterpretadas pelos grupos à luz de seus problemas e 

suas experiências‖. Diferentes leituras sobre a realidade se compõem conforme as vozes que as enunciam, e 

ao procurar responder aos discursos pela própria vivência, a comunidade de Raposa reativa pela memória 

suas atitudes de superação e protagonismo. 

Nesse sentido, são várias as frentes de mobilização atuais de Raposa, em que seus sujeitos 

ocupam espaços dinâmicos de negociação, com base nos referenciais do passado. As memórias da atividade 

pesqueira e marisqueira demonstram a escassez dos recursos, o que torna legítimas para a comunidade as 

demandas por ordenamento pesqueiro.  

No bairro do Garrancho, a região em frente ao cais da praia - onde termina a avenida principal - 

compõe um cenário dinâmico que congrega os movimentos de desembarque pesqueiro, de saída dos 

passeios turísticos e dos bares e restaurantes. Aí é também a região de maior vulnerabilidade social para as 

crianças e jovens. Duas associações locais buscam reconstruir a sociabilidade nessa área que, por continuar 

desgastada a cada ano pelas marés grandes, tornou-se principalmente de circulação.  

As associações oferecem atividades de profissionalização e inclusão produtiva. Como o universo 

da pesca ainda é a maior fonte de renda da comunidade e opção de trabalho para os jovens homens, sendo 

nele iniciados desde pequenos, os cursos são frequentados principalmente por jovens mulheres e mães de 

família. Em uma delas, o trabalho é vinculado ao público especialmente vulnerável à situação de exploração 

infanto-juvenil, sendo realizada também a Terapia Comunitária
40

, proposta de revitalização de vínculos e 

sentimento de pertença. Moradoras de Raposa, as educadoras sociais percebem que a mobilização de 

mulheres para além do espaço doméstico sofre uma resistência inicial dos maridos. Com o hábito e os 

retornos financeiros, as atividades tornam-se integradas ao cotidiano familiar.  

Uma das educadoras fala de um lócus especificamente legitimado. Maranhense, não nascida em 

Raposa, ela compartilha com as mulheres na Terapia Comunitária como superou o desafio do alcoolismo do 

                                                 
38

 R., 50 anos, pescador de Raposa em discurso na reunião da Agenda 21, diante de gestores, professores e comunidade de Raposa, 

denunciando uma memória de conflitos envolvendo a exploração de petróleo e gás nas praias cearenses. Vários argumentos de 

dificuldades vividas e saberes locais que contradisseram os estudos de impactos ambientais do empreendimento foram enunciados 

por ele e outros pescadores de Raposa durante a audiência pública, em São Luís, nas reuniões do MPF e na comunidade. As 

formas de uso do território por comunidades tradicionais são consideradas relevantes na tomada de decisões acerca de 

empreendimentos de impacto ambiental, de modo que a presença da comunidade foi responsável por influenciar a 

complementação dos estudos e o aumento do prazo para a análise do licenciamento.  
39

 DURHAN, Eunice R. A caminho da cidade. São Paulo: Perspectiva, 1973. 
40

 Rede voluntária de inclusão social desenvolvida em Quatro Varas, aglomerado urbano de Fortaleza, e difundida no Brasil e no 

mundo pela experiência do pelo médico Adalberto Barreto. 



 

128 
 

marido buscando estudos e atividades sociais. Diante de sua autonomia, o marido tornou-se evangélico e 

deixou de beber, assumindo também um novo lugar social.    

Característico do universo feminino tradicional entre as migrantes, o artesanato em renda de bilro também tem 

fortalecido a autonomia das mulheres, por meio da cooperativização pela Associação das Rendeiras Bilro de Ouro. 

Mantendo a memória de um fazer comum, conseguem conservar e desenvolver uma gama de modelos de bordados, 

estando atualmente incluídas em redes nacionais de artesanato, com o apoio de projetos como o Programa de 

Promoção do Artesanato de Tradição Cultural (PROMOART)
41

, conforme registro de Flávia Tavares 

(2011). A associação está concebendo uma iconografia própria para a renda de bilro oriunda de Raposa. Mesmo 

reconhecendo os vínculos de origem que unem a renda raposense ao Ceará, o objetivo da proposta diferencial é 

fortalecer o protagonismo das rendeiras diante das lojas de rendas locais, que estabelecem preços nem sempre justos 

pela facilidade de aquisição de peças artesanais a grosso diretamente do Ceará.  Atualmente um ponto de vendas na 

Casa de Nhozinho, da Superintendência de Cultura Popular no Centro Histórico em São Luís, além de gerar renda 

direta para as rendeiras, sensibiliza e encaminha o fluxo turístico da capital para a paisagem cultural de Raposa, 

segundo afirmam as associadas.  

Vinculada à paisagem peculiar de Raposa está a atividade turística crescente. Nascida de maneira espontânea, 

na forma de passeios de pesca realizados entre pescadores locais e simpatizantes da pesca da capital, atualmente vem 

se configurando por meio de empresas familiares, após um período em que predominaram algumas empresas formais 

de fora da comunidade. Uma das empresas que cooperativiza o trabalho entre os pescadores desenvolve ainda projetos 

de educação ambiental, preparando os jovens para o ingresso no turismo, que representa, na voz da comunidade, uma 

ampla perspectiva de atualização e preservação de seu patrimônio.  

Novas liminaridades impulsionam a comunidade em sua afirmação histórica, a partir de 

habilidades narrativas, artísticas, artesanais e produtivas que relacionam e complementam os domínios da 

casa e do trabalho; da terra e do mar; do feminino e do masculino; do cearense e do maranhense; do novo e 

do velho; referências estruturantes da cosmografia de seu território comunal.    

Na paisagem cultural peculiar de Raposa, o protagonismo do recomeço, que reuniu sujeitos 

liminares de lugares diversos em um processo recente de convergência migratória, segue atualizando um 

ethos solidário por meio das referências culturais vivas na memória e no cotidiano. Esses sujeitos 

reafirmados são as referências sociais do pacto pela gestão equilibrada nas relações do sociocultural e do 

natural, da tradição e do desenvolvimento, da comunidade e do município.   

 

 

 

                                                 
41 Programa desenvolvido pela Associação de Amigos do Museu de Folclore Edison Carneiro, como parte do Programa Mais 

Cultura, do Ministério da Cultura, sob gestão do CNFCP / Departamento de Patrimônio Imaterial / IPHAN em parceria local com 

a Casa de Nhozinho / Superint. de Cultura Popular / Sec. Est.de Cultura do Maranhão e o Instituto de Desenvolvimento do 

Artesanato Maranhense (IDAM). 
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A QUESTÃO AGRÁRIA E O ENSINO DA GEOGRAFIA: um estudo de caso no 

Ensino Médio em Paço do Lumiar/MA 
 

Fabiana Elayne Barros Damasceno 

Kerlen Jacqueline Nunes Ferreira 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Esse artigo é fruto de reflexões no Núcleo de Estudos de Desenvolvimento Regional 

(NEDERES) e em sala de aula sobre a questão agrária e as políticas públicas voltadas para o campo 

evidenciando o papel do professor de Geografia, na relação entre os conteúdos abordados e a vivência da 

realidade dos alunos do espaço rural no Maranhão. 

No contexto de todas as transformações gerais da sociedade e de sua dinâmica, insere-se o 

ensino da Geografia. A história da Geografia como disciplina escolar tem início no século passado, quando 

foi introduzida nas escolas com o objetivo de contribuir para a formação dos cidadãos a partir da difusão da 

ideologia do nacionalismo patriótico (CAVALCANTI, 1998, p.18). 

Mas sua função ideológica reaparece, mais tarde, quando o objetivo da disciplina é caracterizado 

como transmissão de dados e informações gerais sobre os territórios do mundo em geral e dos países em 

particular.  

As modificações da ciência geográfica levaram as alterações significativas no campo do ensino 

de Geografia. Isso é atestado nos últimos trabalhos de investigação, que denunciam as fragilidades de um 

ensino com base na Geografia Tradicional e que propõe o ensino de uma Geografia Nova, com base em 

fundamentos críticos. 

As propostas de reformulação do ensino de Geografia também têm em comum o fato de 

explicitarem as possibilidades da Geografia e da prática de ensino de cumprirem papéis politicamente 

voltados aos interesses das classes populares. Nessa perspectiva, os estudiosos alertam para a necessidade de 

se considerar o saber e a realidade do aluno como referência para o estudo do espaço geográfico. Assim, o 

ensino da Geografia não pode ser pautado na descrição e enumeração de dados, priorizando apenas aqueles 

visíveis e observáveis na sua aparência. Ao contrário, o ensino deve propiciar ao aluno a compreensão do 

espaço geográfico na sua concretude, nas suas contradições.  

A Geografia, na proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, tem um tratamento 

específico como disciplina da área das Ciências Humanas, uma vez que oferece instrumentos essenciais para 

a compreensão e intervenção na realidade social. 

Por meio dela pode-se compreender como diferentes sociedades interagem com a natureza na 

compreensão de seu espaço, as singularidades do lugar em que se vive o que o diferencia e o aproxima de 

outros lugares e, assim, adquirir uma consciência maior dos vínculos afetivos e de identidade que 
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estabelecemos com ele. Pode-se também conhecer as múltiplas relações de um lugar com outros lugares, 

distantes no tempo e no espaço e perceber as relações do passado com o presente (PCNs, 1998, p.15). 

Desta forma, o professor deve propor um trabalho pedagógico que visa à ampliação das 

capacidades dos alunos do Ensino Médio – EM de observar, conhecer, explicar, comparar e representar as 

características do lugar em que vivem e de diferentes paisagens e espaços geográficos. 

É nesse âmbito que as aulas de Geografia sobre a questão agrária devem ser pautadas, uma vez 

que, os PCNs colocam como terceiro eixo ―o campo e a cidade‖ como formações socioespaciais. Assim, o 

professor ao abordar o tema campo deverá realizá-lo como parte integrante de uma realidade historicamente 

definida no decorrer do tempo histórico. 

Ao trabalhar temas que se desdobram desse eixo, como a questão agrária, as relações 

tradicionais no campo, os movimentos sociais, a reforma agrária, o processo de modernização e outros, o 

professor estará trabalhando com as idéias do novo e do antigo e os possíveis conflitos existentes em seus 

ajustamentos históricos. A sobrevivência de formas tradicionais de trabalho, expressas pelas relações do 

pequeno produtor agrícola com suas técnicas e formas de comercialização, coexiste dentro de uma relação 

com os grandes sistemas socioeconômicos e políticos em que estão inseridos.  

Para que o aluno compreenda todas essas relações, é necessário que o professor estabeleça um 

elo entre o conhecimento de mundo do aluno e a teoria apresentada por ele em sala de aula. Desta forma, 

eles compreenderão que ao estudar a questão agrária, relações de outras épocas poderão coexistir com as 

modernas relações capitalistas de produção, em que o antigo e o novo interagem no processo de mudança.   

Face às considerações acima citadas, faz o convite para pensar sobre a temática ―A Questão 

Agrária no Ensino da Geografia‖, que conduz à possibilidade de discutir as práticas profissionais e sociais 

do professor de Geografia. Um tema complexo, oportuno e instigante, afinal, muitas relações seria possível 

de serem estabelecidas. 

 É claro que, enquanto docente em curso de formação de profissionais, que vão ser, na sua 

maioria professores de Geografia do EM, preocupa-se sempre com a base teórico-metodológica – a chamada 

―bagagem‖, deixando de lado o outro ponto da aprendizagem - a prática e até mesmo o conhecimento de 

mundo do aluno. 

Foi essa uma das preocupações que levou ao seguinte questionamento: Como os professores de 

Geografia abordam a Questão Agrária na disciplina de Geografia no Ensino Médio na cidade de Paço do 

Lumiar - MA? 

Este estudo contribui para um maior entendimento teórico da atual postura do professor de 

Geografia diante da questão agrária, através de pesquisas bibliográficas. Além de, identificar e avaliar os 

impactos da postura do professor, no desenvolvimento do aluno. 
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  Sede de Paço do Lumiar 

  Fonte : Google Earth, 2009 

 

 Nesse âmbito, este trabalho, terá como ponto de partida as dificuldades do professor de 

Geografia, chegando assim a uma conclusão concreta para ajudá-lo, mostrando meios viáveis para que ele 

possa estabelecer uma visão crítica e construtivista no aluno. 

Diante disso, vê-se a necessidade de se localiza o município de Paço do Lumiar. Assim, este se 

localiza na Ilha do Maranhão, com uma área de 132 km2 conforme mapa 1 e apresenta uma população de 

98.175 habitantes, com 4.115 pessoas ocupadas no setor da agricultura, 1646 estabelecimentos 

agropecuários, 1973 ha com lavouras temporárias e 12.443 há com lavouras permanentes. (Dados do IBGE 

20/08/2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Para a realização deste trabalho foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o objeto de estudo, 

que foi feita mediante leitura sistemática com o fichamento de cada obra, ressaltando os pontos abordados 

pelos autores pertinentes ao assunto em questão. Em seguida para o conhecimento da realidade do 

município, do aluno e do professor, foi realizada uma pesquisa de campo para ter um contato direto com a 

realidade estudada. 

Assim, durante a realização do trabalho foi efetivado um estudo de caso em cinco (5) escolas 

públicas do município de Paço do Lumiar - Ma, para observação direta, realização de questionário (apêndice 

A) com os professores de Geografia para comparação posteriori. 

 

 

 

Figura 1 – Mapa de localização de Paço do Lumiar 

Fonte: www.skyscrapercity.com, 2009 

 

http://www.skyscrapercity.com/
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As escolas que participaram do estudo foram: Centro de Ensino Médio ―Erasmo Dias‖, 

―Domingos Vieira Filho‖, ―Robson Martins‖, localizados no bairro do Maiobão. O Centro de Ensino Dr. 

Luís Sérgio Cabral Barreto, localizado na sede de Paço do Lumiar e o Centro de Ensino Vitório Silva 

localizado no Pau Deitado. Participaram do estudo dez (10) professores, sendo dois de cada escola, uma vez 

que o município possui um total de oito (8) escolas de Ensino Médio. 

Os dados foram coletados nos turnos matutinos, vespertinos e noturnos, nos meses de novembro 

e dezembro do ano de 2008, tendo como critério de exclusão os que estavam de férias, licença médica e 

aqueles que não aceitaram fazer parte da pesquisa. 

Trata-se de um estudo descritivo, de campo, com variáveis qualitativas. Desta forma, foi 

elaborado um questionário semi-estruturado, com dez (10) perguntas fechadas relacionadas à: formação do 

professor, a metodologia, aos recursos didáticos, à interdisciplinaridade, à avaliação utilizada, entre outras. 

Após toda coleta da pesquisa, os dados foram, tabulados e analisados, a partir da construção de 

gráficos que mostram como está sendo abordada a Questão Agrária pelos professores entrevistados e em 

seguida foram feitos os comentários sobre os resultados obtidos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os procedimentos metodológicos adotados em sala de aula, pelo professor, reflete 

consideravelmente no aprendizado do aluno. Contudo, a metodologia deve se adequar a cada conteúdo dado 

em sala de aula. Assim, faz-se necessário que o professor desenvolva metodologias de ensino que 

redimensionem o relacionamento do aluno com o mundo, com o outro e consigo mesmo, reconhecendo, 

portanto, a diversidade de situações reais, quer sob o aspecto da biodiversidade, quer da sociedade, onde o 

professor levará em conta o conteúdo a ser dado, para que ele possa escolher a metodologia a ser adotada 

(RCEM, 2003, p.162). 
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Gráfico 01 – Metodologia  
Fonte: DAMASCENO, Fabiana Elayne B. 
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O gráfico demonstra que 100% dos professores adotam a aula expositiva como metodologia, 

mas eles também utilizam os debates e trabalhos em conjunto com aquela. 

Em relação às praticas avaliativas, entende-se que avaliação é um processo contínuo e 

sistemático de ações que objetiva coletarem dados e fatos para a emissão de um juízo de valor de 

determinados fenômenos e situações (RCEM, 2003, p.25). 

Na prática, avaliar competência exige do professor o exercício da observação como estratégia 

fundamental para perceber as reações aos estímulos expressos nos resultados individuais de aprendizagem. 

Para tanto, o professor deve permitir ao aluno conhecer os critérios aos quais está sendo submetido, priorizar 

tarefas contextualizadas; flexibilizar o tempo; permitir a avaliação coletiva, dependendo da natureza do 

trabalho; considerar as diversas estratégias para solucionar problemas; contribuir para o desenvolvimento 

das capacidades individuais e considerar os erros que dizem respeito à construção de competências e não a 

conteúdos isolados (RCEM, 2003, p.26).  

O que se pode observar com os dados coletados é que, 90% dos entrevistados adotam a prova e 

10%     utilizam à produção textual e trabalhos em equipe como práticas avaliativas. 
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Gráfico 02 – Práticas avaliativas 
Fonte: DAMASCENO, Fabiana Elayne B. 
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Esta relação, prevista nos DCNEM – Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, 

implicam um tratamento integrado e dinâmico dos conhecimentos escolares favorecendo a vivência de 

situações reais. Significa, pois, que a interação dos conhecimentos escolares e dos contextos de vida do 

aluno e da realidade que ele transita, favorecem a construção de competências aqui compreendidas como ―a 

capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos para um tipo de situação‖.  

Assim, o gráfico demostra que 50% dos entrevistados relacionam as histórias de vida dos alunos 

com os conteúdos abordados em sala de aula e 30% estabelecem essa relação através da contextualização. 
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Gráfico 03 – Relação do conteúdo x Realidade do aluno 
Fonte: DAMASCENO, Fabiana Elayne B. 
 

Gráfico 04 – Recursos Didáticos 
Fonte: DAMASCENO, Fabiana Elayne B. 
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Os dados encontrados no gráfico 4 demonstraram que, os recursos didáticos mas adotados em 

sala de aula são os textos de revistas, jornais e internet, sendo usados por todos os professores,mas 

juntamente a eles são utilizados os outros recursos. 

Um grande desafio enfrentado pelos professores na prática de ensino é o de considerar que o 

trabalho escolar insere-se numa sociedade plena de tecnologia. O aluno é um sujeito permanentemente 

estimulado pela TV, vídeo, computador, internet. Ainda que ele não seja dono de uma série deles, esse 

mundo ―entra‖ em sua cabeça pela TV e outros meios, ditando os ritmos e os movimentos da sociedade 

atual. Enquanto isso muitas escolas permanecem pobres em recursos didáticos, muito distantes dessas 

inovações tecnológicas. Mesmo que seja assim, o professor não pode mais realizar seu trabalho em sala de 

aula sem levar em conta esse mundo, porque esse é o mundo dos alunos (CAVALCANTI, 2002, p.82). 
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Segundo os RCEM (2003, p.25), o novo currículo do Ensino Médio assegura o tratamento 

metodológico pautado na interdisciplinaridade e na contextualização, que favorecem o enriquecimento, a 

ampliação, a diversificação e o desdobramento de saberes, bem como a seleção de habilidades, e, portanto, 

devem ser considerados no planejamento pedagógico escolar, registrando, assim, a identidade do 

estabelecimento, por meio das características regionais, locais e da vida dos alunos. 

Assim, 40% dos entrevistados responderam que a interdisciplinaridade pode ocorrer com várias 

áreas do conhecimento, seguida de 20% dos entrevistados que não souberam responder e dos que 

responderam não ocorre a interdisciplinaridade na questão agrária, sobrando 10% dos entrevistados que 

responderam que esta prática ocorre com a explicação de textos, conforme demonstra o gráfico.

Gráfico 05 – Relações Interdisciplinares 
Fonte: DAMASCENO, Fabiana Elayne B. 
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Com relação às competências e habilidades desenvolvidas nos alunos, 40% dos entrevistados 

não souberam responder como desenvolver competências nos alunos e 30% responderam que desenvolvem 

a contextualização, a compreensão do espaço agrário e a postura crítica. 

Os RCEM (2003, p.159), colocam que: 

 

 

A geografia no Ensino Médio deve possibilitar ao aluno a aquisição de competências e habilidades, 

para que possa estabelecer comparações, perceber impasses, contradições e desafios desde o nível 

local ao global. Deve, ainda, ampliar e aprofundar conhecimentos necessários para que possa 

localizar-se em um mundo em transformação e compreender o espaço como resultado de processos 

naturais, históricos e sócio-econômicos. 

 

 

Neste sentido, o ensino desta ciência deve levar o aluno a construir competências e habilidades 

para agir no espaço com práticas sociais, a partir da observação e análise das paisagens, através da 

discriminação de seus elementos, da tabulação de dados estatísticos, mapeamento e leitura de dados 

cartográficos, numa abordagem contextualizada e interdisciplinar. Assim, as competências e habilidades 

caracterizam-se pela mobilidade, tendo em vista o contexto histórico-social, o perfil do aluno, as diretrizes 

estabelecidas pelo Projeto Político-Pedagógico (RCEM, 2003, p.159). 

 

Gráfico 06 – Competências e Habilidades 
Fonte: DAMASCENO, Fabiana Elayne B. 
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No tocante às práticas didáticas verificou-se que a pesquisa de campo faz parte das atividades de 

40% dos entrevistados, seguida de vídeos, filmes e seminários que correspondem a 30% e 20%, 

respectivamente. 

 

Segundo Cavalcanti (2002, p.79): 

a concepção socioconstrutivista de ensino não exclui as formas mais convencionais de realizar o 

ensino de Geografia, como as aulas expositivas e os trabalhos em grupo na sala de aula, já que o que 

importa não é exatamente o tipo de procedimento utilizado, mas a garantia da possibilidade de 

atividade intelectual dos alunos. 
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Gráfico 07 – Práticas Didáticas 
Fonte: autora (2009). 

Gráfico 08 – Dificuldades 
Fonte: autora (2009). 
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Segundo Antunes (2001, p.37) o professor deve desenvolver competências para enfrentar as 

dificuldades da sala de aula. Assim, o professor deve trabalhar a partir dos obstáculos da aprendizagem, 

conceber e administrar as situações-problemas ajustadas e às possibilidades dos alunos, adquirirem uma 

visão longitudinal dos objetivos do ensino, observar e avaliar seus alunos tendo em mente sua "formação‖, 

fazer permanente balanço de competências e tomar decisões de progressão entre outros. 

Os gráficos acima, mostraram como os professores de Geografia abordam a questão agrária nas 

escolas de Ensino Médio da cidade de Paço do Lumiar.  

Agora, apresentam-se algumas propostas de autores que colocam como o professor deve 

trabalhar o tema em sala de aula. Desta forma, o planejamento é a chave inicial do processo de ensino-

aprendizagem. Possibilita a partir das intencionalidades do projeto, construir estratégias para o 

desenvolvimento das abordagens pedagógicas a serem realizadas. Cada ciclo planejado alimenta e o orienta 

o seguinte a partir das reflexões sobre os resultados e as dificuldades observadas. 

Assim, o planejamento deve considerar o público alvo e ainda as experiências individuais e 

coletivas dos envolvidos para que se desenvolva uma discussão crítica sobre a estrutura fundiária brasileira, 

bem como a luta de classes existente no nosso meio rural. 

Santos e Gomes (2008) colocam que, ―o professor se despoja de preconceitos e até mesmo de 

suas verdades sobre a questão agrária brasileira, além de ter de uma literatura específica‖. 

Para isso, os autores elencam uma série de cuidados que o professor deve ter ao abordar a 

questão agrária. Dentre eles, estão: 

Primeiro: Conhecer o processo de ocupação da terra no Brasil e, em especial, a evolução 

histórica e legislacional que permeia o assunto, destacando:  

• A criação do sistema de Capitanias hereditárias e a concessão de sesmarias e a quem 

interessavam. 

• A lei de terras de 1.850, Lei 601/1850 (considerando os interesses políticos e econômicos, 

bem como suas conseqüências sociais e históricas). 

• A criação do Estatuto do Trabalhador Rural (ETR) e do Estatuto da Terra (ET) em 1964 

(considerando a implantação do regime militar naquele período) 

• A criação do INCRA e suas finalidades. 

• O Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA), lançado pelo governo Sarney, em 1985. 

• A União Democrática Ruralista (UDR): princípios, áreas e forma de atuação no plano político 

– econômico nacional. 

• Os movimentos sociais de luta pela posse de terras no Brasil. 

• A nova lei agrária (Lei 8.629/1993), que estabelece que a terra deve cumprir a função social, 

sendo passível, caso isso não ocorra, de desapropriação e estabelece novos conceitos e 

classificações quanto a dimensões e uso. 
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Segundo: Conhecer os principais agentes do processo de lutas pela posse de terras e os termos, 

muitas vezes preconceituosos, utilizados pelos livros e pela mídia em geral, dentre eles: Grileiro/ grilagem, 

Posseiro, Sem-terra, Bóias-frias, Invasão, Assentamento, Terras devolutas, Agricultura familiar, Agricultura 

de subsistência, Agricultura comercial, Fronteira agrícola, Êxodo rural. 

Terceiro: é de suma importância a leitura cartográfica do espaço agrário brasileiro. Neste caso, é 

importante destacar, por meio de mapas: Áreas com predominância de latifúndios, produtivos ou não. Áreas 

com grande ocorrência de conflitos no campo. Áreas com assentamentos. Tipos de culturas ou de criação, 

mostrando as áreas de ocupação clássica e as áreas de expansão da fronteira agrícola. 

Quarto: Os professores poderão utilizar de recursos de multimídia, além de filmografia 

específica. 

Quinto: Para iniciar, o professor poderá dividir a sala de aula em grupos e propor que os alunos 

façam um trabalho com recortes de jornais e revistas de temas ligados à reforma agrária e aos conflitos pela 

posse da terra no Brasil. Escolher um relator para comandar a leitura e discussão dos textos e, ao final, 

apresentar as idéias principais a classe (opiniões, fatos, etc.). 

Este momento deve ser organizado para que o professor verifique as opiniões da sala sobre o 

assunto e, somente após os comentários dos alunos, deverá fazer suas intervenções. 

Esta dinâmica poderá utilizar o tempo de duas hora/aulas, podendo variar, pois cada turma reage 

de maneira diferenciada frente a esta discussão. 

Num segundo momento, o professor poderá fazer um histórico sobre a questão agrária brasileira, 

na forma de aula expositiva, permitindo a participação dos alunos e, ao mesmo tempo, discutindo uma 

questão central: a propriedade privada. 

Os autores sugerem que o professor defenda a necessidade de reforma agrária politizando o tema 

e fundamentando a questão, mediante dados estatísticos fornecidos pelo IBGE e pelo INCRA. Os dados são 

fundamentais para que se discuta a necessidade de uma reforma agrária no Brasil. Importa, neste contexto, 

proporcionar aos alunos um momento de reflexão sobre os mesmos. Para finalizar, entende-se que seja de 

bom senso que os alunos construam um painel retratando episódios importantes da luta pela terra no Brasil. 

Sugere-se como tema os “Massacres de Corumbiara/1995 e de Eldorado dos Carajás/1996‖, além de outros. 

Para valorizar ainda mais a reflexão, se o professor considerar relevante, poderia convidar uma das 

lideranças de movimentos de luta pela terra para visitar a sala de aula e contar sobre sua luta, seus valores e 

de seu modo de ver a questão agrária brasileira, permitindo a participação dos alunos com perguntas a serem 

respondidas após a exposição do convidado. 

Cabe ressaltar que, para a execução deste plano de aula é necessário que, os professores 

dominem a temática em voga e, ao mesmo tempo, compreendam a importância de uma reforma agrária para 

um país com o Brasil que se viu expandir baseado na manutenção das riquezas das elites dominantes 
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agrárias que, ao longo dos séculos, se revezaram no poder e ainda possuem uma grande influência no 

parlamento brasileiro com o pseudônimo de ―bancada ruralista‖. 

Os gráficos acima, mostraram como os professores de Geografia abordam a questão agrária nas 

escolas de Ensino Médio da cidade de Paço do Lumiar.  

 

4 CONCLUSÃO 

 

A questão agrária revela-se um dos temas mais polêmicos dos últimos anos no que se refere a 

movimentos sociais no Brasil e, logicamente, esse fato não é diferente nas salas de aula do Ensino Médio da 

cidade de Paço do Lumiar. Constatou-se, esse fato com este trabalho, que procurou mostrar como os 

professores de Geografia do Ensino Médio de Paço do Lumiar, abordam a questão agrária, diante de 

algumas dificuldades.  

Assim, observou-se que os professores que trabalham o assunto ainda o consideram de forma 

isolada e não apresentam propostas pedagógicas interdisciplinares que discutam a transversalidade do 

assunto enfatizada nos PCNs. Além disso, alguns professores não trabalham a realidade do aluno em sala de 

aula e outros não desenvolvem competências e habilidades para que o aluno entenda o espaço agrário. Outro 

ponto observado foi às dificuldades (teórica, de material e etc.) encontradas pelos professores em trabalhar o 

tema.  

A abordagem da questão agrária exige práticas pedagógicas que permitam colocar os alunos em 

diferentes situações de vivência, de modo que possam construir novas e complexas compressões a respeito 

deste assunto. Espera-se que, dessa forma, os professores contextualizem e problematizem a questão, 

desenvolvam abordagens sobre a questão agrária, que ultrapassem os limites de uma leitura simplista ou 

preconceituosa dos conflitos relativos à vida dos trabalhadores do campo que cotidianamente são noticiados 

no país. Sabe-se que, propiciar o aprofundamento da compreensão sobre a temática é de grande relevância 

para a formação dos jovens na sociedade contemporânea. 

Quando os professores organizam situações de aprendizagem que permitem aos alunos 

estabelecer vínculos entre suas percepções do mundo e os conteúdos curriculares estudados, estamos 

colocando em prática um ensino mais pertinente à formação dos alunos que freqüentam a escola pública. 

É fundamental, assim, que o professor crie e planeje situações de aprendizagem em que os 

alunos possam conhecer e utilizar os procedimentos de estudos. O espaço vivido continua sendo o ponto de 

partida de estudo, permitindo que os alunos compreendam como o local, o regional e o global relacionam-se 

no espaço agrário. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

Na antiguidade o campo era o espaço da produção com a maioria da população fixada nos seus 

arredores. A cidade era o espaço de circulação e consumo das mercadorias sendo também o espaço das artes, 

da ciência e da política. O campo era responsável pela produção das riquezas através da produção com o 

excedente sendo canalizada para o sustento urbano, com o advento industrial a relação campo-cidade mudou 

radicalmente colocando a cidade como elemento de melhor condição para as indústrias, surgindo assim à 

urbanização, fenômeno que propiciou o êxodo rural que consiste na saída do homem do campo para cidade. 

A partir de concepções como essas, foi analisado o modo de vida de moradores do povoado de Mojó, 

localizado no município do Paço do Lumiar na Ilha do Maranhão. 

Paço do Lumiar é um município brasileiro do estado do Maranhão. Pertence a mesorregião do 

Norte Maranhense e da microrregião Aglomeração Urbana de São Luís. Possui uma população de 104.881 

habitantes, sendo que dessa população aproximadamente 25% é rural, segundo estimativa do IBGE em 

2010. 

O objetivo do trabalho foi estudar Mojó, povoado localizado no município de Paço do Lumiar, 

com enfoque sobre os aspectos  socioeconômicos e ambientais dos camponeses e artesãos. Este estudo se 

desenvolveu a partir da coleta de informações para uma abordagem qualitativa feita com uma coordenadora 

de artesãos local e em uma segunda etapa feita entrevistas com formulários sobre o modo de vida e os meios 

de produção com os moradores locais. 

 

2- MATERIAIS E MÉTODOS  

Vitte e Guerra (2004) explicam que a percepção é o conhecimento que se adquire através do 

contato direto e imediato com os objetos e com os seus movimentos, dentro do campo sensorial. 

Foi feito também uma pesquisa in loco, o método utilizado foi o fenomenológico através de 

entrevistas e formulários com os moradores locais e o método empírico baseado na observação do espaço 

geográfico.  Os materiais utilizados foram maquina fotográfica, GPS, papéis e caneta para a anotação das 

devidas observações. 
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As entrevistas consistiram em um roteiro pré-estabelecido (em Anexo) de perguntas que 

possuem uma flexibilidade durante o momento da entrevista, possibilitando ―um contato mais íntimo  entre 

o entrevistador e o entrevistado, favorecendo assim a exploração em profundidade de seus saberes‖. ( 

LAVILLE & DIONNE, 1999,p.189) 

 

 

3- LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A localização é um dos primeiros procedimentos adotados para se iniciar o estudo de um objeto 

que ocupa determinada porção do espaço, pois é a partir da determinação do local onde este se encontra que 

se podem estabelecer as relações de influência e de dependência desse objeto com os demais elementos do 

meio circundante (FEITOSA, 2006, p. 13).    

O povoado de Mojó (Figura 1) encontra-se dentro do município de Paço do Lumiar, dentro da 

ilha Do Maranhão, no norte do Maranhão. As coordenadas geográficas da área em estudo são 2º 33‘ 6.97‘‘ S 

e 44º 17‘ 2.07‖ W. 44 m de elevação.  

 

Figura 1: 

Imagem de satélite da área em estudo 

  Fonte: Google Earth 
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4- ASPECTOS AMBIENTAIS 

A Ilha do Maranhão ou Ilha de São Luís está situada no centro da planície flúvio-marinho do 

Golfão Maranhense, sendo formado por rochas e sedimentos da Formação Itapecuru e Barreiras, 

respectivamente, cobertos por uma superfície de crosta ferruginosa que acompanha o relevo.  

4.1- Geologia 

Geologicamente, a Ilha do Maranhão ocupa a parte setentrional do Golfão Maranhense, parte 

integrante da Bacia Costeira de São Luís, formada por rifteamento durante o Cretáceo (Eocretáceo-Albiano). 

Limita-se ao Norte pela Plataforma Ilha de Santana, ao Sul pelos Altos Estruturais Arco Férrer Urbano-

Santos, a Leste pelo Horst de Rosário e a Oeste pelo Arco de Tocantins. Nesta área ocorre a presença de 

sedimentos cretáceos, terciários e quaternários. A seqüência sedimentar é constituída por intercalações de 

arenitos, arenitos argilosos, lamitos e calcário. De Idade Cretácea destaca-se a Formação Itapecuru, 

caracterizada litologicamente tanto lateral quanto verticalmente, por uma série de clásticos finos, vermelhos 

(com o feldspato freqüentemente alterado para o caulim), cinza azulados e amarelo acastanhado, arenitos, 

siltitos e argilitos (AB‘SABER, 1960). 

4.2- Geomorfologia 

Sobre geomorfologia, estudos feitos por Barbosa e Pinto (1973); Galvão (1955) e Ab‘Saber 

(1960), indicam que raramente a topografia maranhense ultrapassa 700 metros. Na ilha do Maranhão, 

predomina a morfologia tabular e subtabular, com bordas de declividade variada e amplitude de 65 metros. 

Apresenta ainda feições morfológicas caracterizadas por planícies de inundação, planícies de 

maré lamosa, planícies arenosas, apicuns e baixos platôs dissecados em colinas (EIA/RIMA, 2009). 

4.3-  Pedologia 

Na ilha do Maranhão, há predomínio dos latossolos, apresentando profundidade e coloração 

variada. A Formação Barreiras, é extensa e ocupa quase que a totalidade da área, constitui-se de leitos e 

lentes de sedimentos clásticos – conglomerados, cascalhos, areias, argilas e folhelhos arcoseanos, mal 

selecionados e parcialmente consolidados. No tocante aos sedimentos quaternários destaca-se que estes 

estão representados por depósitos aluvionares e eólicos. Os depósitos aluvionares são sedimentos 

transportados pela drenagem superficial e os depósitos eólicos constituem as dunas compostas por areia 

quartzosas bem classificadas e selecionadas (ÊNFASE, 2000). 

4.4- -Clima 

Conforme Feitosa (1983, p. 102), no final do verão e no outono, o Maranhão recebe maior 

pluviosidade. O clima dominante na área estudada é Tropical Úmido, influenciado pelas massas de ar 

Equatorial atlântica (mEa) e Equatorial continental (mEc), com influência da maritimidade e dos elementos 

naturais locais, apresentando médias térmicas anuais superiores a 20°C e índices pluviométricos em torno de 

1600 mm/ano. 

4.5- Vegetação 
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A vegetação é um dos componentes mais importantes da paisagem por sua contribuição para o 

equilíbrio entre os outros elementos da natureza. No Estado do Maranhão, Feitosa (1996, p. 37) afirma que 

―a vegetação apresenta pequena diversidade em relação à extensão territorial, discriminando-se seis tipos de 

formações vegetais: florestas, cerrados, babaçuais, campos, manguezais, dunas e restingas‖, que, por volta 

do século XVIII, era densa e com relativo equilíbrio, sendo alterada lentamente pela ação do homem. 

As florestas secundárias apresentam fisionomia de capoeira, com estratos arbustivos e arbóreos. 

Ocorre predomínio de babaçu (Attalea speciosa) nas áreas mais secas e degradadas, juçara (Euterpe 

oleracea) e buriti (Mauritia flexuosa) nas áreas mais úmidas, sendo as palmeiras Anajá (Attalea maripa), 

macajuba (Acrocomia acuelata) e tucum (Astrocaryum vulgare) bastante abundantes 

(IBAMA/SEMATUR,1991). 

Nas áreas de manguezal é marcante a presença de mangue-vermelho (Rhizophora mangle. L), siriúba 

(Avicennia sp.), mangue branco (Laguncularia racemosa) e mangue de botão (Conocarpus erectus). A formação 

de mangue, de maneira geral, possui estratificação horizontal de acordo com adaptações morfofisiológicas das 

espécies. As linhas costeiras das embocaduras dos rios são ocupadas pela espécie Rhizophora mangle, e 

Avicennia sp forma uma segunda linha contígua às margens dos rios até onde há influência da maré 

(IBAMA/SEMATUR,1991). 

4.6- Hidrografia 

Na ilha do Maranhão, encontram-se cerca de dez bacias fluviais de importância local, como as 

dos rios Bacanga, Anil, Tibiri, Paciência e igarapé da Guia, que, até meados do século XX, apresentavam 

pequenas evidências de antropismo, porém atualmente estão bastante comprometidos. 

A disposição espacial do substrato litológico considerando sua variação horizontal e vertical 

reflete a complexidade do comportamento hidrodinâmico dos sistemas aquíferos. A disposição espacial do 

substrato litológico considerando sua variação horizontal e vertical reflete a complexidade do 

comportamento hidrodinâmico dos sistemas aquíferos. 

Entende-se por recarga o volume de água que efetivamente penetra no aquífero, seja a partir das 

precipitações pluviométricas, da transferência de outros aquíferos, das águas superficiais que irão compor as 

reservas de água subterrânea (ABGE, 1981). 

 Aquífero Itapecuru 

Considerado como um aquiclude na região, o que significa dizer, que são materiais geológicos 

que tem baixa permeabilidade à água. Entretanto a Formação Itapecuru apresenta uma camada confinante 

superior constituída de uma composição de argila e areia, o que permite a realimentação do aqüífero a partir 

da infiltração das águas pluviais, caracterizando-o como semi-confinado. 

O baixo potencial do aqüífero do Itapecuru provavelmente é em conseqüência da predominância 

dos segmentos de natureza pelítica e da ocorrência das rochas cristalinas aflorantes ou em profundidades 

rasas pertencentes à Suíte Intrusiva de Rosário. 
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 Aquífero Barreiras 

Tem uma espessura variável de 15 a 38 m, constituído por areia de granulometria fina a média, 

com intercalações de silte e argila. Os níveis arenosos não são espessos, implicando no rápido trânsito das 

águas subterrâneas, que logo infiltram pelo aquífero semi confinado ou surgem como áreas de recarga ao 

longo da encosta. 

4.7- - Uso e ocupação do solo  

A ocupação e o uso do solo nas últimas décadas no município de São Luis decorrem do seu 

processo histórico e do recente período de chegada dos grandes projetos. A ocupação espacial é dispersa em 

poucos bairros, conflitando-se às vezes com interesses metropolitanos. Os bairros periféricos são uma prova 

da desarrumação geoambiental e urbana que, muitas das vezes, se confunde com cidade dormitório, haja 

vista, que grandes aglomerados semi-urbanos já não pertencem a capital do estado, apesar de próximos ao 

centro urbano. A área de estudo compreende a área do Itaqui-Bacanga, pólo de concentração populacional e 

merece atenção em relação ao Estado do Maranhão, pois se caracteriza por elevadas taxas de crescimento 

populacional. 

 

5- DISCUSSÕES ACERCA DA RELAÇÃO CAMPO-CIDADE NO POVOADO DE MOJÓ – 

PAÇO DO LUMIAR, MARANHÃO 

 

A relação de integração campo-cidade vem sendo discutida e analisada com o passar do tempo. 

Atualmente a migração de camponeses para a cidade é constante, devido a vários fatores pessoas que antes 

moravam e sobreviviam do que produziam deixam a ruralidade e partem para grandes cidades com a 

intenção de ganhar mais, mas a falta de instrução faz com que na maioria das vezes os camponeses passem 

por sérias dificuldades, devido à baixa escolaridade não conseguem empregos que remunerem bem e em 

alguns casos caem na marginalidade.   

Os que continuam trabalhando no campo passam por dificuldade no que diz respeito à falta de 

infra-estrutura, saneamento básico e educação. Na maioria das vezes o que produzem é vendido para 

comerciantes ou atravessadores no centro das cidades que compram o produzido a um preço bem abaixo do 

valor de mercado e repassam para o consumidor a um preço alto, deixando assim o camponês com uma 

remuneração menor do que deviam receber pelo trabalho exercido. Baseado nesses conceitos o presente 

trabalho será desenvolvido através dos resultados obtidos nas entrevistas feitas aos moradores e analise 

perceptiva durante o trajeto. 

O povoado de Mojó constitui uma área com divergências em relação à sede do município de 

Paço do Lumiar, esta localizado em terras do Governo do Estado do Maranhão, ou seja, os moradores do 

povoado não possuem títulos de posse da terra onde residem. Os moradores são na grande maioria, 

pescadores, pequenos agricultores e artesãos, os que não praticam nenhuma dessas atividades trabalham em 
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Paço do Lumiar (sede) ou em São Luís. Ressalta-se que o povoado de Mojó é independente de Paço do 

Lumiar. 

As terras por pertencerem ao governo do estado atraem pessoas que alegam ser donas da terra, 

em alguns casos querem convencer os moradores verbalmente e em outros apresentam documentação falsa 

(grilagem) para poder ter a posse e expulsar a comunidade, para evitar esse tipo de problema os moradores 

contam com o auxilio do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Paço do Lumiar, que auxilia e garante o 

direito dos mesmos.  Também recebem declaração do ITERMA ( Instituto de Colonização e Terra 

Maranhão) comprovando que trabalham nas terras e contam com a ajuda do INCRA (Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária).  

As residências são de taipa e alvenaria (figura 2), com presença de fossas nos quintais com 

presença de banheiros dentro das casas. Existe um número considerável de igrejas, o que demonstra a 

religiosidade da comunidade. As escolas do povoado são apenas de primeira a quarta séries, sendo que 

muitos alunos devem se deslocar do povoado em direção a Paço do Lumiar e São Luís, mas graças a pedidos 

existe presença de ônibus escolar. Devido a esses e outros fatores muitas crianças estão se envolvendo cada 

vez mais cedo com drogas (principalmente a merla) e as meninas estão engravidando por falta de 

informação sobre o assunto.   

 

 

Figura 2 - Casas de taipa e alvenaria presentes no povoado de Mojó 

Fonte: Registro feito em campo 

 

Um fator agravante nas condições de vida é a inexistência de postos de saúde, havendo somente 

visita de agentes de saúde no povoado, o posto mais próximo esta na sede do município, o que ocasiona 

transtornos e perigos a saúde da comunidade. 

As diferenças existentes entre o povoado e a sede do município são visíveis, as ruas não 

possuem asfalto (Figura 3), não há coleta de lixo, sendo este queimado. A água consumida é oriunda de 

poços artesianos nos fundos dos quintais e de um poço geral da prefeitura. O serviço de transporte público é 

precário com existência de apenas uma linha de ônibus, com sete viagens por dia e diferença de uma a duas 

horas entre elas. 
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Figura 3 - Estrada de acesso ao povoado de Mojó 

Fonte: Registro feito em campo 

 

No povoado existe a Associação de Produtores Rurais de Mojó e Montanha Russa (comunidade 

próxima). Os produtores não recebem nenhum incentivo da prefeitura, apenas do MDA (Ministério de 

Desenvolvimento Agrário) e a ALUMAR oferece pequenas parcelas de recursos para exposição ou 

construção da sede da associação.  

A agricultura é familiar, baseada na plantação de cultura de mandioca (Manihot esculenta), milho 

(Zea mays), maxixe (Cucumis anguria L) , macaxeira (Manihot esculenta), quiabo (Abelmoschus esculentus) 

e outras.  Os produtos geralmente são vendidos na Feira do João Paulo, São Luís-MA. Os produtores rurais 

são na maioria das vezes abordados por atravessadores que compram a produção por um valor baixo e 

repassam aos consumidores com valores altos, mostrando assim a falta de instrução e o aproveitamento por 

parte de pessoas inescrupulosas. Em alguns casos os agricultores fazem parcerias com feirantes para 

entregar a mercadoria e receber por elas a cada final de mês, nesse caso o feirante vai buscar diretamente a 

mercadoria. Segundo Paulino (2006, p. 33): 

Nessa forma de produzir, a renda camponesa não se confunde com a renda capitalista da terra. 

Diferentemente da primeira, representa um tributo pessoal, tato do ponto de vista de sua auferição pelo 

camponês quanto de sua transferência aos setores capitalistas ou à sociedade. É pessoal porque o camponês 

detém a autonomia sobre o processo produtivo, a qual permite o controle dos resultados do esforço 

produtivo, ainda que o mesmo possa representar trabalho gratuito. 

Durante a realização de entrevistas ficou claro que os produtos adquiridos (insumos) para 

produção são de responsabilidade do produtor, em alguns casos produtores procuram o Banco do Nordeste 

para efetuar empréstimos para melhoria da produção e comercialização das hortaliças. Também recebem 

benéficos como o Bolsa Escola e o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
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Familiar)  que financia projetos individuais ou coletivos, que gerem renda aos agricultores familiares e 

assentados da reforma agrária. 

Alguns agricultores trabalham em outros serviços (eletricista, pedreiro...) para complementar a 

renda familiar, os filhos destes por sua vez ou trabalham na agricultura ou trabalham e/ou estudam em outras 

localidades, durante as entrevistas percebeu-se um número maior de homens em relação a mulheres.  

 A comunidade trabalha na pesca, mas o pescado é de baixo preço, devido o tamanho e o tipo 

(Tainha, Bagre, Prata...), outros peixes comercializados no povoado são oriundos do município de Raposa- 

Maranhão. A pesca é realizada em igarapés (braços estreitos de rios ou canais caracterizados por pouca 

profundidade), com a utilização de canoas de maneira artesanal, ou seja, com redes e anzóis. Os pescadores 

são donos das canoas e de seus apetrechos de pesca. O transporte do pescado é feito por terra ou por mar, 

havendo no povoado um pequeno porto (Figura 4) para carregamento e descarregamento de peixes. Existem 

ainda criações de galinhas e porcos, durante o trajeto foi observado à presença de pequenas granjas (Figura 

5). 

 

 

 

Figura 4- Porto para pesca e canoas dos moradores do povoado de Mojó 

Fonte: Registro feito em campo 

 

 

Figura 5- Granja no povoado de Mojó 

Fonte: Registro feito em campo 
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Algumas mulheres trabalham com artesanato, tirando a matéria-prima das fibras das bananeiras 

(figura 6). O material produzido é exibido em feiras com auxilio do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas) que presta serviços de treinamento as artesãs. São produzidas: bolsas, 

tapetes, jogos americanos, marcadores de texto e outras peças (figuras 6 e 7). 

 

 

Figura 6 – Fibra retirada da bananeira e tapete produzido a partir das fibras 

Fonte: Registro feito em campo 

 

  

 

Figura 7- Jogo americano e tear- instrumento utilizado para confecção de peças 

Fonte: Registro feito em campo 

 

Durante a realização das entrevistas percebeu-se a indignação dos moradores em relação à 

política do município, segundo eles os candidatos só aparecem em época de eleição, prometendo melhorias 

na qualidade de vida, mas quando passa esse período esquecem a comunidade e os problemas continuam. 

Para se ter uma idéia a estrada de ligação ao povoado, apresenta sérios problemas estruturais, foi melhorada 

pelos próprios moradores, como medida para o acesso a Mojó. 
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O povoado de Mojó possui campos de futebol que são utilizados pela comunidade para o lazer, 

com torneios masculinos e femininos. Durante o período de 2 a 9 de Janeiro ocorre o festejo do Menino 

Jesus, datas que são muito comemoradas pelos moradores e que atrai pessoas de fora do povoado. 

As diferenças existentes entre a comunidade do povoado de Mojó e da sede de Paço do Lumiar 

são grandes, observando-se a negligência por parte da prefeitura no auxilio as famílias da comunidade. Mas 

a luta por melhores condições de vida é visível e a união entre os moradores também o que demonstra a 

força de pessoas que buscam viver melhor. A relação de afetividade dos moradores com o povoado é de 

grande importância para a busca de qualidade de vida, existem pessoas na comunidade que saíram de São 

Luís para viver em Mojó, buscando tranqüilidade e autonomia financeira, ou seja, trabalhar para o seu 

próprio sustento sem depender de outros para sobreviver. 

 

6- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O povoado de Mojó é um exemplo de luta e de fixação, ou seja, a comunidade resiste aos 

avanços da cidade, mostrando assim que se pode viver no campo de maneira sustentável. O trabalho de 

pesca, horticultura e artesanato é a principal geração de renda, em alguns casos moradores tem que se 

deslocar do povoado para São Luís ou Paço do Lumiar (sede) para buscar outros serviços para 

complementação de renda. 

O trabalho da associação é de grande importância para os moradores, os apoios que possuem de 

algumas instituições (SEBRAE, Alumar...) é ponto base para venda e comercialização dos produtos 

produzidos e a ajuda do Sindicato de Produtores Rurais de Paço do Lumiar, do ITERMA e INCRA para 

coibir ações de pessoas que queiram roubar as terras que são o meio de sustento de várias famílias. 

Mas os problemas enfrentados como a falta de coleta de lixo, saneamento básico, educação e 

saúde são fatores que dificultam a permanência das famílias no povoado, mas por mais que tenham esses 

problemas lutam por melhores condições de vida e a relação de afetividade não permite que deixem o lugar. 

Notam-se diferenças extremas entre o povoado e a sede do município o que leva a perceber a 

negligência por parte da prefeitura no auxilio as famílias, como exemplo, a estrada de ligação ao povoado 

foi melhorada pelos próprios moradores. A ausência de escolas de ensino fundamental completo, pois só há 

presença de escolas até a 4°serie, faz com que os alunos tenham que se deslocar para outros locais distantes 

da comunidade. 

As diferenças entre campo e cidade são visíveis no povoado, a falta de infra-estrutura é um fator 

relevante dessas diferenças, mas a comunidade do povoado resiste aos problemas, busca soluções, trabalha 

em cooperação e mostra que é possível sim o campo resistir aos avanços da cidade como forma de luta e 

meio de sobrevivência para muitos. 
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ANEXO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Dados Pessoais 
      Nome: __________________Idade_________ N° de Filhos___________ 

1. Há quanto tempo sua família reside na localidade:__________ 

2. Algum membro da família trabalha ou estuda fora da localidade? 

3. Quais atividades produtivas s ã   o desenvolvidas pela família? (destaque a importância de 
cada uma delas na renda) 

     Horticultura_______________________________________________________ 
     Pesca____________________________________________________________ 

    Artesanato________________________________________________________ 
    Outra. Qual?_______________________________________________________ 

     Horticultura 
4. Condição de acesso a terra: ( ) própria (  ) cedida (  ) alugada (  ) herdeiro (  ) outra. 

       Qual?___________________________________________ 

5. Há algum tipo de auxílio do governo em relação à produção e comercialização das 

hortaliças? De que tipo? 

6.  Onde são adquiridos os insumos (adubos, etc.) pra produção? 

7. Onde é comercializa a produção de hortaliças? 

     Pesca 
8.   Onde é realizada a pesca? E qual a capacidade dos barcos utilizados? 

9. Os pescadores são proprietários dos barcos e demais apetrechos de pesca? 

10. Onde ocorre a comercialização do pescado? 

    Artesanato 

11. Como é feita a extração da matéria-prima para produção do artesanato? 

F    12. Faz parte de algum grupo ou associação? Como avalia a atuação deste? 
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INTRODUÇÃO 

 Entendida como célula básica de análise ambiental, a bacia hidrográfica permite conhecer e avaliar 

seus diversos componentes e processos e interações que nela ocorrem (...) (BOTELHO; SILVA, 2004, 

p.153). A água sofre um processo natural chamado ciclo hidrológico, que segundo GRIBBIN (2009), que 

caracteriza de forma resumida o escoamento superficial da água vinda do oceano e a ele retorna, num 

constante ciclo. Dentro desse ciclo está à bacia hidrográfica, que pode ser considerada como um sistema 

físico onde a entrada é o volume de água precipitada e a saída é o volume de água escoada pelo exutório. 

(SILVEIRA, 2002). 

  Sendo a bacia hidrográfica entendida como um sistema onde (...) elementos que compõem o 

sistema hidrológico (solo, água, ar, vegetação etc.) e os processos a eles relacionados (infiltração, 

escoamento, erosão, assoreamento, inundação, contaminação etc.), somos capazes de avaliar o equilíbrio do 

sistema ou ainda a qualidade ambiental nele existente. (BOTELHO; SILVA, 2004, p.153) 

 As sub-bacias são áreas de drenagem dos tributários do curso d‘água principal. Em estudos das 

interações entre os processos, do ponto de vista quantitativo, utiliza-se o método de análise morfométrica. 

Para Villela e Mattos (1975), as características físicas de uma bacia constituem elementos de grande 

importância para avaliação de seu comportamento hidrológico, pois, ao se estabelecerem relações e 

comparações entre eles e dados hidrológicos conhecidos, podem-se determinar indiretamente os valores 

hidrológicos em locais nos quais faltem dados.  

 Conforme Christofoletti (1977) ressaltou ainda sobre a análise de aspectos relacionados à 

drenagem, relevo e geologia podem levar à elucidação e compreensão de diversas questões associadas à 

dinâmica ambiental local. Tendo esses parâmetros podem revelar indicadores físicos específicos para 

determinado local, de forma a qualificarem as alterações ambientais. 

 Diante do exposto, pretende-se demonstrar a caracterização morfométrica da sub-bacia hidrográfica 

do rio Cacau, sendo afluente da margem direita do rio Tocantins,e devido sua importância na região 

tocantina. A sub-bacia banha cinco cidades, sendo importante para o abastecimento da população ribeirinha. 

Foram tomando como dados estimativos de alguns parâmetros físicos, como: coeficiente de compacidade, 

fator de forma, índice de circularidade, declividade, altitude, ordem e densidade de drenagem, que revelam 

os principais indicadores físico, sendo assim possível qualificar as alterações ambientais. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. Área de Estudo 

A sub-bacia do rio Cacau (mapa 1) está localizada, na bacia do rio Tocantins sendo está pertencente à 

grande bacia Araguaia-Tocantins que drena 767.000km
2
, sendo que 343.000km

2
 correspondem à bacia do 

rio Tocantins, 382.000km
2
 a Araguaia (seu principal afluente) com 42.000km

2
. O rio Tocantins é 

canalizado, com uma estreita planície de inundação. Encontra-se entre as coordenadas, latitude 05º20‘55‘‘ e 

05º 40‘32‖S e longitude 47º05‘34‖ e 47º28‘56 W. A sub-bacia abrande os municípios de Buritirana, 

Davinopólis, Governador Edson Lobão, Imperatriz e Senador La Roque. 

 Conforme Silva (2010) a formação geológica da bacia é a formação Grajaú, pertencente ao cretáceo 

inferior, composto por arenitos esbranquiçados e cremes, finos conglomerados com estratificação, tendo a 

bacia uma geomorfologia composta por chapadas, chapadões e cuestas, apresentando pequenas falhas e 

fraturas. Enquanto os aspectos pedológicos, segundo ressalta Santos (2008) que os solos predominantes são: 

argilossolos, latossolo amarelo, neossolos flúvicos e plintossolos. 

 As temperaturas médias anuais da área da bacia são em torno de 25ºC e 26ºC a umidade relativa do 

ar anual está entre 73% e 79%, podendo chegar a 84% no mês de fevereiro e a 61% no mês de agosto, os 

índices pluviométricos são de 1200mm e 1600mm, o clima característico da área da bacia é segundo 

Thornthwait, equatorial sub-úmido, com deficiência de água entre os meses de junho a setembro (Atlas do 

Maranhão, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Mapa 1 - Mapa de localização da sub-bacia do rio Cacau-MA 
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  SILVA (2010) ressalta a presença de várias manchas, as de pastagem representam 47,2% da 

área total da sub-bacia, o que deixa visível que quase a metade da área sofreu alterações em prol de práticas 

econômicas. Em seguida com 27,7% tem-se a presençada área referente à Vegetação Secundária 

proveniente, também, da regeneração de danos causados em suas características naturais. 

Proporcionalmente, em relação ao total da área que compõe a bacia, verifica-se que pouco restou da 

vegetação natural, somente 18,3 % da Vegetação Florestada manteve-se intacta. A área que sofreu menos 

exploração, devido à dificuldade de acesso, refere-se ao Cerrado Limpo, 4,9%. E, compondo a área de solo 

exposto e habitado, tem-se a área antropizada, representando 1,9% do total do território analisado. 

2.2. Caracterização Morfométrica da Bacia Hidrográfica 

A delimitação de uma bacia hidrográfica é um dos primeiros passos para os procedimentos executado 

na pesquisa. Para isso, tem sido comum a utilização de informações de relevo em formato analógico, como 

mapas, cartas e imagem de satélite, além dos SIG‘s, através de programas de computador que ajudam no 

trabalho de manipulação dos dados da área de estudo. 

 Para a analise morfométrica a sub bacia do rio Cacau-MA, foram utilizados para a delimitação da 

sub bacia utilizado o programa GlobalMapper 9 para a delimitação da área da bacia e da drenagem, e o 

software Idrisi Kilimanjaro foi possível fazer as classificações conforme figura obtiveram se diferentes 

características físicas, como: área dabacia, perímetro, coeficiente de compacidade, fator de forma, índice de 

circularidade, declividade, altitude, densidade de drenagem e ordem dos cursos d‘água (Figura 1).  

E para se obter os resultados quantitativos foram utilizadas as fórmulas com ajuda do Excel 2007 e das 

equações de drenagem como: 

 Para o calculo de coeficiente de compacidade foi utilizada a equação, , definida como 

sendo a relação entre o perímetro e a circunferência do círculo de área igual a da bacia. Onde, P: 

perímetro da bacia em Km e A: área de bacia km
2
. 

 A forma da bacia é determinada por índices que relacionam com formas geométricas conhecidas, com a 

equação ·, onde B: largura média, L: comprimento da bacia e. 

 O índice de circularidade tende para a unidade à medida que a bacia se aproxima da forma circular e 

diminui à medida que a forma torna alongada. Para isso, utilizou se a seguinte equação: , 

onde A: a área de drenagem (m
2
) e P: o perímetro (m). 

A declividade foi determinada pelos valores dados no Idrisi e feita à classificação de cada um desses  

valores em porcentagem de ocorrência na sub-bacia. 

 A ordem da bacia foi classificada segundo a teoria de Strhler (1952), onde se faz a numeração das 

ordens dos rios, segundo sua importância na bacia. 
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 A densidade de drenagem indica a eficiência da drenagem na bacia. Com a equação , sendo L: 

comprimento total dos cursos d‘água e A: área de drenagem (área da bacia) 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

  

3.1. Caracterização morfométrica da sub-bacia hidrográfica do rio Cacau 

 

De posse da delimitação da área da bacia, obtiveram se diferentes características físicas, como: área 

da bacia, perímetro, coeficiente de compacidade, fator de forma, índice de circularidade, declividade, 

altitude, densidade de drenagem e ordem dos cursos d‘água (Quadro 1). 

 

 

 

Figura 1 - Fluxograma de procedimentos metodológicos aplicados na sub-bacia do rio Cacau, 

Santos (2001) 

Modelo Numérico
do Terreno (MNT)

WATERSHED
Mapa de

discretização de
bacias hidrográficas

Bacias de 1 km2, 10 km2,

25 km2 e 45 km2

RECLASS Mapa de classes de
declividade da bacia

0 – 3 % (Relevo plano)
3 – 8 % (Relevo suavemente ondulado)
8 – 20 % (Relevo ondulado)
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Quadro 1 – Características morfométricas obtidas no estudo da bacia  

Características Geométricas 

Área total da bacia  917 km
2
 

Perímetro da bacia  156,7km 

Coeficiente de compacidade (Kc)   1,44 

Área total do fator de forma (F)  0,5127m 

Perímetro total índice de circularidade (IC)  0,47m 

Características do Relevo 

Altitude Mínima 109,61m 

Declividade Mínima 0,0% 

Altitude média 303,48m 

Declividade máxima 89,95% 

Altitude máxima 497,71m 

Características da Rede de Drenagem 

Ordem dos cursos d‘agua 6ª 

Comprimento do curso d‘água principal 67km 

Densidade de drenagem (Dd) 0,43km/km
2
 

Comprimento total dos cursos d‘água 398.265km 

 

3.1. Coeficiente de Compacidade 

O coeficiente de compacidade (Kc) relaciona a formada bacia como um círculo. Constitui a relação 

entre perímetro da bacia e a circunferência de um círculo na área igual à da sub-bacia o valor do coeficiente 

encontrado na sub-bacia do rio Cacau foi de 1,44km, onde indica que é uma sub-bacia possui forma 

alongada. O número calculado independe da área considerada, dependendo apenas da forma da bacia.  

 

3.2. Fator de Forma 

 

A forma superficial de uma bacia hidrográfica é importante na determinação do tempo de 

concentração, ou seja, o tempo necessário para que toda a bacia contribua para sua saída após uma 

precipitação. O valor de fator de forma 0,5127km, onde mostra que a bacia possui uma forma arredondada, 

indica que quanto maior o tempo de concentração, menor a vazão máxima de enchente, se mantidas 

constantes as outras características (VILLELA e MATTOS, 1975)  

 

3.3. Índice de Circularidade 

 

Em bacias com forma circular, há maiores possibilidades de chuvas intensas ocorrerem 

simultaneamente em toda a sua extensão, concentrando grande volume de água no tributário principal. O 

valor encontrado na área de estudo foi de 0,47km onde não possui a forma circular. O índice de 

circularidade encontrado na bacia confirma que os valores menores que 0,51 sugerem que a bacia tende a ser 

mais alongada favorecendo o processo de escoamento (Müller, 1953 e Schumm, 1956) apud TONELLO, et 

all.(2006). 
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3.4. Declividade  

 

A declividade do terreno é expressa como a variação de altitude entre dois pontos do terreno, em 

relação à distância que os separa. É classificado pela Embrapa por seis categorias: relevo plano, relevo suave 

ondulado, relevo ondulado, relevo montanhoso e relevo forte montanhoso, conforme (Quadro 2). A 

declividade da bacia ou dos terrenos da bacia tem uma relação importante e também complexa com a 

infiltração, o escoamento superficial, a umidade do solo e a contribuição de água subterrânea ao escoamento 

do curso d‘água. 

 

Quadro2 – Declividade da bacia segundo a Embrapa (1979) 

Declividade em (%) Características 

0 – 3 Relevo plano 

3 – 8 Relevo suave ondulado 

8 – 20 Relevo ondulado 

20 – 45 Relevo forte ondulado 

45 – 75 Relevo montanhoso 

> 75 Relevo forte montanhoso 

 

A área da bacia apresenta como características principais o relevo plano, sendo as maiores elevação 

nas bordas da bacia, conforme o gráfico da figura 2 o relevo predominante é o plano, tendo como parâmetros 

a classificação da Embrapa (1979). Representando 77,10% da área da sub-bacia, seguido do relevo suave 

ondulado com 17,10% e relevo ondulado com 4,40%, onde estão localizadas as serras do Arapari, Figueira, 

Gurupi e Cumaru, além de chapadas, sendo formada em sua maioria por rocha tipo areníticas e solos 

bastante arenosos. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Gráfico da declividade da sub-bacia 
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Conforme o gráfico de declividade, o relevo predominante é o plano, tendo como um dos fatores 

mais importantes que controla o tempo do escoamento superficial e da concentração da chuva e tem uma 

importância direta em relação à magnitude da enchente. Quanto maior a declividade maior a variação das 

vazões instantâneas.  

A declividade influencia a relação entre a precipitação e o deflúvio da bacia hidrográfica, sobretudo 

devido ao aumento da velocidade de escoamento superficial, reduzindo a possibilidade da infiltração de 

água no solo. Foi divido em declividade máxima, média e mínima, conforme Mapa 2. 
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MAPA 2 - Declividade da sub-bacia do rio Cacau-MA 

5 º2 0 ’3 7 ”

 4 7 º3 0 ’0 0 ”

5 º3 5 ’3 0 ”

 4 7 º0 3 ’4 5 ”
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3.5. Altitude  

 

A altitude é outro fator importante, pois indica as elevações da sub-bacia, que se 

apresenta variações entre 497,71m nas áreas de nascente e a menor altitude a 109,6m, 

na foz do rio, sendo que média das altitudes são 303,65m.  

De acordo com Castro e Lopes (2001) apud Tonello et all (2006), a altitude 

média influencia a quantidade de radiação que ela recebe e,conseqüentemente, 

influencia a evapotranspiração,temperatura e precipitação. Quanto maior a altitude da 

bacia, menor a quantidade de energia solar que o ambiente recebe e, portanto, menos 

energia estará disponível para esse fenômeno. Além do balanço de energia, a 

temperatura também varia em função da altitude; grandes variações na altitude 

ocasionam diferenças significativas na temperatura, que, por sua vez, também causa 

variações na evapotranspiração. 

 

Quadro 3 - Altitudes médias da sub-bacia do rio Cacau 

Altitudes da sub-bacia do rio Cacau 

Altitude mínima  109,60m 

Média de altitude 303,65m 

Altitude máxima  497,71m 

 

Outra possibilidade de representar o relevo é por meio de um mapa do 

sombreamento ou iluminação da topografia. Nesse caso, a variável representada é uma 

simulação do nível de luz (ou sombra) refletida pelo relevo ao ser iluminado pelo sol 

situado numa exposição geográfica determinada. As áreas de maior declividade, que se 

encontram expostas ao sol, refletirão muita luz e serão, portanto, muito visíveis; aquelas 

áreas que se encontram nas encostas não iluminadas diretamente pelo sol não refletirão 

luz e aparecerão escuras no modelo o valor foi de 0,25%. 
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Figura 5 – Mapa de altitude da sub-bacia do rio Cacau-MA

5 º2 0 ’3 7 ’

5 º3 5 ’3 0 ’

 4 7 º3 0 ’0 0 ’ ’

 4 7 º0 3 ’4 5 ’ ’
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3.6. Ordem 

 

A classificação dos rios enquanto à ordem reflete no grau de ramificação ou 

bifurcação dentro de uma bacia. O curso d‘ água maiores possuem seus tributários, por 

sua vez possuem outros até que se cheguem os minúsculos cursos d‘água da 

extremidade. É uma drenagem dendrítica que conforme Chistofoletti(1980) é 

característico das planícies de inundação, constituindo de canais que se bifurcam e se 

confluem de maneira aleatória. A ordem dos cursos d´água representa o grau de 

ramificação do sistema de drenagem da bacia (TUCCI,2001) e pode ser determinada 

seguindo-se os critérios introduzidos por Horton (1945) e Strahler (1957). 

Considerando a linha geral do escoamento dos cursos d‘água em relação à 

inclinação principal das camadas, a bacia hidrográfica do rio do Silveira contem rios 

conseqüentes e subseqüentes. O padrão da drenagem é do tipo dendritica. Típico de 

áreas cobertas por rochas horizontais, não fraturadas e isotrópica em relação à erosão 

pluvial e fluvial. Constitui um padrão onde os talvegues têm variados comprimentos e 

não possuem nenhuma orientação preferencial ou uma organização sistemática.  

(CHRISTOFOLETTI, 1980) 

Ordem inferior ou igual a 4ª é comum em pequenas bacias hidrográficas e reflete 

os efeitos diretos do uso da terra; considera-se que, quanto mais ramificada for à rede, 

mais eficiente será sistema de drenagem. São encontrados em maior número rios de 1ª 

ordem que simboliza que a bacia tem muitos afluentes que a abastecem. E a ordem do 

rio principal é de 6ª, o que caracteriza que a sub-bacia é alimentada por vários 

tributários.  
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 Figura 6 - Mapa classificação em ordem da sub-bacia do rio Cacau-MA 
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3.7. Densidade de drenagem 

 

Definida por Christofoletti (1980) correlaciona o comprimento total dos canais de 

escoamento com a área da bacia hidrográfica. À medida que aumenta o valor numérico da 

densidade há diminuição quase proporcional do tamanho dos componentes fluviais das bacias de 

drenagem. Essa variável se relaciona diretamente com os processos climáticos atuantes na área 

estudada, os quais influenciam o fornecimento e o transporte de material detrítico ou indicam o grau 

de manipulação antrópica. Em outras palavras, para um mesmo tipo de clima, a densidade de 

drenagem depende do comportamento hidrológico das rochas. Assim, nas rochas mais 

impermeáveis, as condições para o escoamento superficial são melhores, possibilitando a formação 

de canais e, conseqüentemente, aumentando a densidade de drenagem. O contrário acontece com 

rochas de granulometria grossa (Horton, 1945 apud Santos 2001). a densidade de drenagem 

encontrada foi de 4,37km, onde indica uma elevada capacidade de drenagem.   

 

4. CONCLUSÃO 

 

A análise dos dados e a interpretação dos resultados obtidos nas condições atuais da sub-

bacia hidrográfica do rio Cacau permitiram concluir que a bacia hidrográfica possui a forma 

alongada, evidenciando menor risco de cheias em condições normais de pluviosidade anual. 

• A declividade média encontrada na bacia foi de 44,83%, caracterizando o relevo plano em sua 

maior área, sendo que a média caracteriza como forte-ondulado, drenagem suficiente (Dd = 

0,437km/km2) e precipitação anual de 1200mm a 1600mm. Esses parâmetros têm grande influência 

sobre o escoamento superficial e, conseqüentemente, sobre o processo de erosão, que resulta em 

perdas de solo, água, matéria orgânica, nutrientes e microfauna, provocando, assim, assoreamento e 

eutrofização dos corpos d´água. 

• O padrão de drenagem formado pelos cursos d´água caracteriza-se como do tipo dendrítico, com 

alto grau de ramificação (ordem 6), com um grande número de tributários, sendo de grande 

relevância principalmente para a população ribeirinha de utiliza do rio para sua subsistência. 

• Grande porcentagem do terreno da bacia em estudo possuía seu terreno voltado para a face norte–

oeste, indicando uma ótima retenção de umidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Espeleologia, responsável pelo estudo das cavidades naturais subterrâneas delineadas 

em rochas carbonáticas, projetou-se a partir da segunda metade do século XIX na Europa, 

notadamente na França, onde pioneiros como o francês Edouard Alfred Martel (1859 - 1938), 

considerado o pai da espeleologia, e o iugoslavo Emile Georges Racovitza (1868 - 1947) 

forneceram-lhe o arcabouço teórico e metodológico necessário à sistematização desta ciência como 

tal.  

A escola francesa de espeleologia destacou-se no contexto internacional no que diz 

respeito aos métodos e técnicas de exploração, prospecção de cavernas e socorro espeleológico. 

País conhecido por seus imponentes maciços cársticos (Alpes, Montes Jura, Pirineus, etc.), a França 

abriu caminhos para pesquisadores ao desempenhar um importante papel na divulgação da 

espeleologia enquanto ciência e esporte (SARMENTO, 2007).  

Entendida como ciência interdisciplinar, a espeleologia (do grego Spelaion -Cavernas e 

Logia – Estudo) é a ciência que estuda as cavernas e seus respectivos ecossistemas, ciência 

investigativa da natureza, origem, formação, bem como da fauna e flora das cavernas. Aliada à 

geografia, à arqueologia, à paleontologia, à biologia e demais áreas afins, a atividade espeleológica 

vai fomentar o desenvolvimento de pesquisas em ambientes cársticos.  

Tais pesquisas serão desenvolvidas pela figura do espeleólogo, profissional que estuda, 

explora, documenta e fomenta atividades em prol da conservação e preservação dos ambientes 

cársticos. Diferentemente do espeleólogo, o espeleísta vai caracterizar o leigo ou excursionista que 

desce, como amador, as cavernas, abismos, tocas e demais feições cársticas, não se preocupando 

com a análise sistemática dos ecossistemas nelas contido. 

Geralmente a equipe de trabalho de uma expedição espeleológica é composta por 

profissionais de áreas diversas, tais como a geologia, biologia, arqueologia, paleontologia, turismo e 

a geografia. Para a paleontologia, por exemplo, as cavidades naturais subterrâneas podem manter a 

guarda de vestígios fossilizados, interessando diretamente a tal ciência, pois como estes ambientes 

apresentam poucas variações estruturais ao longo dos anos, propiciam a manutenção física do fóssil, 

dos testemunhos de vida na Terra.   

A espeleologia também permite associação às investigações arqueológicas, pois no 

interior das cavernas poderão ser encontrados impressos componentes culturais de comunidades 

mailto:biageofernandes@hotmail.com
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pré-históricas, que são os grafismos rupestres, acervo de pinturas e gravações pré-históricas 

desenvolvidas em rochas, uma das formas mais antigas de registro cultural utilizado pelo homem.  

A relação entre o homem e as cavernas é antiga, a própria história da humanidade 

perpassa pelo ambiente cavernícola. Assim a cavidade natural subterrânea consegue cumprir um 

papel que não é simplesmente o de ser mais uma porção a ser explorada ou estudada, até porque as 

cavernas não podem ser entendidas como uma porção, e sim como um complexo, um sistema 

agregador de tradição popular, história oral, de organismos próprios do local, mitos, fósseis, dentre 

outros elementos característicos.   

Dentro da perspectiva arqueológica, o homem pré-histórico utilizou as cavernas de 

várias formas, a saber: como abrigos, na prática de enterramento, em ritos religiosos, como fonte de 

água, fonte de matéria-prima e ainda como galerias de arte. A prática de pinturas e gravuras sobre 

rochas constituía-se em uma forma de linguagem simbólica. 

 
Relatos etnográficos, crônicas de viajantes e investigações arqueológicas atestam que o 

homem sempre manifestou a necessidade de registrar suas impressões sobre o cotidiano, 

crenças, ritos, enfim, todos os elementos relacionados ao meio no qual encontrava-se 

inserido. A utilização da rocha como suporte para pintura ou gravura é uma das formas 

mais antigas de expressão utilizadas pelo homem na tentativa de registrar de forma mais 

permanente suas práticas culturais [...] Considerando-se a subjetividade da simbologia 

contida nos ―grafismos‖, sua interpretação constitui-se uma tarefa extremamente complexa 

(LEITE FILHO, 1991, p. 2). 

 

Neste sentido, tornam-se indispensáveis trabalhos criteriosos de documentação desses 

achados objetivando sua efetiva preservação, bem como o estudo dos ambientes cavernícolas 

considerando a dimensão e a importância dos sistemas cársticos para a proteção da biodiversidade e 

para o próprio patrimônio espeleológico, arqueológico e paleontológico, enfim, para o patrimônio 

social e cultural.  

 

 

2. PERSPECTIVAS PARA A ESPELEOLOGIA NO BRASIL 

 

No Brasil, com a chegada dos colonizados portugueses e a necessidade de conhecer 

melhor o país para o desenvolvimento de explorações mais diversificadas no território, as 

expedições passam a ser largamente realizadas. Nesse sentido, as explorações espeleológicas 

seguem a tendência. As cavernas, principalmente as de Minas Gerais e as da Bahia, passaram a ser 

tratada como fonte de salitre, terra rica em nitrato que era utilizada como matéria-prima para a 

fabricação de pólvora.   

Durante os séculos XVIII e XIX, a exploração de salitre em cavernas brasileiras 

alcançou seu auge.  Nesta mesma época o apelo religioso passou a ser evidenciado principalmente 
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quando da construção de santuários religiosos no interior das cavidades e estabelecimento destes 

centros como pontos de peregrinação (AULER & ZOGBI, 2005).  

Tais expedições eram realizadas pelos naturalistas, geralmente europeus, que na maioria 

das vezes prestavam serviço para vários governos. Estudavam a natureza física das regiões onde 

passavam e as sociedades indígenas. Os naturalistas não se preocupavam particularmente com a 

espeleologia ou arqueologia, contudo não deixavam de se interessar pelos vestígios que 

encontravam durante as caminhadas.  

Auler  &  Zogbi  (2005,  p.  12)  trazem  uma  longa  lista  de  naturalistas  que 

descreveram algumas estruturas do território brasileiro. Pode-se citar, entre outros, os de língua 

germânica (alemães, austríacos e suíços) Eschwege, Spix e Martius, Pohl, Rugendas, Riedel, 

Langsdorff, Halfeld, Helmreichen, Burmeister, Tschudi, Heusser e Claraz; os anglo-americanos 

Mawe, Gardner, Walsh, Burton, North, Hartt, Fountain, Vicent; os franceses Saint Hilaire, 

Castelnau e Liais; além dos brasileiros Andrada, Severiano da Fonseca, Cunha Mattos, Silveira e 

mesmo o Imperador Dom Pedro II. Dentre todos os naturalistas, o dinamarquês Peter Wilhelm Lund 

e o alemão Richard Krone merecem destaque especial.  

Richard Krone, entre os anos 1895 e 1906, realizou suas pesquisas nas grutas de 

Iporanga, sul paulista. Coube a Krone o primeiro cadastro espeleológico, com o registro de 41 

grutas. Ainda destaca-se nesse contexto Peter Wilhelm Lund, que foi um importante botânico 

dinamarquês e paleontólogo amador que fixou residência na região de Lagoa Santa e Curvelo, em 

Minas Gerais de 1834 a 1880 (até sua morte), a fim de estudar as cavidades naturais subterrâneas, 

bem como os vestígios fosseis, e elementos da flora e fauna local.  Suas investigações eram 

notadamente voltadas para a paleontologia, no entanto suas descrições e mapas conferiam às suas 

expedições um caráter espeleológico.  

Ao se referir à pesquisa feita por Peter W. Lund na região de Lagoa Santa e Curvelo, 

Prous (1992, p. 6) menciona que, entre 1834 e 1844, pesquisou mais de 800 grutas nessa região, 

dentro das quais ossos de animais fossilizados estavam conservados há milhares de anos. Coletava 

esse material, descrevia-o, dando assim a conhecer numerosas espécies de fauna extinta; por esta 

razão ele é considerado o ‗pai da paleontologia brasileira‘. Na lagoa subterrânea do Sumidouro, 

encontrou ossos humanos misturados a vestígios desses animais, hoje desaparecidos da terra.  

 As pesquisas de Richard Krone e Peter Lund não tiveram seguidores imediatos. 

Somente a partir da primeira metade do século XX surgem as primeiras organizações 

espeleológicas. Em 1937 foi fundado na Escola de Minas de Ouro Preto o primeiro grupo de 

espeleologia das Américas, a Sociedade Excursionista Speleológica, mais tarde modificada para 

Sociedade Excursionista Espeleológica – SEE (LINO, 1989).  
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No Brasil destacou-se também o estudo de Jean Tricart em 1956 sobre ―o Karst nas 

vizinhanças setentrionais de Belo Horizonte‖, que pode ser considerado o primeiro trabalho 

sistemático sobre o assunto, especialmente no que se refere às microformas do relevo, lapiás, que 

merecem acurada atenção do autor. Fazem parte de sua lavra diversos estudos sobre o cárste em 

Minas Gerais e na Bahia, tendo se dedicado, neste último estado, à região de Bom Jesus da Lapa, 

onde se encontra um dos mais expressivos conjuntos de lapiás do país (TRICART, 1956). 

Partindo de incentivo de pesquisadores franceses, em 1958 é fundada no Rio de Janeiro 

a Sociedade Brasileira de Espeleologia – SBE, sendo, porém desfeita mais tarde e reinaugurada em 

1969.  Atualmente a SBE conta com aproximadamente 700 sócios e mais de 50 grupos filiados.  

O CECAV, Centro Nacional de Estudo Proteção e Manejo de Cavernas foi instituído 

através da Portaria de Criação nº 57, de 05.06.97 dentro da estrutura do IBAMA, com a finalidade 

de propor, normatizar, fiscalizar e controlar o uso do patrimônio espeleológico brasileiro e fomentar 

levantamentos, estudos e pesquisas. O CECAV atualmente está como uma unidade administrativa 

do ICMbio – Instituto Chico Mendes de Biodiversidade.  

Através da articulação entre estes diversos centros e sociedades espeleológicas os 

levantamentos topográficos subterrâneos vem sendo realizados; contudo os trabalhos são limitados 

pela falta de integração de ciências afins, poucos recursos e profissionais da área, dentre outros 

problemas. 

O país possui aproximadamente 100 grupos de espeleologia, número pequeno se for 

levado em consideração a potencialidade espeleológica do território brasileiro. Em consulta ao 

Cadastro Nacional de Cavernas do Brasil verificou-se que apenas 6.040 cavernas foram cadastradas 

em todo o país até 2009. 

Abaixo pode ser visualizado um mapa de potencialidade espeleológica baseado na 

litologia produzido pelo CECAV em 2011, onde a pigmentação vermelha indica uma ocorrência 

provável de 100 a 80% de existência de cavernas. Neste nível de potencialidade, a provável 

litologia seria composta por rochas carbonáticas, evaporitos e formações ferríferas. 

 



 

176 
 

 
Figura 01: Mapa de Potencialidade de Cavernas Baseado na Litologia 

Fonte: CECAV, 2011. 

 

Dentro desta perspectiva, Auler & Zogbi (2005, p. 36) reiteram que, O Brasil é um país 

muito favorável para a descoberta de novas grutas. Temos apenas cerca de 4 mil grutas registradas 

mas nosso potencial é, no mínimo, dez vezes maior. Apesar deste excelente potencial, poucos 

exploradores têm se aventurado a percorrer o nosso país em busca de novas grutas. O resultado é 

que, ao contrário de outros países, onde há muitos espeleólogos para poucas novas descobertas, no 

Brasil achar grutas felizmente ainda é um acontecimento comum.  

Na Tabela 01 é evidenciada esta realidade; o CNC, em 2009 realizou uma estimativa do 

número de cavernas conhecidas no Brasil associando-o ao provável potencial de cavidades ainda 

não conhecidas e sua respectiva percentagem. Assim, fica claro a defasagem nas pesquisas 

espeleológicas, que de acordo com o CNC, só na litologia de carbonatos existem aproximadamente 

95% de cavernas ainda desconhecidas. 

 
Tabela 01: Estimativa (ordem de grandeza) do potencial espeleológico brasileiro em relação a cavernas conhecidas e 

litologia 



 

177 
 

 
Fonte: Cadastro Nacional de Cavernas do Brasil-CNC (2009) 

 

 Na Tabela 02 pode ser verificado o registro quantitativo das cavernas cadastradas nos 

estados brasileiros. Tais dados foram compilados do banco de dados do CNC em 2009 e 

demonstram o número de cavernas por região e por estado, despontando a região sudeste e mais 

precisamente o estado de Minas Gerais com o primeiro lugar no Ranking de cadastro nacional. 

 

 
Tabela 02: Distribuição das Cavidades por Unidade de Federação 
Fonte: Cadastro Nacional de Cavernas do Brasil-CNC (2009) 
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Nota-se a partir da análise da Tabela 02 que poucas cavidades já foram cadastradas, 

fazendo-se necessário uma ampliação no que diz respeito aos estudos espeleológicos no país, para 

maior divulgação e consequente aproximação com as ciências afins.  

As áreas carbonáticas no território nacional foram estimadas por Ivo Karmann (1994) 

entre 425.000 e 600.000 Km², o que corresponde a apenas de 5 a 7% da área do país, sabendo-se 

que esta estimativa está muito aquém da realidade, sendo necessários para sanar tal deficiência 

maiores investimentos no ramo da exploração e pesquisa espeleológica.   

As cavernas brasileiras se desenvolvem principalmente em calcários calcíticos ou 

dolomíticos, arenitos e quartzitos, embora existam grutas também em granitos, minério de ferro, 

canga, entre outros. Desta forma, Auler & Zogbi (2005, p. 36) observam que, a maior ocorrência de 

rochas favoráveis a cavernas no Brasil são representadas pelos calcários e dolomitos do Grupo 

Bambuí, que se desenvolve desde o sul de Minas Gerais até o centro-oeste da Bahia, passando 

também pelo leste de Goiás.  Inserida nos calcários Bambuí encontra-se, entre outras, a região de 

Lagoa Santa, berço da espeleologia brasileira, com mais de 700 grutas registradas; a região de 

Arcos e Pains, bastante ameaçada pela mineração, também com centenas de cavernas conhecidas, e 

a região do vale do Peruaçú, com a magnífica Gruta do Janelão e vários sítios arqueológicos. 

De acordo com Auler & Zogbi (2005), no planeta Terra, poucos locais ainda restam a 

serem explorados: o homem já galgou as maiores montanhas, já esteve no fundo dos mares, nos 

pólos... Nos dias atuais, as cavernas se tornaram praticamente os únicos lugares em que ainda é 

possível estar onde ninguém jamais esteve, onde é possível descobrir paisagens inéditas sem 

grandes dificuldades e a um custo razoável.   

Neste sentido, o levantamento espeleológico possibilitará a oportunidade de conhecer os 

complexos espaços subterrâneos, que por vezes se mostram místicos e desafiadores aos olhos 

desacostumados a interpretação de padrões morfoestruturais aparentemente dissociadas das feições 

externas.  

 

3. PESQUISAS RELACIONADAS À ESPELEOLOGIA NO ESTADO DO 

MARANHÃO 

 

O geógrafo Olímpio Fialho foi o pioneiro nos estudos espeleológicos do Estado do 

Maranhão, onde já na década de 1930 fazia excursões no município de São Domingos do Maranhão 

- MA. Outro pesquisador importante neste sentido foi Olavo Correia Lima, professor titular, 

docente-livre e pesquisador de antropologia da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Olavo 

também foi sócio honorário do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão (IHGMA) e dedicou-
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se ao longo de sua vida às pesquisas relacionadas à cultura maranhense, sempre com o interesse de 

documentar a memória e história social.  

Em seu livro Pré-História Maranhense, publicado em 1989, o professor Olavo Correia 

Lima dedica um capítulo específico para tratar das cavernas maranhenses. Denominado ―Caverna 

Maranhense‖, o capítulo XXII da publicação vai focar no distrito espeleológico de São Domingos, 

no entanto ele não deixa de citar outros como o de Pastos Bons e o de São João dos Patos. Neste 

capítulo há uma abordagem geral no que diz respeito ao relevo, a natureza geológica e aspecto geral 

das cavidades encontradas no Maranhão. A partir daí ele introduz o estudo particularizado de cada 

caverna. 

As cavernas estudadas por Lima e seus alunos de antropologia em São Domingos são 

estas: Caverna Olímpio Fialho, denominação em homenagem ao pioneirismo de Olímpio Fialho; 

Caverna Élida, nome de uma de suas alunas; Caverna Casa de Pedra, nome que a comunidade da 

região geralmente dá às grutas locais; e a Caverna Correia Lima, denominação sugerida pelos 

alunos do pesquisador.  

Em relação ao distrito de São João dos Patos, o autor cita que a caverna mais importante 

é a Toca do Inferno, maior que as cavernas registradas no município de São Domingos - MA. De 

acordo com o professor a caverna está localizada em Barão de Grajaú - MA, a sudeste da região de 

Lajes, ficando nas cabeceiras do riacho Toca do Inferno.  

Quanto às demais áreas, Olavo faz questão de destacar a probabilidade da ocorrência de 

cavernas em todo o Alto Sertão do Estado. No capítulo XXIII, ele trabalha com o tema: ―Cultura 

Rupestre Maranhense‖, onde procura identificar as possíveis localidades com a existência de 

registros rupestres no Maranhão. Segundo o Lima & Aroso (1989), a cultura rupestre no Estado 

acompanha exclusivamente os incidentes espeleológicos.  Portanto, para um melhor 

desenvolvimento de pesquisas na área, deve-se contemplar esta integração entre a ciência 

espeleológica e arqueológica. Após as pesquisas realizadas pelos pioneiros nos distritos 

espeleológicos do Estado, poucos foram os trabalhos relacionados ao tema.  

Até o ano de 2008, o banco de dados nacional registrava apenas 3 cavidades no 

Maranhão. Localizadas no município de Carolina, a Gruta da Passagem Funda, Gruta do Amor e 

Gruta de Pedra Caída eram as únicas cadastradas até então.  

No final de 2008, como pode ser verificada na Tabela 3, foi realizada uma expedição 

dirigida pelo Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do Maranhão – CPHNAMA. 

Nesta, foram revisitadas algumas cavidades naturais já indicadas pelos ‗pioneiros‘ e exploradas 

outras. Após o levantamento espeleológico foram enviados os dados para a SBE e CECAV como 

intuito de cadastramento. Em meados de 2011 a resposta foi positiva, sendo inseridas no banco de 
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dados da referida sociedade as cavernas Traqueira, Casa de Pedra,  Caverna Élida ou Pedra 

Escrevida e Casa de Pedra do Zoador.  

 

Tabela 03: Cavidades identificadas durante a expedição do CPHNAMA 

 
Fonte: Fernandes (2009) 

 

A primeira caverna identificada foi a Traqueira, localizada na Traqueira, povoado de 

São Domingos do Maranhão - MA. Ela recebe este nome em função da ocorrência de um vegetal 

próprio da região. Esta foi a cavidade com maior desenvolvimento horizontal, 14m e a única com 

três entradas conectadas (FERNANDES, 2009). 

A Casa de Pedra está localizada no Baixão Casa de Pedra, Sabonete ou Mamuí. São as 

três denominações atribuídas à localidade do município de São Domingos do Maranhão 

(FERNANDES, 2009). 

A caverna Élida ou Pedra Escrevida localiza-se próximo ao povoado Bacuparí e a um 

assentamento rural no município de Tuntum. Por possuir litologia arenítica apresenta um grau de 

fragilidade acentuado, evidenciado pelos pontos de faturamento (FERNANDES, 2009).  

A cavidade Toca do Morcego fica localizada em Bacuparí, São Domingos do 

Maranhão, na propriedade do Sr. Alfredo Pernambucano e apresenta apenas uma abertura. Por estar 

próxima a uma estrada, a cavidade apresenta riscos de desestruturação devido ao fluxo de veículos e 

fácil acesso (FERNANDES, 2009). 

O abrigo Serra Branca está localizado no povoado de Cocal dos Piauizeiro, município 

de Tuntum. Esta foi a maior estrutura encontrada durante a expedição. Na verdade, ela constitui 

uma grande estrutura pontuada por algumas pequenas cavidades (FERNANDES, 2009). 

O abrigo sob rocha Casa de Índio ou Casa de Caboco localiza-se em uma propriedade 

particular, na fazenda Sítio Seco dos Alfredo, em Colinas. De composição arenítica e 

desenvolvimento inclinado, está relativamente em bom estágio de preservação (FERNANDES, 

2009).  
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A caverna Casa de Pedra do Zoador está disposta em um terreno de propriedade do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, povoado de Boa Sorte do Zoador, 

no município de Colinas (FERNANDES, 2009). 

As cavidades denominadas Serra Branca e Casa de Índio ou Casa de Caboclo não foram 

cadastradas, pois dentro da classificação elas são enquadradas como abrigo sob rocha. E a Toca do 

Morcego (ou Furna dos Morcegos, ver Tabela 4) também não entrou na lista, pois já estava 

passando por processo de cadastramento por um conjunto de espeleólogos que visitara o local em 

2007. 

Em 2009 foram incluídas 6 cavidades por uma equipe de espeleologia composta por 

vários grupos, a saber: Grupo Pierre Martin de Espeleologia, Grupo Bambuí de Pesquisas 

Espeleológicas e Grupos de Estudos Espeleológicos do Ceará. A tabela abaixo (Tabela 4) traz a 

demonstração do quantitativo de cavernas.  

 
Tabela 04: Cavernas do Maranhão 

  
Fonte: Cadastro Nacional de Cavernas do Brasil-CNC (2009) 

 

Como os dados referentes à pesquisa feita pelo CPNHAMA só foi aprovada em 2011, 

ainda não constavam na referida tabela elaborada em 2009. Nesta, foi inserida a Toca do Inferno, 

com 151m de desenvolvimento horizontal, a maior caverna já identificada no Maranhão. O mapa 

abaixo (Mapa 2) demostra o perfil e as dimensões da caverna. 
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Figura 02: Mapa da Caverna Toca do Inferno 

Fonte: REDESPELEO, 2007. 

 

 

No Estado do Maranhão o desenvolvimento de cavidades se dá principalmente em 

formações areníticas encontradas em maior quantidade nas regiões meridional e central.  Pode-se 

inferir ainda conforme o Mapa 3 que na porção central destaca-se a categoria muito alta (em 

vermelho), com 100 a 90% de áreas potencialmente cársticas, que de acordo com a legenda 

apresenta rochas carbonáticas, evaporitos e formações ferríferas. 



 

183 
 

 

 
Figura 03: Mapa de Potencialidade de Cavernas do Maranhão Baseado na Litologia 

Fonte: CECAV, 2011. 

 

No Maranhão além da escassez de desenvolvimento de pesquisas, estes espaços 

subterrâneos estão sujeitos à degradação pelo desconhecimento da legislação, e muitas vezes, pela 

falta de compromisso em cumprir os parâmetros que esta designa.  

A formação geológica maranhense não é muito favorável ao desenvolvimento de cárste, 

principalmente no norte do Estado, caracterizado por planície, no entanto, na porção central e sul do 

Maranhão há frequentemente a ocorrência de cavernas.  As cavidades apresentam um 

desenvolvimento pequeno se comparadas às estruturas calcárias, entretanto, tais cavidades exercem 

forte importância para o contexto local, portanto devem ser estudadas e valorizadas com intuito de 

preservar o patrimônio cultural e natural. 

Ressalte-se ainda a importância destas pesquisas para o fomento ao desenvolvimento de 

políticas públicas voltadas para a conservação das estruturas, bem como de seu entorno. A 

sensibilização das comunidades locais quanto ao bem espeleológico é essencial para a manutenção 

da estabilidade do ambiente cárstico, pois serão estes que se conectados à história, à memória e às 

identidades locais, adotarão a causa exercendo o papel de fiscais e monitores das cavernas e de seus 

bens arqueológicos, paleontológicos e recursos fauno-florísticos. 
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SOCIOAMBIENTAL. 
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CECEN/UEMA. (constantin-h@hotmail.com) 
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Coordenadora –Ms. Rosalva de Jesus dos Reis - DHG/CECEN/UEMA. 

 (rosalvareis@oi.com.br) 

 

Introdução 

            A questão ambiental é cada vez mais discutida nos dias de hoje, uma vez que, o meio 

ambiente sofre cada vez mais, com a degradação praticada pelo homem, por isso, é extremamente 

necessário que a educação ambiental esteja cada vez mais presente no cotidiano das escolas, pois, as 

crianças são o futuro do planeta, e precisam desde já, aprender a manejar de forma consciente e 

sustentável, o que ainda resta. 

 

 

 

 

            É um grande desafio quando se procura direcionar as ações para a melhoria das condições 

de vida no mundo, por isso, a solução dos problemas ambientais tem sido considerada cada vez 

mais urgente para garantir o futuro da humanidade e depende da relação que se estabelece entre 

sociedade/natureza, tanto na dimensão coletiva quanto na individual. Sendo assim, um trabalho de 

sensibilização ambiental necessita paciência e vontade de fazer sua parte para mudar as atitudes que 

prejudicam o meio ambiente, combatendo constantemente. E essa conscientização deve chegar às 

escolas.  

             Por essas razões, vê-se a importância de incluir Meio Ambiente em toda prática 

educacional, considerarando, principalmente, os modos de interação do ser humano com a natureza, 

por meio de suas relações sociais. 

            E atualmente, grande parte dos ambientalistas concorda com a necessidade de se construir 

uma sociedade mais sustentável, socialmente justa e ecologicamente equilibrada.Assim, a questão 

ambiental impõe às sociedades a busca de novas formas de pensar e agir, individual e 

coletivamente, e, ao mesmo tempo, que garantam a sustentabilidade ecológica. Isso implica um 

novo universo de valores no qual a educação tem um importante papel a desempenhar. 

           Sendo assim, proporcionar atividades que levem a comunidade escolar da UEB Major José 

Augusto Mochel ao conhecimento dos principais aspectos naturais e humanos da APA do 

―Os alunos podem ter nota 10 nas provas, mas, ainda assim, jogar lixo na rua, pescar peixes-

fêmeas prontas para reproduzir, atear fogo no mato indiscriminadamente, ou realizar outro tipo 

de ação danosa, seja por não perceberem a extensão dessas ações ou por não se sentirem 

responsáveis pelo mundo em que vivem.‖ (PCN, Meio Ambiente) 

file:///F:/constantin-h@hotmail.com
file:///F:/Marciotkd16@hotmail.com
mailto:rosalvareis@oi.com.br
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Maracanã, lhes permite reavaliar essas mesmas informações, percebendo os valores a elas 

associados agindo com uma visão mais ampla e, portanto, mais cuidadosa, com o meio em que 

vivem. 

Conhecendo a APA do Maracanã  

         O tema Meio Ambiente vem ganhando destaque nas últimas décadas, pois o processo de 

degradação está cada vez mais acelerado. Sendo assim, a proteção ambiental exige medidas 

imediatas, tais como o manejo acompanhado contínuamente por uma fiscalização eficaz, sendo esta, 

feita não somente pelos órgãos do governo, mas, também, por parte de toda a sociedade. 

          O fato de o Brasil possuir uma fauna e flora abundante, fez com que, nosso país, se tornasse 

presença contínua em eventos de discussões ambientais. Diante disso, várias estratégias de 

preservação ambiental vêm sendo tomada, com destaque para a criação de Unidades de 

Conservação. 

          As Unidades de conservação são áreas protegidas pelo poder público e podem ser criadas por 

decretos federais, estaduais ou municipais. A Lei Federal nº 9.985/2000, criou o Sistema Nacional 

de Unidades de Conservação que afirma que, a Unidades de Conservação consiste em um espaço 

territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 

relevantes, legalmente instituído pelo Poder público, com objetivo de conservação e limites 

definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de 

proteção. Existem dois tipos de Unidades de conservação: as de Proteção Integral e as de Uso 

Sustentável. Dentro das unidades de conservação de Uso Sustentável, existe a categoria de área de 

proteção ambiental (APA), em que são mantidas as populações humanas em seu interior. E é nessa 

categoria que se encontra a APA do Maracanã. 

        O fato de o Maranhão está situado em uma área de transição biogeográfica, isto é, contém a 

presença de florestas, manguezais, restingas, cerrados, cocais e campos. Parte destas áreas integra as 

Unidades de Conservação existentes no Estado. São Parques, Reservas Biológicas, Reservas 

Extrativistas e APA‘s. 

         . 
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A Área de Proteção Ambiental do Maracanã foi criada pelo Decreto Estadual nº 12.103, de 1 

de outubro de 1991, e é caracterizada por ser uma Unidade de conservação de Uso Sustentável. A 

APA está localizada na zona rural de São Luís, a 25 quilômetros do Centro, próximo à BR 135, 

limitando-se ao Norte com o Parque Estadual do Bacanga e ao sul com a localidade de Rio Grande, 

e englobando as localidades do Maracanã, Alegria, Bacanguinha, Alto Alegre, parte da Vila 

Maranhão, Vila Sarney, Vila Esperança e Rio Grande. Possui  vasta área verde, animais silvestres e 

grande diversidade cultural tais como: o Bumba- Boi do Maracanã, Festa de Reis, Festa da Juçara, 

Festa do divino, entre outros 

Em toda a área pode-se encontrar diversas nascentes de rios, entre os mais importante estão 

o rios do Maracanã, Ambude e rio Grande, que servem para a prática de lazer de muitos moradores 

da região. Entretanto, vale ressaltar que estas áreas, assim como a maior parte das UC‘s do país, 

estão parcialmente impactadas, pois falta maior atuação dos governos tanto na esfera muicipal como 

estadual e federal, assim como, a falta de articulação entre o poder público e os moradores da APA 

do Maracanã dificulta uma gestão mais participativa. A fiscalização mais ativa, monitoramento e 

conscientização ambiental não são realizadas na região de forma significativa. 

Interação com os alunos da Escola UEB Major José Augusto Mochel 

O enfoque deste trabalho, fora baseado no projeto de extensão Conhecendo a APA do 

Maracanã II, ainda em andamento, realizado na UEB Major Joé Augusto Mochel, localizado no 

bairro do Maracanã no municpio de São Luis do Maranhão. O projeto tem como enfoque a 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Lu%C3%ADs_(Maranh%C3%A3o)
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realização de atividades socioambientais, no tocante, a sensibilização dos moradores da comunidade 

e em especial aos alunos da mesma.  

A Coordenação Pedagógica, dera todo um suporte para os acadêmicos, concedendo através 

de solicitações prévias a liberação das referidas turmas em um dado horário, para a realização das 

atividades em sala de aula e/ou em áreas externas como nas relizações das trilhas ecologicas. 

Foram propostas atividades como um questionário que fora realizado em sala de aula, 

palestras de cunho ambiental e trilhas como o apoio dos agentes ambientais da própria comunidade, 

que fora  realizadas em 2 setores da APA, a trilha Joca Gumarães e a do Hotel Fazenda (pendente), 

no intuito de aliar a teoria a prática. 

Questionários 

Em uma das atividades propostas pelos acadêmicos da Universidade Estadual do Maranhão, 

houve a aplicação de um questionário que fora realizado em sala de aula, no intuito de observar se 

os estudantes detinham de conhecimentos sobre a sua comunidade, no tocante a Área de Proteção 

Ambiental em que estão inseridos, e se os mesmos dependem de forma direta ou indereta  da dada 

área. 

 

 

 

Questionário Aplicado na Escola UEB Major José Augusto Mochel 

1- Sexo: 

MASCULINO 

 

FEMININO 

 

TOTAL 

46 

 

33 

 

79 

     

     

2 -Idade     

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° DE ALUNOS FAIXA ETÁRIA 

10 10 

30 11 

26 12 

10 13 

3 14 
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3 - Que elementos compõem o meio ambiente? 

 

ÁGUA 

 
AR 

 
RIO 

20 

 

14 

 

10 

 

ANIMAIS  

 
ÁRVORES 

 
NÃO SABE 

6 

 

15 

 

14 

 

4- Você mora no Maracanã? 

SIM 

 
NÃO 

54 

 

25 

 

5- Alguém de sua família desenvolve atividade econômica no Maracanã? 

SIM 

 
NÃO 

16 

 

63 

   

6- Quais são as manifestações Culturais, Folclóricas e Religiosas existentes no Maracanã? 

FESTA DA 

JUÇARA 

 
DANÇA PORTUGUESA 

 
BUMA-MEU0-BOI 

15 

 

3 

 

15 

     

 

 

 

 

4 

 

7- Você desfruta de alguma opção de lazer existente no Maracanã? 

FESTA DA 

JUÇARA 

 
DANÇA PORTUGUESA 

 
BUMA-MEU0-BOI 

16 

 

5 

 

15 

QUADRILHA 

 
CACURIÁ 

6 

 

2 

   

 

8- Quais são os recursos naturais existentes no Maracanã? 

RIO 

 
PARQUE DA JUÇARA 

13 

 

10 

 

NÃO 

13 

FESTA DE REIS 

 
CACURIÁ 

 
NÃO SABE 

10 

 

2 

 

30 

FESTA DO 

DIVIO 
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9- Quais são os recursos naturais existentes no Maracanã? 

BURITI 

 
NÃO SABE 

 
JUÇARA 

12 

 

41 

 

26 

 

10- Cite alguns problemas que ocorrem no Maracanã? 

 

SEGURANÇA 

 
ÔNIBUS 

 
VIOLÊNCIA 

12 

 

9 

 

13 

 

POLUIÇÃO 

 
ASFALTAMENTO 

 
NÃO SABE 

6 

 

3 

 

24 

 

FALTA DE 

ÁGUA 

12 

 

11- Alguém de sua família utiliza algum recurso natural do Maracanã? 

SIM 

 
NÃO 

32 

 

47 

 

 

12- Você sabe o que significa uma APA (Área de Proteção Ambiental)? 

SIM 

 
NÃO 

51 

 

28 

 

13- Você sabe que o Maracanã faz parte de uma APA? 

 

SIM 

 
NÃO 

18 

 

61 

 

 

Os referidos questionários foram de grande valia, no que tange aos conhecimentos que os 

alunos detinham da APA e de sua comunidade. Observa-se que os mesmos carecem de informações 

inerentes ao local onde residem, haja vista que não tiveram êxito em alguns questionamentos aqui 

explícitos. Portanto, deve haver uma inserção da comunidade estudantil ao espaço geográfico em 

que estão localizados, para que haja um desenvolvimento, no tocante ao conhecimento sobre a 

mesma.      

 

As Palestras 

Outro momento, fora a realização de palestras de cunho socioambiental, no tocante a 

conscientização dos alunos do 6° ano da referida escola. As palestras foram ministradas pelos 
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acadêmicos da Universidade Estadual do Maranhão, que fazem parte de projeto de extensão da 

Fundação de Amparo a Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico Tecnológico do Maranhão. 

As referidas palestras tinham o foco, possibilitar aos alunos desenvolverem hábitos que 

pudessem levar além das paredes da escola. Colocando em prática tudo que haverá apreendido nas 

palestras e fundamentando junto a comunidade Maracanaense , possibilitando uma convivência 

homem e natureza. 

Foram realizadas quatro palestras, onde a primeira tivera como temática ―Meio Ambiente‖, 

focalizando apenas uma introdução, haja vista que os alunos deveriam deter de um embasamento 

teórico, no tocante a diferenciação de meio artificial e meio natural. Contudo fora notória a 

percepção sobre a união do meio natural ao meio artificial e a conscientização que vários já tinham 

enrraigados consigo.  

 

Figura 01- Palestras na Escola UEB Major José Augusto Mochel 

 

 

Na segunda, tivera como temática ―Unidade de Conservação‖, onde foram apresentadas as 

teorias e a aplicabilidade para os alunos, mais de forma que os mesmos pudessem assimilar de 

forma clara e concisa. A partir dessa fundamentação, todos tiveram um melhor embasamento sobre 

onde os mesmos estão inseridos, tonando-se grandes divulgadores na comunidade sobre a 

preservação ambiental. 
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Figura 02- Palestras na Escola UEB Major José Augusto Mochel 

 

 

 

Na terceira palestra, tivera como tema ―APA do Maracanã‖, onde foram apresentadas o 

conceito de APA, quais são os pré-requisitos para que uma área seja consideradas uma Área de 

Proteção Ambiental e o que é permitido  de acordo com a lei vigente. Fora falado sobre a criação da 

APA do Maracanã, sua localização e quantos bairros a mesma abrangia. Foi relacionada junto a 

mesma, a cultura da população local, como a festa da juçara e o bumba meu boi de Maracanã, que  

age em função da dada área. 
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Figura 03- Palestras na Escola UEB Major José Augusto Mochel 

 

 

Por fim fora realizada a quarta palestra, com o tema ―Recursos Hídricos‖, onde foram 

repassados aos alunos a importância de se usar racionalmente os nossos recursos não renováveis. 

Citamos vários exemplos, sempre partindo do geral para particular, dando prioridade a comunidade 

em os mesmos residem, pois tenderia a uma maior interação dos alunos e conseqüentemente da 

comunidade. 

Durante o ciclo de palestras fora proposta uma interação com os alunos, haja vista que, era 

de sabedor importância  que  os mesmo assimilassem  as teorias até aqui empregadas pelos 

acadêmicos, para que eles pudessem utilizar esses conhecimentos de forma eficaz ao 

desenvolverem nas trilhas ecológicas a experiência educativa adquirida na sala de aula. 
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Figura 04- Palestras na Escola UEB Major José Augusto Mochel 

 

 

 

Trilhas 

 

 As trilhas ecológicas localizadas na APA do Maracanã foram criadas no ano de 2001 com a 

finalidade de valorizar as riquezas naturais e a preservar o ecossistema da área de entorno. Esse 

trabalho com as trilhas é desenvolvido por agentes ambientais e pessoas da própria comunidade. 

Essas trilhas são um dos melhores caminhos para se estar em contato com a natureza, ao mesmo 

tempo em que proporciona o da cultura e da história do Maracanã. 

 

 As trilhas são os únicos meios de acesso às Unidades de Conservação (UCs) que 

permitem o contato direto com os diversos lugares e paisagens, além de apresentarem uma 

forte contribuição para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, seja através do contato 

direto com a natureza, ou simplesmente pela coexistência dos elementos naturais internos 

com os elementos antropicos do entorno. (Andrade- 2005) 

 

 

 A trilha Joca Guimarães, nome que fora dado em homenagem a João de Guimarães, 

personalidade da comunidade Maracanã, é composta de vegetação de mata de galeria, com juçarais 

e buritizais e dentre outras arvores de médio e grande porte. No percurso da trilha o visitante pode 

uma grande variedade de frutos. A trilha é composta de vários sítios particulares e do Parque da 



 

195 
 

Juçara, local onde ocorre a festa anual da juçara. A extensão da trilha é de 1500m, com um tempo 

de percurso de aproximadamente uma hora e trinta minutos e o grau de dificuldade é considerado 

leve. 

 Os ciclos de trilhas começaram pela Joca Guimarães, onde que junto aos agentes ambientas 

já relatado possibilitou aos alunos do 6° ano da Escola UEB Major José Augusto Mochel a visita a 

mesma. Nesse intuito, ora de grande valia, haja vista que puderam observar a paisagem natural com 

um novo olhar. 

 

 As trilhas são normalmente uma das melhores opções aos visitantes de aproveitar 

uma área de forma tranqüila, o que permite maior familiaridade com o meio natural do 

mesmo. Trilham bem construídas e devidamente mantidas protegem o ambiente do impacto 

do uso e ainda assegura aos visitantes maior conforto e segurança, além de desempenhar 

papel significativo na impressão que o visitante terá sobre a área e a instituição manetedora. 

(Schelhas-1986)  

 

Figura 01- Trilha Ecológica Joca Guimarães 

 

Figura 02- Trilha Ecológica Joca Guimarães 
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A trilha do Hotel Fazenda está localizada entre a APA do Maracanã e o Parque estadual do 

Bacanga, apresentando uma rica diversidade de flora nativa e árvores frutíferas. No percurso é 

possível conhecer a mata de capoeira em processo de recuperação e o açude do Hotel Fazenda, que 

apesar de temporário é um dos diferenciais do passeio. Sua extensão é de 1.300m, com tempo de 

percurso de aproximadamente uma hora de é considerado de fácil acesso.  

 

Estas experiências nos propiciam várias leituras de uma mesma realidade ambiental 

considerando a análise e a interpretação das diversas dimensões paisagísticas, onde temos 

ainda a identificação de níveis de percepção ambiental, tanto individuais quanto coletivos, a 

determinarem a gênese de imagens, representações, atitudes, atributos e valores 

relacionados à paisagem e aos seus lugares.  (LIMA, 1998). 

  

Atualmente, as trilhas ecológicas do Maracanã caracterizam-se por apresentarem ambientes 

naturas frágeis e deficitárias no tocante a sua proteção, não recebendo a atenção adequada. 

Citaremos como exemplo de degradação: a introdução de búfalos, que promove a compactação do 

solo e a poluição das águas, a problemática do lixo, onde não há um local adequado para o mesmo e 

nas trilhas a retirada ilegal de madeira. 
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Conclusão 

Os resultados obtidos no diagnostico inicial realizado permitiram concluir que a comunidade 

estudantil investigada não possuía um conhecimento satisfatório sobre a APA do Maracanã. 

Embora a escola tenha a obrigação de trabalhar com educação ambiental de forma legal com todas 

as series que disponha. Os alunos até aqui, não considera a APA uma área prioritária capaz de 

oferecer oportunidades de ações de investigação ambiental. 

Há a necessidade de ações de Educação Ambiental tanto na escola como na própria APA do 

Maracanã.com o desenvolvimento de diversas atividades,somado ao conhecimento adquirido sobre 

a APA, percebeu-se que os discentes desenvolveram um olhar mais reflexivos, no tocante a questão 

ambiente vivenciada por eles. Esse projeto desenvolvido faz- se necessário, haja vista que ira 

formar um cidadão com ma consciência ambiental e os mesmos serão capazes de desenvolver 

trabalhos e ações para a melhoria da comunidade. 

As reflexões e os exercícios de cidadania evidenciadas nas ações irão repercutir de forma 

positiva na formação do aluno, na construção dos seus valores éticos e morais e possibilitará novas 

aprendizagens tanto em âmbito individual, quanto coletivo. Conclui-se que as experiências 

adquiridas, irão fomentar o processo de construção do individuo, no que tange a Educação 

Ambiental. 

 

Referências Bibliográficas: 

 

BRITO, Francisco A.; CÂMARA, João B.D. Democratização e gestão ambiental: em busca do 

desenvolvimento sustentável. 3. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002. 

CABRAL, Nájila Rejanne Alencar Julião; RÖHM, Sérgio Antonio; SOUZA, Marcelo Pereira de. 

Políticas públicas de áreas protegidas: contribuição para sua implementação e manutenção da 

biodiversidade. In: WENDLAND, Edson; SCHALCH, Valdir. Pesquisas em meio ambiente: 

subsídios para a gestão de políticas públicas. São Carlos: RiMa, 2003. 

CUNHA, L. H.; COELHO, M. C. N. Política e gestão ambiental. In: CUNHA, S. B.; GUERRA, A. 

J. T. (Orgs). A questão ambiental. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 2003. 

DIEGUES, A. C. S. Ecologia humana e planejamento em áreas costeiras. São Paulo: NAPUB-

USP, 1995. 

MEDAUAR, O. (Org.). Coletânea de legislação de direito ambiental. Constituição Federal. 2. 

ed. atual. amp. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. (atualizada até 01.01.2003). 

TROPPMAIR, H. Biogeografia e meio ambiente. Rio Claro, 1995.  

BERNA, Vilmar. Como fazer educação ambiental. São Paulo; Paulus, 2001  

FORTES, Raimunda (org). APA do Maracanã: subsídios ao manejo e à educação ambiental. São 

Luís. FAPEMA, 2008. 

Manual de Integridade Pública e Fortalecimento da Gestão: Orientações para o gestor minicipal 

em inicio de mandato / Presidente da República, Controladoria-Geral da União. – Brasília: CGU, 

2009. 

TROPPMAIR, H. Biogeografia e meio ambiente. Rio Claro, 1995.  

 

 



 

198 
 

DIAGNÓSTICO DO POTENCIAL ECOTURÍSTICO COMO FORMA DE 

IMPLEMENTAÇÃO DE ROTEIROS DE TURISMO DE AVENTURA NO MUNICÍPIO DE 

BARRA DO CORDA-MA 

 

Lúcia Tereza Pinto Tugeiro – lucia.tugeiro@ifma.edu.br – IFMA 

 Paula de Oliveira Santos - paollabdc@gmail.com – IFMA   

Kassandra de Azevedo Braúna -  kassandraazevedo1@hotmail.com - IFMA  

 
 

1 – INTRODUÇÃO 

 O Brasil tem no Turismo de aventura e no Ecoturismo uma grande potencialidade de 

desenvolvimento turístico e de preservação ambiental. Essa modalidade de turismo destaca-se pela 

diminuição do stress ao qual a população urbana encontra-se submetida, possibilitando um contato 

mais direto da mesma com a natureza, aliando lazer com preservação ambiental através das 

atividades de aventura. 

Segundo dados do Ministério de Turismo (1994), a evolução do turismo no mundo é 

evidente desde a última década do século XX e vem sofrendo inovações constantes em seus 

segmentos, dispondo aos turistas diversas opções, como por exemplo: turismo cultural, turismo 

esotérico, turismo de maior idade, turismo esportivo, turismo náutico e ecoturismo. 

Segundo as  diretrizes da Embratur:  

 

 

Ecoturismo é um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 

patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma 

consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar 

das populações envolvidas (EMBRATUR, 1994, p.19). 

 

 

  Desde 1985 o Ecoturismo está em discussão no Brasil com iniciativas governamentais e 

privadas que culminaram na elaboração das Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo, 

estabelecendo parâmetros básicos que definiram políticas voltadas para uma melhor qualidade de 

vida, preocupando-se com a preservação do patrimônio ambiental como um legado cultural, 

direcionando caminhos para o desenvolvimento sustentável do turismo no Brasil. 

 A implementação da Política Nacional de Ecoturismo nesses 16 anos de existência mostra 

claramente que a sua realização deve estar em sintonia com o desenvolvimento sustentável, pois 

ambos possuem conceitos correlatos. Segundo o Acordo de Mohonk (2000) a definição e o objetivo 

do ecoturismo e turismo sustentável estão interligados, propiciando desde então mecanismos para o 

desenvolvimento das comunidades.  

 O Acordo de Mohonk define que:  
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O Ecoturismo é sustentável em áreas naturais, que beneficia o meio ambiente e as 

comunidades visitadas e que promove o aprendizado, respeito e consciência sobre aspectos 

ambientais e culturais... Turismo Sustentável é aquele que busca minimizar os impactos 

ambientais e sócio-culturais, ao mesmo tempo que promove benefícios econômicos para as 

comunidades locais e destinos (regiões e países), (ACORDO DE MOHONK, 2000, p.1). 

 

 

 

 Historicamente, segundo Zimmerman (2006), o homem vem diminuindo progressivamente o 

seu movimentar-se, propiciado pelo afastamento do seu meio ambiente natural e pela agitação 

crescente das grandes cidades, gerando no homem uma necessidade contemporânea de busca 

ininterrupta de atividades físicas ligadas à natureza, vinculadas à ideia de aventura, configurando 

possibilidades de lazer e turismo. 

 As atividades de aventura são classificadas em (BETRÁN apud MARINHO, 2007) por 

apresentarem concepções físico-recreativas diferentes do esporte tradicional, sem necessidade de 

regras, nem institucionalização, variando os graus de motivação dos praticantes, as condições da 

prática, os meios utilizados para seu desenvolvimento pleno de aventura. 

 Esse desejo contemporâneo de retorno à natureza (TOLEDO E BRUHNS, 1997), tão 

respaldado no turismo de aventura e no ecoturismo, e com toda a sua propaganda de preservação 

ambiental, pode ocasionar no meio natural onde são realizados impactos positivos ou negativos, 

dependendo da forma de intervenção ali desenvolvidas. Podem ser positivos quando são 

desenvolvidas atividades de aventuras que propiciem o aumento da consciência ecológica, evitando-

se com isso ações predatórias nas áreas de realização. Porém, (MARINHO E INÁCIO apud 

PAIXÃO E COSTA, 2007) mostram os impactos negativos quando a má qualidade na 

implementação dessas ações de integração do homem com o meio natural pode acarretar danos em 

longo prazo no ecossistema da região. Dentre elas a construção irregular das infraestruturas de 

apoio, assim como poluição ambiental e sonora, lixo e devastação nas áreas dessas intervenções. 

 Desta forma é importante ressaltar que um olhar cuidadoso deve existir para que esse 

encontro do homem com a natureza possa propiciar momentos instigantes e prazerosos que levem 

em consideração os devidos cuidados em seus lócus de ação. 

 

2 – JUSTIFICATIVA 

A escolha da temática a ser abordada nesta pesquisa originou-se a partir da visita técnica dos 

servidores do Instituto Federal do Maranhão – Campus Barra do Corda, realizada em parceria com 

o Escritório Regional do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis em 

Barra do Corda e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, no dia 10 de fevereiro de 2011. Na 

ocasião seguiu-se para os povoados de Vila Real, Novo Brejo, Santa Fé e Cachoeirinha, incluindo 

visita às Cachoeiras da Pedra, da Fumaça e Garganta de Deus. 
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Figura 1 – Cachoeira Grande 

Nas localidades foi constatada a presença de inúmeros pontos relevantes de interesse 

ambiental, assim como atrativos turísticos: cachoeiras, vários trechos do leito do rio Corda, 

reflorestamentos com exemplares da mata nativa. Além de serem reconhecidas áreas com 

possibilidades de realização de atividades de aventura. 
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 Figura 2 – Cachoeira Garganta de Deus 

 

Nas visitas constatou-se a necessidade de ações visando à educação ambiental e projetos que 

contemplem atividades turísticas, agroecológicas, possibilitando o esclarecimento da população e 

melhor aproveitamento da área. Tais atividades podem ser perfeitamente elaboradas em conjunto 

com o IBAMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Turismo. 
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Figura 3 – Cachoeira das Pedras 

 

 Para Cascino:  

 

 

(...) a educação ambiental vem assumindo um importante papel na consolidação de uma 

linguagem comum – coletivizada – sobre questões ambientais, favorecendo a mídia, as 

instituições governamentais, as não governamentais, os organismos internacionais, os mais 

variados grupos de interesses e representações relativamente articuladas (CASCINO, 

2003, p. 53). 

 

‗ 

É grande o potencial natural do turismo de aventura, aliado com um trabalho de conservação 

ambiental no município de Barra do Corda. Este fortalecimento é possível principalmente pelas 

características geográficas da região que precisam ser diagnosticadas para estabelecer o potencial 

Ecoturístico da região, com foco na catalogação das quedas d‘água identificadas para a formação de 

atividades de aventura nestes atrativos em consonância com um desenvolvimento sustentável. 

 

 

 



 

203 
 

Figura 4 – Garganta de Deus 

O município de Barra do Corda  localiza-se exatamente no centro geográfico do estado do 

Maranhão (5°30' latitude sul, 45° longitude oeste) com área territorial de 7.870,74 km2 e população 

de 78.819 habitantes (CENSO 2010). Distante da capital São Luís 462 km, o seu sítio urbano se 

estabelece na confluência do rio Corda e Mearim e à 83 m de altitude, e quase todo o espaço 

territorial inserido no bioma de cerrado. 
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 Figura 5 – Ponte sobre o Rio Corda com áreas de reflorestamento 

 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (1998) para a Educação Básica, com base no 

tema meio ambiente, torna-se possível educar as futuras gerações na compreensão de 

comportamentos de respeito e de preservação do meio natural, bem como da aprendizagem e 

vivências diferenciadas.  

 As circunstâncias das práticas físicas ocorrem em diferentes ambientes naturais e a 

preocupação atual com as questões ambientais fornece subsídio para pensarmos uma abordagem da 

educação ambiental no âmbito da Educação Física escolar por meio das atividades de aventura.  

 A Educação Física se torna instigante no currículo da Educação Básica quando favorece em 

seus conteúdos atividades de aventura com problemáticas ambientais comprometidas com a 

transformação social e crítica da realidade da comunidade escolar. 

 Na opinião de Darido: 

 

 

―... quando nos referimos a conteúdos estamos englobando conceitos, idéias, fatos, 

processos, princípios, leis científicas, regras, habilidades cognoscitivas, modos de 

atividade, métodos de compreensão e aplicação, hábitos de estudos, de trabalho, de lazer e 

de convivência social, valores, convicções e atitudes.‖ (DARIDO, 2005, p.65) 
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 É preciso que os alunos estabeleçam relações com a natureza consubstanciadas em valores 

ambientais sem degradações ambientais, permitindo uma relação de troca, de saber conviver e 

respeitar o meio natural onde as atividades de aventura estão sendo realizadas. 

  Com base nestas premissas, em termos mais específicos, intenta-se nesta pesquisa 

compreender o papel educativo e de produção de conhecimentos do IFMA/ Campus Barra do Corda 

enquanto instituição formadora de uma consciência ecológica junto aos alunos do Ensino Médio 

Integrado, destacando-se o fortalecimento do ecoturismo local através do diagnóstico das áreas de 

realização de práticas de aventura na região de Barra do Corda. 

 

3 – OBJETIVOS 

3.1 – Geral 

 Diagnosticar as áreas da região de Barra do Corda com potencial para a prática do 

Ecoturismo e do Turismo de aventura utilizando-se de atividades de aventura no conteúdo da 

Educação Física.   

 

3.2 – Específicos 

 Confeccionar um roteiro temático espacializando as áreas para atividades de aventura; 

 Efetuar um levantamento das atividades que já são realizadas na região de Barra do Corda e 

as perspectivas futuras para estes seguimentos do turismo nesta região; 

 Implementar ações de educação ambiental para o desenvolvimento de uma consciência 

ecológica  nos alunos durante a sua formação; 

 Confeccionar um material de didático que sirva de instrumento de pesquisa e informação 

sobre a região em estudo. 

 

4 – METODOLOGIA 

A pesquisa será executada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão – Barra do Corda, localizado no município de Barra do Corda – MA. O 

desenvolvimento do projeto dar-se-á, através de uma primeira etapa dedicada à revisão 

bibliográfica sobre turismo e seus segmentos, educação ambiental e atividades de aventura como 

conteúdos da Educação Física, assim como a abordagem geográfica das áreas a serem 

diagnosticadas em que o orientando realizará o fichamento dos textos estudados. Ao final desta 

etapa, será produzido um texto-base contendo os principais conceitos analisados e a sua 

fundamentação teórica.  
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Em seguida, serão sugeridas ações pedagógicas interdisciplinares através de atividades de 

aventura pela Educação Física, que contribuam para o desenvolvimento no educando de uma 

consciência ecológica no decorrer do trabalho. 

A próxima etapa será dedicada a expedições em parceria com órgãos públicos e ou privados com 

o objetivo de diagnosticar as áreas com a presença de atrativos que possibilitem a prática de 

atividades voltadas para o Ecoturismo e o Turismo de Aventura. 

Em seguida, serão consultados os diferentes setores governamentais e privados (IBAMA, 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Turismo, Agências de 

Turismo, UEMA, dentre outros) buscando levantar dados sobre as experiências de atividades 

turísticas, propostas interdisciplinares, projetos de pesquisa e/ou de extensão etc. que vêm sendo 

desenvolvidos junto às áreas diagnosticadas. 

Após a análise dos dados coletados e confrontos com as informações obtidas a partir de fontes 

primárias e secundárias, será produzido um relatório conclusivo, com a inclusão de um roteiro 

temático especificando as possíveis áreas de realização de turismo de aventura enumerando as 

atividades de aventura mais viáveis. O respectivo relatório contribuirá como um instrumento de 

ensino, pesquisa e extensão para os setores governamentais e privados dentre eles: Secretaria 

Municipal de Turismo, IBAMA, Secretaria do Meio Ambiente, UEMA, Agências de Turismo, 

escolas da rede pública e privada e outros. 

 

5 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 

ATIVIDADES 
MAIO 

2011 

JUN 

2011 

JUL 

2011 

AGO 

2011 

SET 

2011 

OUT 

2011 

NOV 

2011 

DEZ 

2011 

JAN 

2012 

Revisão Bibliográfica X X        

Elaboração de um 

texto-base contendo os 

principais conceitos 

analisados e a sua 

fundamentação teórica.  

 X        

Ações pedagógicas 

interdisciplinares através 

de atividades de aventura  

pela Educação Física 

  X X X     

Expedições com o objetivo 

de diagnosticar as áreas 

para a prática de 

atividades de aventura 

   X X X    

Consulta aos diferentes 

setores governamentais e 

     X X   
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privados para 

levantamento de dados 

Análise dos dados 

coletados confrontando as 

informações obtidas a 

partir de fontes primárias 

e secundárias e 

sistematizando-as. 

      X X  

Elaboração do relatório 

final  com inclusão de um 

roteiro temático 

       X X 

 

 

6 – RESULTADOS PARCIAIS 

6.1 – Conceituação dos principais termos analisados: 

6.1.1 – Turismo: ―uma atividade econômica representada pelo conjunto de transações – compra e 

venda de serviços turísticos – efetuados entre os agentes econômicos do turismo, gerado pelo 

deslocamento voluntário e temporário de pessoas para fora dos limites da área ou região em que têm 

residência fixa, por quaisquer motivos, excetuando-se o de exercer alguma atividade remunerada no 

local que visita‖. (César et al, 2007 apud OMT, 1999) 

6.1.2 – Ecoturismo: Segundo o Ministério do Turismo (1994) o conceitua como um ―segmento da 

atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o patrimônio natural e cultural, incentiva sua 

conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do 

ambiente, promovendo o bem-estar das populações‖.  

6.1.3 – Turismo Sustentável: Segundo a OMT (1999) relaciona as necessidades dos turistas e das 

regiões receptoras, protegendo e fortalecendo oportunidades para o futuro. Contempla a gestão dos 

recursos econômicos, sociais e necessidades estéticas, mantendo a integridade cultural, os processos 

ecológicos essenciais, a diversidade biológica e os sistemas de suporte à vida. 

6.1.4 – Turismo de Aventura: ―Compreende os movimentos turísticos decorrentes da prática de 

atividades de aventura de caráter recreativo e não competitivo‖ (Ministério do Turismo, 2006). 

 6.1.5 – Atividade de Aventura: As Tabelas 1, 2 e 3 a classificação atividades de aventura na terra, 

na água e no ar segundo o Ministério do Turismo (2010). 

 

 

 

 

 

 

 



 

208 
 

Tabela 1 – Atividades na Terra 

ATIVIDADES DESCRIÇÃO 

ARVORISMO 

 
Locomoção por percurso em altura instalado em árvores ou em outras estruturas. 

BUNGEE JUMP 

 

Atividade em que uma pessoa se desloca em queda  livre, limitada pelo 

amortecimento mediante   conexão a um elástico. O elástico é desenvolvido 

especificamente para a atividade. 

CACHOEIRISMO Descida em quedas d‘água, seguindo ou não o curso d‘água, utilizando técnicas 

verticais. 

CANIONISMO 
Descida em cursos d‘água, usualmente em cânions, sem embarcação, com 

transposição de obstáculos aquáticos ou verticais. O curso d‘água pode ser 

intermitente. 

CAMINHADA Percursos a pé em itinerário predefinido. 

CAMINHADA (sem pernoite) Caminhada de um dia. Também conhecida por hiking. 

CAMINHADA DE LONGO 

CURSO 

Caminhada em ambientes naturais, que envolve pernoite. O pernoite pode ser 

realizado em locais diversos, como acampamentos, pousadas, fazendas, bivaques, 

entre outros. Também conhecida por trekking. 

CAVALGADAS Percursos em vias convencionais e não convencionais em montaria, também 

tratadas de Turismo Equestre. 

CICLOTURISMO Atividade de turismo que tem como elemento principal a realização de percursos 

com o uso de bicicleta, que pode envolver pernoite. 

ESPELEOTURISMO 

 
Atividades desenvolvidas em cavernas, oferecidas comercialmente, em caráter 

recreativo e de finalidade turística. 

ESPELEOTURISMO 

VERTICAL  
Espeleoturismo de Aventura que utiliza técnicas verticais. 

ESCALADA 

 
Ascensão de montanhas, paredes ou blocos rochosos, com aplicação de técnicas e 

utilização de equipamentos específicos. 

MONTANHISMO 

 Atividade de caminhada ou escalada praticada em ambiente de montanha. 

TURISMO FORA-DE-

ESTRADA EM VEÍCULOS 

4X4 OU BUGUES 

 

Atividade de turismo que tem como elemento principal a realização de percursos 

em vias não-convencionais com veículos automotores. O percurso pode incluir 

trechos em vias convencionais. 

TIROLESA 

 

Produto que a atividade principal é o deslizamento do cliente em uma linha aérea 

ligando dois pontos afastados na horizontal ou em desnível, utilizando 

procedimentos e equipamentos específicos. 
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Tabela 2 – Atividades na Água 
 

ATIVIDADES DESCRIÇÃO 

BÓIA-CROSS 

Atividade praticada em um minibote inflável, onde a 

pessoa se posiciona de bruços para descer o rio, com a 

cabeça na extremidade frontal da bóia e os pés na parte 

final da bóia, já praticamente na água. Também conhecida 

como acqua-ride. 

CANOAGEM Atividade praticada em canas e caiaques, indistintamente, 

em mar, rios, lagos, águas calmas ou agitadas. 

DUCK Descida de rios com corredeiras utilizando botes infláveis 

e remos, com capacidade para até duas pessoas. 

FLUTUAÇÃO /SNORKELING 

 

Atividade de flutuação em ambientes aquáticos, com o 

uso de máscara e snorkel, em que o praticante tem  

contato direto com a natureza, observando rochas,  

Animais e plantas aquáticas. Usualmente utilizam-se  

coletes salva-vidas. 

KITESURFE 

 

Atividade que utiliza uma prancha fixada aos pés e uma 

pipa de tração com estrutura inflável, possibilitando 

deslizar sobre a superfície da água e, ao mesmo tempo, 

alçar voos executados sobre superfícies aquáticas, com 

ventos fracos ou fortes. 

MERGULHO AUTÔNOMO TURÍSTICO 

 

Produto turístico em que a atividade principal é o 

mergulho autônomo e o praticante não é necessariamente 

um mergulhador qualificado. 

RAFTING  Descida de rios com corredeiras utilizando botes 

infláveis. 

WINDSURFE 

 

Atividade praticada em ambientes aquáticos, também 

denominada prancha a vela, que se serve, basicamente, de 

técnicas do surfe e da vela. 

 

Tabela 3 – Atividades no Ar 

ATIVIDADES DESCRIÇÃO 

BALONISMO  

 

Atividade aérea feita em um balão de material anti-

inflamável aquecido com chamas de gás propano,  que 

depende de um piloto. 

PARAQUEDISMO 

 

Salto em queda livre com o uso de pára-quedas aberto  

para aterrissagem, normalmente a partir de um avião. 

Como atividade de Turismo de Aventura, é caracterizado 

pelo salto duplo. 

VOO LIVRE (ASA DELTA OU PARAPENTE) 

 

Atividade com uso de uma estrutura rígida que é 

manobrada com o deslocamento do peso do corpo do 

piloto ou por superfícies aerodinâmicas móveis (asa 

delta), ou até por ausência de estrutura rígida como cabos 

e outros dispositivos (parapente). 

 

6.1.6 – Educação Ambiental: é um conjunto de ações pedagógicas que serve, segundo Dias para: 

 
―Promover a compreensão da existência e da importância da interdependência econômica, 

política, social e ecológica da sociedade e, por meio disso, proporcionar a todos a 

possibilidade de adquirir conhecimentos, sentidos de valores, o interesse ativo e as atitudes 

necessárias para proteger e melhorar a qualidade ambiental; induzir novas formas de 

conduta nos indivíduos, nos grupos sociais e na sociedade em seu conjunto, tornando-a apta 

a agir em busca de alternativas de soluções para os seus problemas ambientais, como forma 

de elevação da sua qualidade de vida.‖  (DIAS, 1991, p. 18). 
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6.2 - Expedições com o objetivo de diagnosticar as áreas para a prática de atividades de 

aventura 

 

6.2.1 – Visita Técnica à Cachoeira Grande 

 

 No dia 30 de julho de 2011 ocorreu a visita técnica com o intuito de diagnosticar as 

possibilidades de atividades de aventura na área da Cachoeira Grande. A cachoeira fica dentro da 

reserva indígena Guajajara, há 18 km do centro de Barra do Corda. Lá se iniciou no período da 

ditadura militar a construção de uma hidrelétrica nunca finalizada. As ruínas dessa hidrelétrica é 

algo que de pronto macula a paisagem da cachoeira, deixando os visitantes que lá chegam 

revoltados com a desnecessária ação do homem naquele ambiente.  

 

 

Figura 6 – Ruínas da Hidrelétrica na Cachoeira Grande 

 

 Estavam presentes nessa visita as alunas orientandas do projeto: Paula de Oliveira Santos e 

Kassandra de Azevedo Braúna; a professora orientadora Lúcia Tereza Pinto Tugeiro e a Técnica em 

Enfermagem do IFMA- Campus Barra do Corda, Débora Caldas. Mesmo com a cobrança de uma 

taxa de R$ 2,50 por visitante, constatou-se que o espaço não oferece nenhum tipo de infraestrutura 

para o turista visitante: placas informativas ou educativas, lixeiras, bancos, bancadas de madeira, 
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banheiros ecológicos, coleta de lixo e muito menos um guia que acompanhasse e instruísse os 

visitantes. Tudo isso colabora para a impressão de abandono e descaso do lugar. 

 A Cachoeira Grande, como é chamada na região, mesmo com a sua paisagem modificada 

pela hidrelétrica, mantém a beleza de seus atrativos naturais, porém, devido a sua falta de estrutura, 

apresenta vários pontos de lixos abandonados no local pelos visitantes anteriores. Percebe-se que 

não acontece o ecoturismo ou o turismo sustentável nem para a comunidade indígena local e muito 

menos para o meio ambiente. Há um total descaso com o meio ambiente local e com a segurança do 

lugar. 

 Com relação às atividades de aventura, não se percebeu nenhuma que fosse feita formal ou 

informalmente; apesar de se constatar que há possibilidade de realização de trilha, tirolesa, bóia-

cross, dentre outras. 

 

6.2.2 – Visita Técnica às Cachoeiras da Fumaça e das Pedras 

A visita aconteceu no dia 22 de agosto de 2011 com a parceria da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente na pessoa do secretário Raimundo Reis e um brigadista de incêndio do IBAMA; 

alunas orientandas Paula e Kassandra, professora orientadora Lúcia Tugeiro e professor de biologia 

do IFMA, Nilson Loiola. 

 As Cachoeiras da Fumaça e das Pedras estão há 25km do centro de Barra do Corda e numa 

área mais isolada que fica entre terras indígenas e de assentamentos. Devido ao acesso restrito 

percebe-se o quanto a região mantém seus atrativos naturais mais preservados, infelizmente 

constatou-se presença de lixos em vários pontos da região. Assim como várias áreas com queimadas 

para plantio. 

 

 

Figura 6 – Lixo na Cachoeira das Pedras 
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 Por ser uma área de atrativos turísticos naturais, apresenta a possibilidade das seguintes 

atividades de aventura: bóia-cross, trilhas, rafting, canoagem, duck e caminhada. Porém, também 

não foi verificada a realização formal ou informal de quaisquer das atividades citadas. 

 

6.2.3 – Visita Técnica às Cachoeiras da Fumaça, das Pedras e Grande 

 Foi realizada no dia 24 de agosto de 2011 com a presença do professor Batista Botelho, 

diretor geral do Campus Barra do Corda, do administrador Guilherme Silva e da professora 

orientadora Lúcia Tugeiro. 

 Essa visita teve como objetivo principal o reconhecimento dos acessos às cachoeiras por 

parte do diretor e administrador, para a escolha da região a ser contemplada com a realização do 

primeiro projeto com ações pedagógicas interdisciplinares através de atividades de aventura pela 

Educação Física. 

 Nessa oportunidade foram confirmadas as impressões anteriores das cachoeiras visitadas, e 

devido à dificuldade no acesso às Cachoeiras da Fumaça e das Pedras ficou estabelecido que o 

projeto ―Trilhas Ecológicas com Mutirão de Limpeza‖ aconteceria na região da Cachoeira Grande. 

Assim como se ampliou as ações do projeto, após o diálogo com a comunidade indígena local. Pois, 

identificou-se o quanto a comunidade está esclarecida de seus direitos, ao mesmo tempo que 

apresenta inúmeras carências em vários setores, dentre eles o de monitoramento do meio ambiente 

local e também da possibilidade de esquecimento da história local, caso não aconteça o quanto 

antes, um estudo da história oral. 

 Com tudo isso, é necessária a elaboração e execução imediata do projeto interdisciplinar 

―Trilhas Ecológicas com Mutirão de Limpeza na Região da Cachoeira Grande‖ que tem como 

objetivo geral desenvolver valores ético-ambientais junto aos servidores e alunos do Ensino Médio 

Integrado do IFMA /Campus Barra do Corda integrados à comunidade indígena local, utilizando-se 

de ações pedagógicas interdisciplinares no conteúdo da Educação Física.   

 

6.3 - Consulta aos diferentes setores governamentais e privados para levantamento de dados 

 Após entrevista feita com o Secretário Municipal de Meio Ambiente Raimundo Reis e 

Coordenadora da Secretaria de Turismo Karla Cristine de Miranda Castro Santos, constatou-se que 

desde 08 de abril de 2010 houve a criação do mais novo polo turístico do Maranhão – Serras, 

Guajajara, Timbira e Kanela, composto pelos municípios de Barra do Corda, Grajaú, Itaipava do 

Grajaú, Formosa da Serra Negra, Sítio Novo, Arame, Fernando Falcão e Jenipapo do Vieiras, com o 

nome provisório de Polo das Serras e povos indígenas, e que o inventário de oferta turística da 

região nunca foi feito desde então, o que estagnou o processo. Além disso, mesmo Barra do Corda 
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sendo sede do polo, ainda realiza um turismo informal, sem guias turísticos ou agências 

especializadas em sua efetivação.  

 

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com o desenvolvimento desse trabalho, pode-se concluir que o Ecoturismo, Turismo 

Sustentável, Turismo de aventura e Educação Ambiental são vivências e ações que se 

complementam em seus sentidos e significados. Onde o respeito e preservação de áreas naturais são 

o seu principal foco de ação, assim como o aumento da consciência ambiental da população local. 

 A região de Barra do Corda possuem inúmeras alternativas palpáveis de Ecoturismo e 

Turismo de Aventura e o seu desenvolvimento é possível devido ao potencial natural dos atrativos 

turísticos naturais já descritos anteriormente neste trabalho. Dentre as atividades de aventura 

possíveis de serem realizadas até o momento identificadas, estão a caminhada, a trilha, o rafting, 

cross-box, canoagem, tirolesa e o duck. 

 Uma ação crítica dos educandos, servidores do IFMA-Campus Barra do Corda junto a 

comunidade dessas regiões citadas anteriormente nas relações estabelecidas junto à natureza, onde 

essas práticas de atividades de aventura estejam apropriadas de valores ambientais que certifiquem 

a realização dessas atividades sem agressão ao meio ambiente. E que haja uma relação de troca, de 

saber conviver e respeitar a natureza. 
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INTRODUÇÃO  

O turismo se destaca por sua dinamicidade e por seu acelerado crescimento em todo o 

mundo, é um fenômeno dos mais significativos que ocorrem na contemporaneidade. O turismo vai 

além da vertente econômica, a atividade baseia-se atualmente nos âmbitos sociais, econômicos, 

culturais e ambientais, e sua filosofia visa à sustentabilidade e a responsabilidade social. Para Beni 

(2002), o turismo constitui-se num fenômeno sociocultural de profundo valor simbólico para os 

sujeitos que o praticam. A atividade turística movimenta um enorme volume de pessoas e capital, 

criando e recriando espaços cada vez mais diversificados. É um fenômeno bastante complexo. 

Etimologicamente, a palavra turismo origina-se do latim ―tornare‖ e do grego ―tornos. O 

prefixo ―tur‖, que vem do latim, significa giro, volta. O sufixo ―ismo‖, que vem do grego, significa 

ação. Ou seja, o turismo é a ação de dar um giro, uma volta. 

O turismo é uma atividade muito ampla, muito abrangente e não existe apenas um único e 

verdadeiro conceito, um conceito definitivo que englobe todos os seus aspectos, tamanha a 

complexidade desta área de conhecimento. De uma forma mais ampla, o ―turismo‖ se refere ao 

movimento de pessoas, dentro ou fora das fronteiras de seu próprio país, em busca de lazer, fuga do 

cotidiano, repouso, conhecimento, saúde, a negócio, ou quaisquer que sejam as motivações do 

deslocamento. 

Meu negócio é Turismo, uma publicação do Governo Federal, define o turismo como um 

sistema que depende da relação e entrosamento de quatro grupos principais: o poder público, o 

empresariado, os profissionais e prestadores de serviços em turismo e a comunidade. 

Com o objetivo de beneficiar as regiões turísticas brasileiras, em 2004, o Ministério do 

Turismo lançou o Programa de Regionalização do Turismo – Roteiros do Brasil, que se constitui na 

base territorial do Plano Nacional de Turismo. Um dos objetivos do Programa de Regionalização 

propõe a ampliação das ações centradas nas unidades municipais e apresenta ao País, em 2004, o 

Mapa da Regionalização, composto por 219 regiões turísticas, contemplando 3.203 municípios esse 

trabalho, identificou-se a necessidade de mostrar ao país os produtos turísticos novos a partir das 

diretrizes do programa. 

mailto:dany.c.a@hotmail.com
mailto:patrícia.pms91@yahoo.com.br
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O estado do Maranhão contempla um dos 87 roteiros turísticos contemplados nas metas do 

Programa de Regionalização do Turismo. A região possui atrativos relevantes para o turismo, 

permitindo o desenvolvimento de diversos segmentos de turismo, como sol e praia, ecoturismo, 

aventura, cultural, etc. 

 

 

Atualmente, a segmentação de mercado no turismo é uma estratégia de dividir o mercado 

presente e potencial para atender às diferentes demandas de turistas existentes e às necessidades dos 

ofertantes de turismo. Segmentar o mercado é identificar clientes com comportamentos 

homogêneos quanto a seus gostos e preferências. A segmentação aumenta a efetividade do 

marketing, ao aceitar o fato de que as pessoas não são totalmente iguais nem completamente 

diferentes. 

A melhor forma de compreender o mercado turístico é através da segmentação, pois 

podemos compreender melhor o perfil de determinados ―frequentadores‖ deste segmento, 

lembrando que não são apenas os turista que usufruem dos atrativos de um local. A segmentação é 

uma importante ferramenta de estudo da atividade turística. 

A partir da década de 1990, o turismo se consolidou com um setor dinâmico e significativo 

na economia mundial. A demanda se diversifica e o turismo se encontra subdividido em vários 

segmentos, podendo ser classificada de acordo com a faixa etária, com o nível de renda, com o meio 

de transporte, com aspectos culturais, com a motivação, etc.  
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Dependendo das motivações que levam as pessoas a viajar, o turismo pode ser classificado 

em: turismo recreativo ou de lazer, turismo cultural, de saúde religioso, esportivo, de eventos, 

turismo nacional, internacional, turismo de sol&praia, turismo litorâneo, etc. 

 

 

1. TURISMO LITORÂNEO 

O Brasil oferece uma gama variada de atrativos e opções que despertam, no turista, ainda 

mais interesse em conhecer os atrativos do país, com destaque aos atrativos naturais e histórico-

culturais.  

O Brasil possui cerca de 8.500 km de linha de costa e uma rica diversidade cultural e 

socioambiental, com uma grande rede hidrográfica com 35.000 km de vias navegáveis e cerca de 

9.260 km de margens de reservatórios de água doce – oriundos da implantação de hidrelétricas. 

Essa combinação de atrativos turísticos caracteriza uma expressiva oferta de recursos e paisagens 

que complementam um quadro de grande potencialidade para a estruturação de produtos turísticos. 

Dentre este conjunto de ambientes aparecem as praias. 

As praias dão destaque, atualmente, ao Nordeste brasileiro, como destino de Turismo de Sol 

e Praia principalmente por suas características climáticas de sol e calor o ano todo. 

Vários termos têm sido utilizados para o segmento de Sol e Praia, tais como Turismo de Sol 

e Mar, Turismo Litorâneo, Turismo de Praia, Turismo de Balneário, Turismo Costeiro e inúmeros 

outros. Segundo o MTUR (2010), o Turismo de Sol e Praia constitui-se das atividades turísticas 

relacionadas à recreação, entretenimento ou descanso em praias, em função da presença conjunta de 

água, sol e calor. Ainda de acordo com o MTUR (2010), as duas últimas pesquisas de Hábitos de 

Consumo do Turista Brasileiro, realizadas em 2007 e 2009, identificaram a região Nordeste do 

Brasil como a que mais se destaca neste segmento, cerca de 33% e 37,4%, respectivamente. Dentre 

os turistas que pretendem viajar nos próximos dois anos, 60% e 54,6%, respectivamente, elegeram a 

região como destino turístico pretendido de sua próxima viagem. 

O estado do Maranhão tem se destacado no setor turístico, o mesmo possui uma excelente 

localização, está no oeste da região Nordeste e tem como limites o Oceano Atlântico (N), o Piauí 

(L), Tocantins (S e SO) e o Pará (O). O litoral maranhense possui aproximadamente 640 km de 

costas na sua porção setentrional, é considerado o segundo maior litoral do país, perdendo apenas 

para a Bahia. È também muito ascendente no Maranhão a diversificação no quesito de paisagem, 

que ao todo são oito: floresta amazônica, cerrado, mangue, dunas, campos, babaçual, mata de 

galeria e a mata de capoeira (MARANHÃO, 1999).  

Na Ilha Upaon Açu ou Ilha Grande localizada no litoral norte do estado do Maranhão, na 

região do golfo maranhense, que inclui os municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do 
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Lumiar e Raposa, é possível encontrar uma diversidade de praias e, dentre elas, a praia do Araçagi 

foi selecionada para como objeto de estudo deste trabalho. 

 

 

2. A PRAIA DO ARAÇAGI 

A Praia do Araçagi ou Praia do Araçagy localiza-se na cidade de São José de Ribamar/MA, 

e fica no litoral da ilha de São Luís. Possui latitude2°27'54.56"S e longitude 44°11'51.40"O e cerca 

de 4,5 quilômetros. Localiza-se ao norte da Ilha do Maranhão, que segundo CAVALCANTE (1983) 

apud CALÍOPE(1998) ocupa a parte central do Golfão Maranhense, separando-se do continente 

pelo Estreito do Mosquito. 

 

 
Praia do Araçagi 

Fonte: Tayana Rossane 

O nome Praia do Araçagi se originou da vila que possui o mesmo nome, sendo que, araçagy 

é um termo indígena que significa terra dos araças - planta frutífera que se multiplica 

abundantemente às margens dos rios. 

Toda a praia possui uma orla de dunas com vegetação rasteira típica. Possui um farol da 

marinha, é um farol de orientação à navegação. É o único farol no Brasil que tem a ponta que imita 

a proa de um navio, sua torre alcança 40m de altura e 91m em relação ao nível do mar( Neitzke, 

2005). 
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Duna com vegetação rasteira 

Fonte: Tayana Rossane 

 

Barracas simples percorrem toda praia oferecendo serviços de bar e restaurante. Entre as 

praias da ilha de São Luís, ainda é uma das poucas que permite acesso de veículos a areia 

incentivando um movimento intenso de veículos nos finais de semana. 

É uma das praias menos poluídas de São Luís. Ainda preserva muito de seus recursos 

naturais, como as formações dunares, os manguezais, os rios,etc. 

A praia é formada por barreiras, tabuleiros, dunas, restingas e recifes. Geologicamente, os 

tabuleiros são formados de argilas coloridas e arenito da série. No litoral do Nordeste, os tabuleiros 

estendem-se por uma faixa de cinquenta a sessenta quilômetros de largura, a partir da praia.  

A formação Barreiras é constituída de rochas calcárias, areníticas e argilosas mal 

consolidadas e encontra-se representada na área, predominantemente, por tabuleiros costeiros. Os 

depósitos aluvionares caracterizam-se pelo acúmulo de matéria continental de transporte flúvio-

marinho, representados por cascalhos, areias, siltes e argilas inconsolidadas em presença de matéria 

orgânica, aparecendo como faixas estreitas margeando rios e estuários ou formando mangues. 

Tabuleiro é uma forma de relevo constituída por pequenos platôs, de altitude em geral 

modesta, entre vinte e cinquenta metros, limitados por escarpas abruptas, denominadas barreiras. 

Geologicamente, os tabuleiros são formados de argilas coloridas e arenito da série Barreiras, 

provavelmente do plioceno, no período terciário, de fácies desértica, desprovida de fósseis.  

Dunas são elevações de areia, podendo apresentar-se mais ou menos coberta por vegetação. 

São formadas pelos ventos que vêm do mar carregando a areia fina até que se estabilizem por uma 

vegetação pioneira. Sua função é proteger a costa nos momentos de maior energia, como por 

exemplo, nas ressacas, pois servem de barreira natural à invasão da água do mar e da areia em áreas 

interiores e balneários. Protegem também o lençol de água doce evitando a entrada de água do mar. 
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Na praia do Araçagi as dunas encontram-se estabilizadas, e são cobertas por vegetais( sistema de 

raízes que sustentam a areia e impedem que sejam levadas pelo vento). Com a ocupação de áreas 

litorâneas, essas dunas, que servem de barreiras naturais de proteção, estão sendo desfeitas. 

As restingas, segundo Carlos Gomes de Carvalho correspondem a ―Acumulação arenosa 

litorânea, paralela à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzida por sedimentos 

transportados pelo mar, onde se encontram associações vegetais mistas [...]”. 

Geralmente apresenta vegetação baixa, criando, assim, variações climáticas que conferem a 

ela grande diversidade ambiental e biológica. Seu solo arenoso é muito pobre, contudo sua 

vegetação serve de suporte vital para todo esse ecossistema. As restingas se destacam por sua 

importância ornamental e paisagística, podendo encontrar-se nelas uma variedade de orquídeas, 

bromélias e outras epífitas.  

Segundo SUGUIO (1992), o termo recife refere-se a uma estrutura rochosa calcária, 

construída por organismos sedentários coloniais, em geral incorporados no meio de outras rochas. 

Na praia do Araçagi é possível observar os recifes com uma serie de rachaduras. Essas rachaduras 

são decorrentes de terremotos ocorridos há cerca de 140 mil anos. 

 

 

Rachaduras nos recifes 

Fonte: Tayana Rossane 

 

A praia do Araçagi possui características de praia arenosa oceânica do tipo dissipativa, com 

cerca de 4,5 quilômetros de extensão(Calíope,1998). Ocupa parte do nível superior da bacia costeira 

de São Luís, com as bacias de Alcântara e Barreirinhas. Segundo TARROUCO(1996), é 

considerada uma das três maiores Bacias Sedimentares do Brasil. 
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De acordo com SANTOS (1999) apud CALÍOPE (1998), as dunas constituem-se pelo 

acúmulo de sedimentos arenosos recentes inconsolidados, tendo sua formação condicionada pelos 

ventos dominantes, sedimentos da área fonte, diâmetro dos grãos, características oceanográficas 

como a amplitude de maré, correntes de maré, correntes de maré, correntes de deriva litorânea 

suave declividade das praias. Caracteriza-se também por possuir florestas secundárias mistas. 

Apresenta feições morfológicas de uma praia oceânica. 

 

3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

   

3.1 Diagnóstico e Prognóstico 

O desenvolvimento da praia enquanto atrativo turístico gera inúmeros benefícios, como a 

urbanização que traz consigo empreendimentos imobiliários, com a geração de empregos diretos e 

indiretos, e um maior investimento na infraestrutura do local. Por outro lado, é capaz de causar 

inúmeros impactos negativos. Apesar do aumento do número de empregos, entre outros benefícios, 

também há problemas a serem enfrentados. 

Segundo Neitzke(2005), o saneamento básico é um dos principais problemas enfrentados 

pelas cidades litorâneas no Brasil. Uma grande quantidade de esgoto e despejada diariamente nas 

praias, que se agrava em épocas de chuva, pois parte do lixo é levada para o mar. 

A área que corresponde a Praia do Araçagy, estar sendo muito afetada com a ação do 

homem, onde este destrói as áreas naturais para a construção de casas e bares no local, afetando o 

ecossistema existe com a utilização inadequada dos seus espaços, onde estes deveriam ser 

preservados ou pelo menos deveria ter sido estabelecido as áreas mais adequadas para a construção 

de casas onde não prejudicasse a natureza. 

São muitos os problemas encontrados na área, já que não é realizado um planejamento de 

qualidade, como: a deposição de lixos e excrementos deixados na praia; destruição da cobertura 

vegetal das dunas; a contaminação das águas pelo lixo e pelos coliformes fecais; além da 

especulação imobiliária desordenada e dos esgotos das casas e bares que são escoados no local. 

Podemos ver que os bares e barracas estão utilizando da orla marítima de forma inadequada, 

pois o cliente algumas horas do dia dependendo da maré ficam com suas barracas dentro d‘ agua 

isso é extremamente prejudicial, uma vez que muitas dessas pessoas não possui a consciência de 

não jogar lixo no mar, ocasionando a poluição da praia e não só dela mais também dos lençóis 

freáticos que abastece a população local. 
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Praia do Araçagi 

Fonte: Google 

A instalação desordenada de novos empreendimentos causarão erosões e ocasionará a falta 

de água potável, e a população local será a mais afetada, pois vai atingi-los de forma direta e, de 

forma indireta, as pessoas que frequentam o local com a falta de um ambiente estruturado para 

receber e proporcionar um lazer de forma agradável e tranquila.  

Percebe-se na área da praia do Araçagy uma aglomeração de casas na orla litorânea, 

quebrando assim a barreira natural formada pelas dunas de areia que impedem que a ressaca do mar 

atinja partes mais distantes.  

A maior parte da população que vive no Araçagy utiliza poços artesianos como forma de 

obtenção de água limpa, a quantidade de lixo depositado na orla da praia está ameaçando a 

qualidade dessa água, esse acumulo de lixo produz um liquido denominado enxofre, que escoa pela 

areia e alcança os lençóis de água, contaminando-o. 

Recentemente a região da Praia do Araçagi tem vivido uma grande especulação imobiliária 

após instalação de grandes empreendimentos residenciais na área, em destaque o condomínio 

residencial Alphaville Aracagy sendo o único Alphaville no país a com acesso direto a praia, 

também já existem rumores que a região será a sede do 1º Iguatemi do Estado do Maranhão. 

As atividades e empreendimentos turísticos devem ser bem planejados para que as praias 

não sofram uma descaracterização e sofram de impactos negativos, que podem se tornar até mesmo 

irreversíveis. O planejamento é a solução para este problema. De acordo com MATHIESON & 

WALL(1977) apud CALÍOPE(1998), por causa de um planejamento inadequado, a maior parte dos 

efeitos do turismo sobre o litoral tem sido negativa, ressaltando-se a eliminação de plantas e 

habitats, contaminação da água, etc. 
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O planejamento é uma premissa para o sucesso do turismo em uma localidade, se destaca 

como uma necessidade para estruturar e potencializar os benefícios de um atrativo turístico a longo 

prazo. 

As praias são ambientes de alta dinâmica e fragilidade, pois uma simples alteração pode 

apresentar um impacto negativo irreversível. A falta de planejamento pode provocar a alteração de 

sua morfologia natural e gerar um desequilíbrio natural dos ecossistemas à ela pertencentes. 

De acordo com ANGELI(1991) apud CALÍOPE(1998), o planejamento de uma praia requer 

a previsão de: acessos, estacionamentos, água, esgoto, energia elétrica, telefone, sanitários, 

equipamentos desportivos, rede de alimentação; e como serviços imprescindíveis: segurança em 

terra e na água. 

A implementação de novos empreendimentos e a urbanização de uma praia requer cuidados 

na preservação de todos os aspectos que compõem a praia. O crescimento urbanístico desordenado, 

a ausência de uma política de planejamento eficiente e a longo prazo, e a escassez de projetos 

turísticos que visam desenvolver qualitativamente o setor, são alguns problemas que precisam ser 

enfrentados. 

O planejamento é uma ferramenta fundamental para qualquer setor do Turismo que queira 

ser bem sucedida. Como afirma Merigue (2005): 

 

―Quando se aborda o planejamento como estratégia de desenvolvimento local, capaz de 

suprir as necessidades básicas das pessoas envolvidas com as atividades, no local de 

destino, a estratégia básica passa a ser, aquela de analisar a realidade abrangente, 

estabelecendo os meios que lhe permitirão transformá-la, adequando esses meios aos 

interesses e aspirações de quem nela vivem‖. 

 

O planejamento público da atividade turística vem sendo direcionado pelo Estado sempre 

com o objetivo de garantir a melhoria do balanço de pagamentos, a criação de emprego e renda, ou 

visando ao fluxo turístico com medidas para a redução da sazonalidade da atividade. 

Contraditoriamente parece esquecer o próprio fim a que se propõe, pois deixa no segundo plano os 

benefícios sociais e a questão da sustentabilidade e preservação dos recursos dos quais se utiliza. 

Como já foi dito, o turismo é uma atividade complexa, e engloba diversas áreas, o turismo 

de tal forma que deve ser abordado em âmbito multidisciplinar e levando em conta todo e qualquer 

fator que possa influencia em seu processo. É necessário pensar não apenas no aspecto econômico, 

mas no ambiental e no social. 

Atualmente, verifica-se a preocupação cada vez maior em desenvolver na comunidade um 

pensamento voltado para o Turismo, para a preservação. O canal de comunicação entre os 

moradores e os órgãos responsáveis já é mais estreito, porém ainda não de forma ideal. É preciso 

estimular vínculos de parceria, integração, associação, cooperação, e para isso, é necessário ouvir o 

http://www.estudosturisticos.com.br/conteudocompleto.asp?IDConteudo=1507
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que a população tem a dizer e criar uma visão na qual a comunidade local não seja apenas uma 

espectadora, mas um ser ativo, um agente do processo turístico. MERIGUE (2005) afirma que: 

 

―Um dos grandes problemas que vêm sendo enfrentados pelos planejadores é conseguir a 

participação necessária e adequada da comunidade local no processo de desenvolvimento 

do turismo. Esse é um dos fatores determinantes para que o turismo se desenvolva e fixe 

raízes fortes na destinação e, muitas vezes, sua busca é fundamentada somente nos esforços 

de sensibilização e aceitação do turismo pela comunidade autóctone. É necessário que se 

tenha uma visão do turismo, aonde à comunidade local não seja semente uma espectadora 

sensibilizada frente à mudança, mas sim um agente desse processo, como propõe o 

Desenvolvimento Local, uma nova proposta de mudança que surgiu na Europa, chegando 

ao Brasil, aproximadamente, na década de 1980‖. 

 

É preciso sensibilizar os proprietários dos estabelecimentos turísticos, além da comunidade e 

frequentadores da praia, frisando na importância de se preservar e conservar a praia. É preciso 

investir na infraestrutura, nas vias de acesso, na melhoria dos serviços de segurança, etc. É preciso 

capacitar os profissionais que trabalham na área. É preciso, mais que isso, um trabalho integrado de 

cooperação e participação entre diversos setores do governo, da iniciativa privada e do terceiro 

setor, da comunidade e dos turistas que visitam as praias. E para isso, muitas áreas de conhecimento 

precisam também estar envolvidas, em especial a Geografia. 

 

3.2  Turismo e geografia: por um planejamento de qualidade 

A Geografia é uma ciência que estuda o espaço, entendendo este como produto histórico. O 

conhecimento geográfico pode ser divido em geografia física e a geografia humana. Dentro da 

geografia humana existe uma subdivisão chamada Geografia do Turismo. 

O estudo do turismo, no âmbito da Geografia, deve levar em consideração as transformações 

que a atividade turística ocasiona na paisagem, procurando analisar as interações dos seus mais 

variados aspectos, no sentido de realizar um planejamento coerente tanto para o turismo como para 

outras atividades antrópicas. 

A Geografia é fundamental para o estudo do turismo, uma vez que o turismo é geográfico 

em sua natureza. A Geografia é a ciência dos lugares, da diversidade de espaços terrestres. A 

atividade turística ocorre em lugares, e envolve movimento e atividades entre os lugares, isto é, é 

uma atividade na qual tanto as características locais quando as identificações pessoais são formadas, 

através de relações e interação estabelecidas entre os lugares e as pessoas. 

Como já foi citado, o turismo é um fenômeno complexo, de tal forma que deve ser abordado 

não só pela geografia, mas em âmbito multidisciplinar, para que se analise o aspecto histórico, 

geográfico, econômico, psicológico, sociológico, antropológicos, políticos, culturais, ecológicos 

dentre outros 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Geografia
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A atividade turística e a geografia e seus métodos de trabalho estão inteiramente 

relacionados, uma complementa a outra, aconteça o estudo no Maranhão ou em qualquer outro 

lugar do mundo. 

Para resolver os impactos negativos que estão sendo refletidos nas praias é necessário a 

realização de um estudo aprofundado, interligando o turismo e a geografia, utilizado ferramentas 

como o inventário turístico. 

O ordenamento do território é, fundamentalmente, a gestão da interação entre o homem e o 

espaço natural. Consiste no planejamento das ocupações, no potencial do aproveitamento da 

infraestrutura existente e na garantia da preservação dos recursos existentes; mas para que isso 

aconteça, é necessário conhecer o território. A elaboração de um inventário é uma ferramenta para 

tornar isto possível, e a representação de informações espaciais cartografadas surgem como um 

auxílio que facilita a realização deste trabalho. O ordenamento do território necessita de 

informações que podem ser fornecidas detalhadamente por um inventário turístico, através do 

diagnóstico de um inventário tem-se a capacidade de ordenar, classificar, dividir ou integrar um 

determinado espaço. 

Qualquer trabalho que almeje o sucesso e a conquista de bons resultados deve ter como 

principal ferramenta o planejamento. Um inventário de recursos turísticos é fundamental no 

planeamento turístico, no ordenamento do território, na identificação e definição da vocação 

turística de uma região. Tornou-se bastante comum fazer da atividade turística um dos principais 

caminhos para o desenvolvimento.  

O turismo envolve várias áreas do conhecimento, corresponde a uma atividade 

multidisciplinar. Ao planejar o turismo é necessário ter em consideração os diversos componentes 

do desenvolvimento do turismo dentro da estrutura do mercado de turismo e do ambiente natural, 

construído e socioeconômico. O Turismo como área de conhecimento, situa-se entre as Ciências 

Sociais Aplicadas e tem caráter multidisciplinar, abrangendo História, Arquitetura, Letras, 

Administração, Economia, Geografia, etc. 

A Geografia é uma área indispensável quando se fala em inventário turístico, seja a 

Geografia Física ou a Geografia Econômica. Um inventário permite reconhecer as potencialidades e 

fragilidades de um local e, então, projetar cenários, soluções e auxiliar na tomada de decisão. Deve 

portanto ser bem planejado, bem trabalhado e, para que isto ocorra, não deve envolver somente a 

área do Turismo. 

Da mesma forma, a análise e representação de informações espaciais envolve uma gama 

variada de áreas de conhecimento, exigindo a participação de equipes multidisciplinares. Dentro do 

contexto das novas tecnologias e modernização tecnológica, há muitos instrumentos que surgem 

para auxiliar na elaboração e análise de um inventário, como a informática e a internet.  
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A Geografia e o Turismo possuem inúmeras afinidades, um possui ferramentas e métodos 

que auxiliam ao outro, que acrescentam ao outro segurança e facilidades. Não se pode pensar o 

Turismo sozinho, assim como não deve pensar a Geografia por si só. Trabalhando-se as áreas em 

conjunto implica um trabalho mais completo e planejado. 

 

4. CONCLUSÃO 

Qualquer trabalho que almeje o sucesso e a conquista de bons resultados deve ter como 

principal ferramenta o planejamento. O turismo é uma atividade extremamente complexa, envolve 

várias áreas do conhecimento, corresponde a uma atividade multidisciplinar. Ao planejar o turismo 

é necessário ter em consideração os diversos componentes do desenvolvimento do turismo dentro 

da estrutura do mercado de turismo e do ambiente natural, construído e socioeconômico. 

O turismo é uma área formada por um amplo sistema, formado por diversos elementos que 

interagem entre si e é, portanto, bastante complexo. Planejar é fundamental. 

Tudo pode influenciar na procura dos turistas por determinada localidade, desde seus 

atrativos naturais ou artificiais até os serviços e estruturas de recepção. É importante preocupar-se 

com os serviços, os equipamentos turísticos e a infraestrutura de apoio ao turismo, pois apesar  de 

estes elementos não serem a motivação principal dos turistas, eles incidem diretamente na 

experiência de vivenciar um atrativo turístico. 

O grande empecilho para desenvolver o turismo nas regiões maranhenses é a falta de 

interesse do poder público em investir na área. Quando são tomadas decisões em prol da atividade 

estas se demonstram paliativas, como se quisessem encobrir a situação real. 

Para isso é necessário muito planejamento e visão, buscando capacitar todos os envolvidos 

na atividade, os profissionais e incentivar a sociedade a participar neste processo. Quando se fala 

em desenvolvimento local, é imprescindível o envolvimento da comunidade. A participação da 

comunidade na área turística sensibiliza a população em relação à valorização dos seus atrativos e 

preservação de seus recursos. 

 O turismo não acontece sozinho, é uma atividade que depende de muitos fatores, e para que 

ele aconteça, é preciso que todos os atores deste processo estejam em sintonia. 

A população deve ser vista como um agente importante para a implantação da atividade em 

qualquer local, qualquer que seja o atrativo. Ela tem o poder de ajudar ou prejudicar o turismo, 

assim, se ela for inserida de forma adequada e se sentir parte do processo e receber os benefícios 

como todas as partes integrantes, ela dará valor e otimizará a atividade turística. 
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1 INTRODUÇÃO 

As paisagens são dotadas de elementos que as caracterizam e compõem o espaço 

geográfico, como os naturais: Vegetação, clima, relevo, solo e os elementos humanos ou artificiais 

que são produzidos pela sociedade como: carros, edifícios, estradas e etc. Esses elementos nos 

permitem identificar a paisagem estabelecendo as relações econômicas e sociais responsáveis pela 

modificação da mesma (ALMEIDA; RIGOLIN, 2005). 

Segundo Milton Santos (2004, p. 12), ―PAISAGEM é o domínio do visível e não se 

forma apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores, sons etc.‖. A partir da visão 

deste autor pode ser trabalhada não apenas a questão cognitiva, mas também a paisagem como um 

processo dinâmico, que se evidencia pela ação do homem como sujeito intermediador das relações 

deste espaço. 

O solo como elemento indissociável na paisagem aparece como principal sistema de 

suporte da vida. O mesmo fornece substrato para as raízes das plantas, retém água para a utilização 

destas, e conseqüentemente trabalha para manutenção do ciclo hidrológico, além de abrigar 

microorganismos que conduzem a decomposição da matéria orgânica que serve de nutrição para a 

flora. Este é lar de milhares de animais microscópicos, bem como para as famílias das minhocas, 

formigas e etc.  

O solo forma-se na paisagem a partir de alguns elementos como: clima, relevo, material 

de origem, tempo e micro organismos. O clima atua através de variáveis, como a temperatura, 

precipitação e umidade, que trabalham na distribuição e translocação de materiais, assim também 

como na intensificação do processo da pedogênese. O relevo afeta seu desenvolvimento 

principalmente pela dinâmica da água no tocante ao grau de erosão que está em função da 

declividade dos terrenos. O material de origem ou parental (a rocha) é o que vai sofrer a ação dos 

intempeirismos químicos e biológicos e físicos que vão originar os solos. O tempo influencia no 

desenvolvimento de seus horizontes, onde solos mais antigos tendem a ter seus horizontes bem 

desenvolvidos e apresentarem maior profundidade. Os microorganismos são responsáveis pela 

transformação e decomposição dos resíduos orgânicos do solo, além de produzir no mesmo, 

propriedades químicas e físicas favoráveis ao desenvolvimento das plantas (GUERRA, 2010). 
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A ação antrópica influenciada pela demanda populacional ao longo do século XX obriga 

o homem a utilizar recursos que dêem resultados mais rápidos e satisfatórios no tocante a produção 

para o mercado consumidor mesmo que esses recursos ou técnicas agridam o meio ambiente 

(STAHLER, A. N.; STAHLER, A. H., 1983). 

Essa nova forma de produzir se dera inerente a utilização de novos mecanismos que 

melhorassem a produção. O solo passar a partir daí a ser estudado de forma peculiar visando 

principalmente a melhores safras e menos gastos com a colheita. A utilização deste recurso natural 

de forma inapropriada e insustentável é mascarada por enormes lucros por parte dos produtores.  

Desta forma, Pedrosa (2006. p.2) salienta que: 

 

A dinâmica natural e a ação antrópica podem coexistir de forma integrada e enquadrar-se 

numa perspectiva de equilíbrio dinâmico, até porque é preciso notar que o Homem, 

enquanto ser natural, não é um factor externo ou alheado da orgânica dos ecossistemas. 

Contudo, a sua intervenção tem vindo a despoletar a ruptura do equilíbrio ambiental 

existente, influenciando a ocorrência dos processos morfogenéticos ou mesmo emergindo 

como causa directa ou principal factor desencadeante desses processos. 

 

Os estudos a cerca do funcionamento do meio natural tem evidenciado que o seu 

equilíbrio biológico é frágil, e por isso torna-se necessário que a humanidade tome consciência que 

os recursos oferecidos pelo meio são finitos e que a utilização dos mesmos de forma incorreta 

acarretou prejuízos irreparáveis a sociedade. 

A utilização do solo como a aplicação de técnicas tradicionais como as queimadas, 

mostra o caráter imediatista em nossa cultura no que tange a questão produtiva. A adoção destas 

práticas arcaicas tem provocado inúmeros problemas como; a perda de terras cultiváveis, arenização 

e principalmente a desertificação sendo que, inerente a isso têm-se inúmeros problemas de ordem 

social consequência da utilização degradante deste importante recurso que é o solo.  

Torna-se oportuno destacar ainda, que o homem é um interventor determinante na 

evolução ou alteração da paisagem, visto que através de sua ação temos a modificação do meio a 

partir da utilização de técnicas e manuseio de equipamentos que irão contribuir para sua evolução e 

transformação, assim também como caracterizá-la a partir das relações desempenhadas na própria. 

Tem- se com isto um olhar destinado ao comportamento do homem com o meio, uma vez que este 

se mostra como sujeito intermediador das relações (econômicas e sociais) dentro do espaço 

geográfico. 

O componente solo, nesta ação do homem, tem sido sujeito passivo de degradação, a 

partir da apropriação da paisagem de forma insustentável no que diz respeito a intensificação dos 

processos erosivos propiciados por vários fatores de ordem antrópica como: retirada da cobertura 

vegetal, não rotação de culturas, queimadas e etc.  
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Diante disto, torna-se de fundamental importância o desenvolvimento de estudos que 

evidenciem a importância deste recurso natural que é o solo na paisagem como organismo que 

participa da manutenção da vida, assim também como as práticas agrícolas para o seu manuseio e 

os processos erosivos sofridos por tal, enfatizando a ação do homem modelador do espaço natural. 

Deste modo, o estudo sobre os processos erosivos na Ilha Tauá - Mirim tem como 

motivação principal a necessidade de perceber a ação do homem como sujeito modificador da 

paisagem, a partir do uso intensivo e indiscriminado dos seus recursos, assim também como 

compreender as consequências das modificações ocorridas no meio a partir dessa ação, já que o 

homem é o seu principal agente modificador. 

 

 

2 A IMPORTÂNCIA AMBIENTAL E SÓCIO-ECONÔMICA DOS SOLOS 

 

É indiscutível a relevância do solo sobre a natureza e sobre a humanidade. Entre os 

recursos naturais do nosso planeta, o solo é de relevante importância, porque grande parte dos 

nossos alimentos, direta ou indiretamente, provém dos campos de cultivo e de pastagens. Além 

disso, ele recebe a água das chuvas que depois emerge nas nascentes e mananciais, e sustenta a 

biodiversidade das florestas, campos e cerrados (LEPSCH, 2010).  

Desta maneira, é imprescindível discutir-se sobre o uso e manejo do solo, levando em 

consideração que as gerações futuras desfrutarão também deste elemento natural da paisagem, além 

disso, o equilíbrio da dinâmica natural da Terra depende da mínima interferência antrópica no 

ambiente, o que nos dias atuais é algo quase impossível de ocorrer. O capitalismo exerce o papel de 

modelador da paisagem por conta da necessidade de explorar o espaço para se fazer nascer grandes 

polos industriais tanto na cidade, quanto no campo. 

Esta camada superficial da litosfera exerce um papel preponderante para o 

desenvolvimento da biota, funcionando como um alicerce que sustenta grande parte da vida 

terrestre. Os vegetais clorofilados necessitam, com raras exceções, do solo para a absorção da água 

e dos nutrientes necessários para sua sobrevivência. Também relacionado às plantas, o solo sustenta 

as raízes das plantas, mantendo seus caules firmes e eretos. Segundo Lepsch (2010), as plantas, 

além de consumirem água, oxigênio e gás carbônico, retiram do solo dezesseis elementos essenciais 

à vida e desses, seis são absorvidos em quantidades relativamente grandes, os macronutrientes: 

nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. 

É importante destacar também a importância do solo para o desenvolvimento da 

humanidade e para isso se faz necessário buscar no passado as contribuições que o solo teve até se 

chegar ao que o homem é hoje. 
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Há milhares de anos atrás, o homem primitivo enxergava a terra somente como algo que 

permitia sua locomoção e que brotava dela o vegetal que por ele era consumido. A partir do 

momento em que o homem passou a fixar-se e deu início a uma civilização agrícola, ele aprendeu 

com suas observações que determinados tipos de solos são mais produtivos que outros, dando 

abertura ao avanço das civilizações que se desenvolviam conforme a qualidade da terra. 

As primeiras informações sobre as civilizações agrícolas através de documentos 

indicam que as terras geralmente eram diferenciadas pela produção agrícola, implicando em um 

reconhecimento mais apurado para o cultivo das plantas.  

Desta forma é possível compreender que o uso da terra iniciou-se a partir do momento 

em que o homem viu a necessidade de fixar-se em determinado local e do mesmo retirar o alimento 

para sua sobrevivência. Através da observação, o homem conseguiu determinar quais solos são 

apropriados para cada tipo de planta, facilitando o desenvolvimento das civilizações até os dias 

atuais. 

Como já foi mencionado, o solo exerce um papel preponderante para a sustentação da 

vegetação e para o desenvolvimento faunístico. A Ilha de Tauá Mirim é caracterizada por apresentar 

uma das paisagens mais bonitas e preservadas do município de São Luís. A vegetação secundária, 

de terra firme e de várzea presentes na ilha forma um consórcio com algumas palmeiras, 

principalmente o babaçu, remanescentes das florestas ombrófilas abertas com palmeiras, típicas do 

extremo leste do bioma amazônico. Na Ilha de Tauá Mirim, 

 

Há uma profusão de frutas nativas e exóticas: juçara, buriti, babaçu, guajeru, caju, manga, 

jaca, banana, pequi e outras são encontradas facilmente nas matas e nos quintais. Animais 

silvestres, alguns dificilmente avistados em Upaon-Açu, ainda são comuns em Tauá Mirim 

como macacos, papagaios, cutias e outros. A riqueza natural da ilha também se revela no mar 

e nos manguezais: guarás, guaxinins, botos, peixes-boi, abundância e variedade de peixes, 

caranguejos e mariscos. (JORNAL CAZUMBÁ). 

 

 

Esta ilha como pode ser percebido é uma espécie de abrigo para os mais diferentes tipos 

de animais e espécimes vegetais, que são indicadores de um solo fértil, logo propício para o 

desenvolvimento da vegetação.  

O solo além de trazer benefícios à vegetação, ele contribui para economia local, tendo 

em vista que é através do mesmo que o homem realizará o plantio e colheita das plantas, seja para o 

seu sustento (em pequena escala) ou para grandes exportações (em larga escala. 

A população que reside em Tauá Mirim tem como principal atividade produtiva, a pesca 

artesanal. Entretanto, a produção de algumas espécies vegetais auxiliam a economia do local. 

Segundo Lepsch, 
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O desenvolvimento da agricultura, apesar de alterar intensamente os ecossistemas, deve ser 

feito de forma sustentável, com atividades harmoniosas, produzindo alimentos, fibras e 

combustíveis, para atender às crescentes necessidades da população mundial, com um 

mínimo de prejuízos ambientais (LEPSCH, 2010, p. 183). 

 

Sendo assim, a partir do momento em que o homem transforma a paisagem para fazer o 

cultivo – seja em pequena ou larga escala –, ele acaba por agredir a natureza e sua ordem natural. 

Todavia, existem métodos e técnicas modernas para que se agrida o mínimo possível o meio-

ambiente, atendendo as expectativas atuais para a preservação da natureza. 

 

 

3 DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E OS PROCESSOS EROSIVOS DO SOLO 

 

Apesar da Ilha de Tauá Mirim ser considerada como pouco degradada, aos poucos o homem 

tem conseguido acelerar os processos de degradação através da retirada da cobertura vegetal nativa. 

Percebe-se que há ocorrência em alguns locais de roças e alguns sinais de poluição e degradação 

ambiental. Os extensos babaçuais e capoeiras são testemunhos de antigos desmatamentos das 

florestas originais, principalmente nos arredores das pequenas estradas de terra e piçarra e das 

comunidades.  

Os solos para que se mantenham em equilíbrio, dependem de uma série de fatores como 

o clima, a topografia, os materiais parentais, a biota e o tempo. As reações a uma determinada 

mudança ambiental irão variar de solo para solo, em função da sua sensibilidade a cada tipo de 

tensão (GUERRA e CUNHA, 1999, p. 31). 

Visivelmente, a retirada da cobertura vegetal próximo à zona costeira, especificamente 

na borda do tabuleiro, tem acelerado os processos erosivos no local. Em virtude dessa erosão, 

ocorrem frequentemente desbarreiramentos e consequentemente, algumas árvores que tiveram suas 

raízes expostas vieram a cair por não haver sustentação para mantê-las firmes e eretas (Foto 1). 

O principal agente de erosão do solo é a chuva. Segundo Guerra, Silva e Botelho, 
 

 

A erosão hídrica consiste basicamente numa série de transferências de energia e matéria 

geradas por um desequilíbrio do sistema água/solo/cobertura vegetal, as quais resultam numa 

perda progressiva do solo. A energia da chuva é aplicada à superfície do terreno, e, a partir de 

um limite de resistência ao cisalhamento, iniciam-se as transferências de matéria por 

processos de desestabilização dos agregados do solo, de movimentação e transporte de 

partículas e de sedimentação em zonas mais rebaixadas da topografia. (GUERRA, 1999, p. 

301). 

 

 

Por motivos da deflagração dos processos erosivos, ocasionado pelo uso indevido do 

solo, as perdas do solo são aceleradas, entretanto alguns fatores naturais interferem no escoamento 
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superficial do solo, denominada erosão laminar, estes fatores são apontados por GUERRA (1999, p. 

231) como sendo: ―a chuva, a cobertura vegetal, a topografia e os tipos de solos‖. 

A influência da chuva nos processos erosivos ocorre a partir do momento em que o 

impacto das gotas sobre a superfície provocam o salpicamento do solo e também através da força 

das enxurradas que carregam as partículas superficiais. Entretanto, se houvesse a presença de uma 

vasta cobertura vegetal – defesa natural do solo contra a erosão –, os impactos da chuva seriam 

amenizados e consequentemente a erosão também. Quanto à topografia, dependendo de sua 

declividade e comprimento de rampa, a velocidade das enxurradas é acelerada, provocando uma 

maior erosão laminar. Por fim, os solos que no cenário dos processos erosivos exercem tanto o 

papel de sofrerem a ação, quanto de influenciadores em sua intensidade, dependem de algumas 

propriedades físicas que lhe conferem maior ou menor capacidade de sofrer os processos erosivos. 

Entre estas propriedades estão a textura, estrutura, permeabilidade e densidade, e suas propriedade 

químicas, biológicas e mineralógicas. 

A Ilha de Tauá Mirim, especificamente na área de falésia, apresenta em sua topografia 

uma declividade acentuada, o que como já foi mencionado, facilita o escoamento da superfície do 

terreno através da velocidade das enxurrado (Foto 1). Além disso, parte da cobertura vegetal do 

local, constantemente é retirada, acentuando ainda mais a influência da chuva na intensificação dos 

processos erosivos (Foto 2). 

Por motivos de conservação de áreas em risco de degradação, algumas conferências 

internacionais são realizadas a fim de se discutir a importância de se impedir que os impactos 

ambientais se perpetuem. O professor doutor Horácio Antunes de Sant‘Ana Júnior e a bióloga 

doutoranda Elena Steinhorst Damasceno destacam que, 

 

A Declaração de Changwon – um convite para ação do 10° Encontro da Conferência das 

Partes (no contrato para a Convenção de Ramsar sobre Zonas Úmidas), que foi realizada em 

Changwon, na República da Coréia, de 28 de outubro a 04 de novembro de 2008 – destaca a 

importância de impedir que as zonas úmidas do planeta sejam degradadas ou perdidas e de 

restaurar as que já estão degradadas, além de administrá-las sabiamente, baseado no 

reconhecimento claro de que todos dependemos de zonas úmidas preservadas para a 

manutenção da qualidade de nossa água, no que se reflete ao abastecimento (de água e de 

alimentos), à saúde, à agricultura, à pesca e à proteção da biodiversidade, além da 

minimização dos impactos das mudanças climáticas, já que as zonas úmidas ajudam na 

atenuação de enchentes, na retenção de carbono e na redução de emissões de gases estufa 

(Artigo socializado pelo Fórum Carajás e publicado pelo EcoDebate). 

 

 

  Partindo deste princípio, percebeu-se que em Tauá Mirim os processos erosivos estão 

cada vez mais acentuados devido ao uso indevido do solo. A retirada da cobertura vegetal é um dos 

principais fatores que tem levado à erosão (Fotos 3 e 4). Se faz necessário uma política de 

http://www.ecodebate.com.br/8e1
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preservação, com destaque à educação ambiental que viabilizará a amenização dos processos 

erosivos que intensificam-se cada vez mais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1: Desmatamento nas bordas do tabuleiro costeiro. 

Fonte: MARTINS, 2011. 

Foto 2: Processos erosivos intensificados com a 

retirada da cobertura vegetal. 

Fonte: MARTINS, 2011. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A humanidade depende de ar, água e solos de boa qualidade para continuar a viver. 

Contudo, nem sempre, o homem usa esses recursos de forma a preservá-los.( Lepsch, 2010). As 

observações acerca dos processos erosivos analisados na Ilha Tauá Mirim tiveram como objetivo 

principal, compreender a relação do homem com o meio, sendo o homem o sujeito intermediador e 

intensificador dos processos erosivos. Sendo os processos erosivos de ordem natural, entende-se 

que sua intensificação é proporcionada pela ação antrópica, através da retirada da cobertura vegetal 

e adoção de práticas agrícolas rudimentares. 

Na Ilha de Tauá Mirim foram observadas modificações em algumas áreas que se tornaram 

propensas à erosão devido a intervenção do homem em vários aspectos da paisagem da mesma. 

Próximo à costa, mais precisamente nas bordas do tabuleiro, foram notadas atividades de extração 

da vegetação que tiveram como consequência desbarreiramentos por conta da declividade do 

terreno e fortes chuvas.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Ilha do Maranhão apresenta uma grande diversidade de paisagens naturais e artificiais 

(Figura 1), que integram a sua faixa costeira. Neste sentido, a maioria das morfologias existentes 

nestas áreas, é oriunda do período Quaternário (Cenozóico) e/ou foram modeladas neste período, às 

quais são de grande valia para o entendimento da dinâmica geoambiental local e regional. 

O Quaternário é o período mais recente da era cenozóica, tendo início há mais ou menos 

1,5 M.A (milhões de anos). É definido por seus conteúdos faunísticos, florísticos, pelas glaciações e 

pelo surgimento dos seres humanos e está subdividido em duas épocas: o Pleistoceno e o Holoceno. 

O Pleistoceno, de aproximadamente 1,5 milhões de anos a 12.700 A. P (antes do 

presente), contém mais de 70% dos fósseis de moluscos, correspondentes às espécies viventes e o 

Holoceno que se desenvolve até os dias atuais é caracterizado por depósitos que abrigam apenas 

espécies viventes e pelo aparecimento dos seres humanos e desenvolvimento das primeiras 

civilizações. 

O termo Quaternário, empregado para designar o período mais recente da história da 

Terra, foi introduzido por Desnoyeres (1829), referindo-se aos depósitos marinhos superpostos aos 

sedimentos do Terciário da Bacia de Paris (França). 

Essa denominação veio completar a tabela do tempo geológico, proposta por G. 

Arduíno (1714-1796), com os termos Primário, Secundário e Terciário. Mais tarde, estes termos 

foram substituídos por Paleozóico, Mesozóico e Cenozóico, respectivamente, com base em seus 

conteúdos faunísticos de fósseis. Os termos Terciário e Quaternário, porém, permaneceram como 

subdivisões da era Cenozóica (SOUZA, 2005).  

Durante o Quaternário ocorreram intensas variações climáticas e morfológicas devido 

principalmente a fenômenos glaciais globais, ocorrendo significativas flutuações do nível do mar, a 

partir do Pleistoceno Superior, caracterizando processos eustáticos ora transgressivos, ora 

regressivos e elevada erosão e sedimentação da costa.  
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De acordo com Christofoletti (1980), cada fase de glaciação desencadeou uma regressão 

marinha e cada fase de fusão glaciária (interglacial) provocou uma transgressão. Dada à mobilidade 

da água, os fenômenos foram simultâneos em todas as bacias marinhas. 

 

 

Figura 1 – Localização da área de estudo, Ilha do Maranhão, São Luis – MA. 

Fonte: SILVA, 2011. 

 

Estudos paleoclimáticos mostram que ocorreram variações climáticas em todas as eras 

geológicas. No Quaternário foram registradas diversas glaciações, principalmente no Pleistoceno, 

intercaladas com períodos mais quentes que ocorreram no Holoceno (SOUZA, 2005). Tais 

fenômenos foram responsáveis pela remodelagem de praticamente todo o litoral brasileiro em 

conseqüência das transgressões e regressões marinhas, ocorrendo em diversas áreas flutuações dos 

paleoníveis de mar e paleolinhas de costa, tanto abaixo, como acima do atual. 

O dinamismo no clima fez que ocorressem intensas mudanças na temperatura, relevo, 

topografia, vegetação e circulação das águas oceânicas, favorecendo uma nova configuração à 

crosta terrestre e formação de inúmeras feições morfológicas encontradas na Ilha do Maranhão. 

Parte das paisagens litorâneas e costeiras observadas na Ilha do Maranhão data do 

Quaternário Superior (Formação Açuí), sendo de idade holocênica, já que o nível dos mares no 

último episódio transgressivo se eleva de -100 metros a +3,5 metros, fato que reconfigura as 

unidades paisagísticas regionais e individualização do Golfão Maranhense, caracterizando-o como 

um vasto e complexo sistema ambiental estuarino. 
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Há o surgimento de faixas de restingas e campos de dunas, denotando os processos de 

agradação da linha de costa pelo acúmulo de sedimentos e surgimento da faixa de praias e de 

planícies de maré. 

Apesar de não terem sido geneticamente formadas no Quaternário, as falésias e 

tabuleiros são morfologias ocorrentes na Ilha do Maranhão modeladas neste período, porém 

originárias do Terciário. 

 

2. PROCEDIMENTOS TÉCNICO-OPERACIONAIS 

 

Para a realização desta pesquisa utilizou-se a abordagem sistêmica, já que o relevo é 

concebido neste, como resultante da atuação simultânea de processos endógenos e exógenos. 

Através da revisão da literatura, buscaram-se obras e documentos com dados referentes 

à especificidade do tema em questão em bibliotecas universitárias, internet, artigos e outros 

documentos 

A identificação e caracterização da área foi realizada através de trabalhos de campo para 

reconhecimento das feições morfológicas, dos processos de antropização que essas áreas estão 

sofrendo e da dinâmica costeira da área. Este levantamento foi registrado através de fotografias e 

anotações. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1 Caracterização da Área de Estudo 

 

A Ilha do Maranhão está situada ao norte do estado do Maranhão, região nordeste do 

Brasil, à 2º 24` 10‖ e 2º 46` 37‖ de latitude Sul e 44º22` 39‖ e 44º 22` 39‖ de longitude Oeste. Está 

localizada na parte central do Golfão Maranhense, sendo delimitada pelo oceano Atlântico (Norte), 

pelo Estreito (ou canal) dos Mosquitos (Sul), pelas baías de São José (Leste) e São Marcos (Oeste). 

Por estar localizada na parte central do golfão, a Ilha do Maranhão apresenta suas 

feições morfológicas modeladas por diversos agentes climáticos (destacando as precipitações, os 

ventos e as temperaturas), oceanográficos (marés, ondas e correntes litorâneas) e antrópicos. 

O regime sazonal climático da região é direcionado por dois principais sistemas 

atmosféricos, os de circulação perturbada de Norte e o de circulação perturbada de Oeste, geradores 

de instabilidades e chuvas. 

A posição destes sistemas durante o ano reflete as características do regime de chuvas 

na área. Assim sendo, os totais pluviométricos se distribuem de forma decrescente, no sentido 
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noroeste-sudeste, em conseqüência da orientação dos sistemas de circulação e indicam a existência 

de dois períodos distintos, o úmido ou chuvoso de janeiro a junho, e o seco, de julho a dezembro. 

No final do período chuvoso, fins de junho, a região entra na zona de influência dos 

alísios de Sudeste, dando início à estação seca (NIMER, 1989 e SILVA, 2001). 

Neste sentido pode-se afirmar que 2 (dois) processos morfogenéticos ocorrem na área de 

estudo e modelam o relevo. No primeiro semestre de cada ano, tem-se a atuação do intemperismo 

químico (componente paralelo), representada principalmente pelos processos pluvioerosivos, 

gerando formas geralmente de perfis convexos com processos mecânicos subordinados (reptação, 

escorregamentos). 

No segundo semestre, período mais seco e com altas temperaturas, tem-se a ação 

predominante da desagregação mecânica com ação das raízes das plantas, especialmente das 

árvores, gerando formas menos convexizadas e tendendo a um perfil geralmente retilíneo (BLOOM, 

1996). 

Os ventos que sopram predominantemente de nordeste possuem um papel importante na 

formação e modelagem das dunas, na sedimentação litorânea, na formação das ondas e geração das 

correntes litorâneas. 

A radiação solar apresenta para a região uma média mensal sempre inferior a 500 

cal/cm
2
 min.dia, na estação chuvosa; na estação seca, de julho a dezembro, um valor sempre 

superior a este. 

A insolação média mensal é acima de 200 horas no período de junho a dezembro; de 

janeiro a maio, é sempre inferior a este valor. Os totais anuais de insolação oscilam entre 2.300 e 

2.460 horas (SILVA, 2001). 

A nebulosidade é mais acentuada de janeiro a junho, período que a atmosfera regional 

está sob influência da Convergência Intertropical (CIT) e de correntes de instabilidades tropicais. A 

temperatura média anual para São Luís é de 26,7 ºC. 

Considerando a série história entre os anos de 1970 a 1998, as temperaturas máximas 

variaram de 31,4 a 35,1 ºC e as mínimas variaram de 20,2 a 24,7 ºC. O mês mais quente, em média, 

é o de novembro; o mais frio é o de julho (SILVA, 2001) 

As marés, da área de estudo, se caracterizam por uma hidrodinâmica regida pelo sistema 

de marés semi-diurnas (duas preamares e duas baixa-mares por dia lunar com intervalos 

proporcionais de cerca de 6h), com amplitude variando de 4,9m a 7,2m quando das grandes sizígias 

e uma média de 5,5m. Sua amplitude é responsável por profundas modificações no processo de 

sedimentação e erosão da costa (EL-ROBRINI, M. et al., 2006). 
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As ondas são geradas pelos ventos, podendo causar erosão e deposição, através do 

transporte de areia para diversas áreas do sistema praial; são importantes agentes de energia, pois 

modificam determinadas morfologias como as praias e falésias. 

As correntes litorâneas, dependendo do seu ângulo de incidência, conseguem transportar 

grande quantidade de sedimentos e colocá-los em movimento pela ação das ondas, fazendo com que 

eles se desloquem por longas distâncias.  

Esses agentes exercem grande influência na dinâmica costeira e são responsáveis pela 

configuração das feições morfológicas na área de estudo (planície de maré lamosa, praias 

dissipativas de areia fina, dunas e paleodunas) e de feições do período Terciário (falésias e 

tabuleiros), que são modeladas por esses agentes e pela influência antrópica. 

A ação humana tem afetado as morfologias quaternárias na área de estudo, com 

destaque neste trabalho para as morfologias costeiras. Este assunto será discutido no item 3.3. 

 

3.2 Feições Geomorfológicas Costeiras da Ilha Do Maranhão 

 

A Ilha do Maranhão é composta por diversas feições morfológicas costeiras 

quaternárias, complexas. Em função da significativa expressão espacial e importância 

geoambiental, destaca-se dentre outras morfologias e neste trabalho, as planícies de maré lamosa 

argilosa, as praias dissipativas de areias finas, as dunas e paleodunas. 

 

3.2.1 Planície de maré lamosa argilosa  

 

Durante a maré baixa em diversas áreas da Ilha do Maranhão, tem-se uma extensa 

planície de maré lamosa, constituída basicamente por argila, silte e areia muito fina, rica em matéria 

orgânica. A argila é composta por caulinita, ilita e montmorilonita altamente saturada de água. 

Este sistema morfológico ocorre bordejando grande parte da área de estudo. Como a 

região está inserida em uma zona de macromaré, na qual as variações diárias de maré alcançam uma 

média de 5 m (MOCHEL, 2007), esta planície lamosa pode atingir, em algumas áreas, uma 

extensão de aproximadamente 1 km (Foto 1). 

Na área de estudo, as planícies de maré lamosas ocorrem ao longo da fachada litorânea 

e no baixo curso dos rios Anil, Bacanga, Tibiri, Paciência, Maracanã, Calhau, Pimenta, Coqueiro e 

Cachorros. 

Estas planícies são cobertas pelos mangues, que são formações vegetais típicas do 

litoral sob ação direta das marés e ocorrem nas áreas tropicais, por se adaptarem em ambientes com 

alta pluviosidade e forte calor, como é o caso da área de estudo. 
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Foto 1 – Planície de maré lamosa 
Fonte: SILVA, C. H. S., 2011. 
 

3.2.2 Praias dissipativas de areias finas 

 

As praias são depósitos de material inconsolidado, como areia e cascalho; são ambientes 

altamente dinâmicos e sensíveis que abrigam diversas formas de vida. A dinâmica costeira é a 

principal responsável pelo desenvolvimento das praias arenosas e pelos processos de erosão e 

deposição que as mantêm em constante alteração. 

Os sedimentos ao longo do prisma praial são constituídos essencialmente por areias 

quartzosas finas (0,177 – 0,128mm) a muito finas (0,88 – 0,062mm), muito bem selecionadas, 

muito pobre em fragmentos biogênicos (MOCHEL, 2007). 

Na porção norte da área de estudo, as praias apresentam largura média de 

aproximadamente 250 m, podendo variar em face da grande amplitude de maré. A faixa praial 

possui em geral extensão com cerca de até 8 km. Quanto à declividade, é plana com monotonia 

quebrada em função da ocorrência esporádica de cristas e canaletas.  

Em algumas áreas, as praias podem apresentar uma largura de aproximadamente 1 km, 

com a presença de ante-praia, estirâncio, pós-praia e larga zona de surfe, isto é, são altamente 

dinâmicas do ponto de vista dos processos morfogenéticos atuantes e constantemente freqüentadas 

por diversos setores da sociedade (Foto 2). 
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Foto 2 – Praia de areia dissipativa de areia fina no município de São Luís 
Fonte: SILVA, C. H. S., 2011. 

 

3.2.3 Dunas e paleodumas  

 

Estas formações quaternárias são estruturas móveis constituídas predominantemente 

pela acumulação de areia que podem ser areias finas a muito finas, o que proporciona o seu 

deslocamento sob efeito dos ventos predominantes de NE, invadindo áreas de manguezais, casas e 

avenidas em suas proximidades. As areias que constituem essas dunas são muito claras o que 

comprova a idade jovem destas geoformas (SOUZA, 2005). 

O sistema dunário presente na área de estudo é composto por dunas móveis e dunas 

fixas. As primeiras são alimentadas por areias praiais que migram da praia para as porções mais 

interiores da ilha; são constituídas por areias quartzosas de granulometria fina, pouco consolidadas e 

extremamente homogêneas, que ao encontrar um obstáculo fixam-se, formando a duna (Foto 3). 

A principal área de ocorrência de dunas móveis é na ilha de Curupu, localizada à 

nordeste da Ilha do Maranhão, no município de Raposa. Essas morfologias compostas de sistemas 

arenosos muito dinâmicos, complexos e frágeis, estando diretamente expostos à ação dos agentes 

modeladores oceanográficos e climáticos e também pela ação humana, em decorrência da crescente 

expansão do turismo no local. 
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Foto 3 – Duna na ilha de Curupu 
Fonte: SILVA, C. H. S., 2011. 
 

As paleodunas ou dunas fixas situam-se mais afastadas da praia, fixadas por uma 

cobertura vegetal exuberante de estrato arbustivo e/ou arbóreo; apresentam uma coloração mais 

escura em relação à duna móvel, possuindo sua forma original parcialmente modificada por 

processos erosivos e/ou pedogenéticos. Alguns autores relacionam as paleodunas à ocorrência de 

paleoclimas, provavelmente mais secos que o atual e variações do nível do mar ocorridas ao longo 

do Quaternário (Foto 4). 

 

3.3 Ação Humana na Modelagem Morfológica da Área 

 

Em virtude da forte ocupação atual da Ilha do Maranhão, as morfologias costeiras estão 

sendo modificadas também pela ação humana, em virtude da necessidade de expansão dos espaços 

urbanos e rurais para a instalação dos diversos equipamentos considerados necessários, como 

edifícios institucionais, comerciais e residenciais, casas de veraneio, bares e outros, os quais estão 

dispostos por quase toda a costa, descaracterizando uma paisagem complexa e frágil (Foto 5 e 6). 
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Foto 4 – Paleodunas na zona costeira de São Luís 
Fonte: SILVA, C. H. S., 2011. 

 

 

Foto 5 – Prédios construídos na orla da praia da Ponta d‘Areia 
Fonte: SILVA, C. H. S., 2011. 

 

Tais formas de ocupação, ordenadas ou não sob o aspecto legal, tem crescido nos 

últimos anos, causando sérios danos ao ambiente em questão, através da modificação da dinâmica 

praial, com alterações no processo de sedimentação e erosão da costa (EL-ROBRINI, M. et al., 

2006). 
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Foto 6 – Casas de veraneio e bares na orla da praia 
Fonte: SILVA, C. H. S., 2011. 
 

Segundo este autor e dentre os processos costeiros, a erosão praial é um dos fenômenos 

mais impressionantes e atualmente é um problema emergencial, na maioria das áreas costeiras do 

mundo. Para ele, a erosão praial é um processo gerado pela remoção de sedimentos por ondas, 

ventos, marés e deriva litorânea, acelerado quando ocorre uma deficiência de fornecimento, 

comparada às taxas de remoção dos sedimentos (op. cit.). 

Suguio (2010) afirma que mais de 70% das costas arenosas da Terra apresentam-se com 

atuação forte de processos erosivos, menos de 10% em progradação e 20 a 30% estáveis. 

Domingos (1993) citado por El-Robrini (2006) defende que esta ―crise‖ da erosão 

costeira é, em certo sentido, criada pelo homem, pois se não houvesse ocupação das áreas próximas 

à linha de costa, não haveria aceleração dos processos em questão. 

Apesar da escassez de dados sobre a dinâmica praial na área de estudo, e a partir do 

levantamento de dados na praia de São Marcos, litoral norte da Ilha do Maranhão, no período de 

setembro de 1997 a novembro de 1999, realizado por Viana (2000), citado por El-Robrini (2006), 

acredita-se que ocorreram eventos de erosão e engordamento nesta praia, os quais foram 

relacionados aos períodos chuvosos e não chuvosos e aos processos oceanográficos como as ondas, 

marés e correntes. 

Em virtude do avanço da erosão na praia da Ponta d‘Areia, da tendência desta praia de 

se conectar à Ponta do Bonfim, da mobilidade atual dos sedimentos e do constante e progressivo 

assoreamento da baía de São Marcos, foi iniciada a construção de um quebra-mar denominado de 

―Espigão Costeiro‖ na praia da Ponta d‘Areia. 
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Esta feição antropogênica está disposta perpendicularmente à praia, e, segundo dados 

publicados, terá 600 metros de comprimento suficientes para conter a movimentação, pelas 

correntes marinhas, de cerca de 214 mil m³ de areia por ano e desviar a ação da maré, removendo o 

avanço do banco de areia sobre o canal (JORNAL PEQUENO, 2011). 

Assim como esta, outras obras
4
 foram ou estão sendo instaladas na zona costeira da Ilha 

do Maranhão, como o Aterro do Bacanga, diversas pontes sobre o rio Anil, Avenida Litorânea, o 

Residencial Casa do Morro e outras, às quais geraram (quando já instaladas) e poderão gerar sérios 

problemas morfológicos. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho objetivou identificar as feições geomorfológicas do período Quaternário 

na Ilha do Maranhão a partir da revisão da literatura e de trabalhos de campo. Dentre as várias 

morfologias quaternárias da área, destacou-se as planícies de maré, as praias dissipativas de areia 

fina e as dunas e paleodunas.  

Os agentes modeladores destas morfologias são os climáticos, os oceanográficos e os 

antrópicos, sendo estes últimos, considerados atualmente como um dos principais agentes 

modeladores da paisagem. 

Na área de estudo, estas morfologias estão sendo impactadas pelos processos naturais e 

antrópicos, uma vez que parte da população local e o poder público estão instalando 

predominantemente equipamentos urbanos, com ou sem licenciamento ambiental, em áreas 

protegidas por lei. 

Considerando a escassez de dados sobre estas frágeis e dinâmicas morfologias costeiras 

e por estarem localizadas numa área de crescente urbanização, evidencia-se a necessidade de 

realização de mais estudos nestas áreas e de maior controle por parte do poder público na ocupação 

da zona costeira, na perspectiva de serem minimizados os problemas já existentes e futuros. 
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INTRODUÇÃO 

            O Brasil possui um grande potencial para o turismo, e isso se dá pelas praias, rios, veredas, 

serras e chapadas, em seus diversos biomas como a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata 

Atlântica, o Pantanal, e o Pampa (IBGE, 2009) que abrigam em seus interiores uma diversidade rica 

e importante de fauna, flora e paisagem. Além desse cenário natural, o Brasil também é detentor de 

uma riqueza cultural que o coloca no roteiro turístico de milhares de pessoas de toda parte do 

mundo, e o mais importante, durante todo o ano.         

            Uma região bastante procurada pela demanda turística no Brasil é a Nordeste, que ocupa 

uma área de 1.554.257,0 quilômetros quadrado, sendo a terceira maior Região do país e com uma 

população de 53.078.137 habitantes (IBGE, 2010). Um fato que explica essa demanda é 

principalmente por que todos os Estados nordestinos são banhados pelo Oceano Atlântico, e com 

exceção de Teresina, capital do Piauí, todas as oito capitais estão localizadas no litoral. 

            O Maranhão por sua vez possui uma estratégica localização geográfica e está próximo dos 

principais países de primeiro mundo (tanto os da Europa quanto os da América do Norte), uma vez 

que o mesmo ―[...] é um dos pontos mais ao norte da costa brasileira, o que lhe confere posição 

especial na América do Sul‖ (MARQUES, 1996, p. 18), que, de acordo com os complexos 

geoeconômicos, pertence à Amazônia e ao Nordeste, por isso para muitos ele está no Meio-Norte 

(área de transição) do país (SANTOS e GOMES, 2007).  

O litoral Maranhense possui aproximadamente 640 km de costas que fica em sua porção 

setentrional, estendendo-se do Estuário do rio Gurupi até o Delta do rio Parnaíba, constituindo-se, 

assim, o segundo maior litoral do país, menor apenas que o litoral da Bahia. Na parte ocidental, ele 

é bastante recortado, com predomínio de mangues, rios, baías e floresta. No litoral oriental, há o 

predomínio de dunas, é o caso dos municípios de Humberto de Campos, Primeira Cruz, 

Barreirinhas, Tutóia, Araioses e Santo Amaro, inclusive com a existência do Parque Nacional dos 

Lençóis Maranhenses que abriga em seus 155.000ha grande parte das dunas e lagoas de águas 

pluviais (MARANHÃO, 1999). 

Já a Ilha do Maranhão que está situada ao centro-norte do Estado é formada por quatro 

municípios, São Luís, a única capital brasileira fundada pelos Franceses, contudo a mais Luzitana 
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dentre todas as demais (BRASIL TURISMO, 2011). Que de acordo com o último senso do IBGE, 

possui 1.014.098 habitantes e que está localizado na porção norte do estado.  

Outro município é São José de Ribamar que está localizado no extremo leste da Ilha com 

uma população de 162.925 mil habitantes, o terceiro maior município em população do Estado (o 

segundo em população é Imperatriz, localizada no sul do estado e que de acordo com o útimo censo 

do IBGE, possui uma população de 245.509 habitantes). Com uma população de 104.881 habitantes 

(IBGE, 2010), o município de Paço do Lumiar está localizado na parte nordeste da Ilha. E, o 

município de Raposa, que completa o quarteto de municípios que englobam a Ilha do Maranhão, 

tem uma população estimada de 26.327, e se localiza na parte Nordeste da Ilha (IBGE, 2010). 

Por serem Municípios com grandes potenciais turísticos e também em ecoturismo, de 

natureza exuberante e que encanta qualquer visitante em qualquer época do ano, uma vez que 

possuem viçoso e pitoresco litoral recheado de belas paisagens que variam de município para 

município, como o ecossistema manguezal que ocorrem nas regiões tropicais e sub–tropicais do 

planeta e que são berçário e abrigo natural para diversas espécies, como peixes, mamíferos e aves, e 

que, ―[...] No Brasil, estão distribuídos deste o Estado do Amapá até Santa Catarina, sendo que no 

litoral amazônico (Amapá, Pará e Maranhão) apresentam maior exuberância e diversidade, 

constituindo a maior reserva mundial contínua deste ecossistema‖ (MOCHEL, 2006, p.237). 

 

 

Figura 1 – Municípios da Ilha do Maranhão  

Fonte: Governo do Estado do Maranhão (2007), IBGE (2001), Mapa Rodoviário do Maranhão (2006). 
 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/IBGE
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 Outras paisagens bem peculiares desses municípios são as formações de dunas, as enseadas 

e falésias, além de riquezas hídricas e de incontestável diversidade faunística, despontado a 

necessidade de mapear e criar trilhas de cunho ecológico como instrumentos para difusão do 

ecoturismo, da educação ambiental, da sustentabilidade e também da conscientização ambiental dos 

visitantes, turistas e das próprias comunidades que fazem uso delas.  

Isso se justifica já que as trilhas ecológicas são atividades envolventes que promovem a 

conexão do homem com a natureza, com o próximo e com sigo próprio de uma forma sadia, 

divertida e rica em conhecimentos e aventuras. Uma vez que, 

 

 
Cada vez mais, sabemos que a solução para os grandes problemas ambientais que se 

apresentam depende de cada um de nós. Só mesmo quando cada um internalizar a 

necessidade dessa mudança e fizer a sua parte poderemos alcançar as mudanças de 

percepção em nossas relações com o ambiente e com nós mesmos (DIAS, 2004, p. 50).  

 

 

As diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo (EMBRATUR, 1994) definem o 

ecoturismo como sendo ―[...] um segmento da atividade turística que utiliza, de forma sustentável, o 

patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência 

ambientalista através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações 

envolvidas‖. Uma vez que o próprio ―[...] ecoturismo surge no final do século XX, em meio às 

discussões sobre o desenvolvimento sustentável‖ (EDUCARBRASIL, 2011).  

Essas atividades têm como objetivos principais, promover e desenvolver turismo com bases 

culturais e ecologicamente sustentáveis, além de promover e incentivar investimentos em 

conservação dos recursos culturais e naturais utilizados, fazer com que a conservação beneficie 

materialmente comunidades envolvidas. As trilhas devem ser operadas de acordo com critérios de 

mínimo impacto para serem uma ferramenta de proteção e conservação ambiental e cultural, além 

de educar e motivar as pessoas envolvidas, tanto os praticantes do ecoturismo como as próprias 

comunidades locais para perceberem a importância de áreas naturais e culturalmente conservadas 

(EMBRATUR, 1994). 

De acordo com Castro, (2004, p. 03), ―[...] as trilhas em ambientes naturais adquiriram uma 

função na contemporaneidade que é a de proporcionar o contato do homem com o ambiente no qual 

ela se insere. Isso porque a dinâmica social impõe-nos um cotidiano urbano cuja paisagem é 

completamente antropizada‖. Desta forma o mapeamento de trilhas para a prática do ecoturismo é 

uma prioridade, pois muitos dos que são adeptos dessa atividade procuram esse modo alternativo de 

atividade justamente para se inserir nesse contexto natural e até mesmo fugir dos murmúrios 

agitados e estressantes dos centros urbanos como também das próprias praias que agregam em suas 

orlas grandes fluxos de visitantes nos finais de semanas. 
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Ainda de acordo com Castro, (2004, p. 35), ―[...] o ecoturismo apresenta-se como alternativa 

das mais viáveis para a convivência das populações e a preservação da biodiversidade‖. Uma vez 

que a utilização do ecoturismo também é muito importante para conscientizar a população turística, 

a local e a população em geral para a importância da natureza em nossas vidas e da própria 

preservação e conservação da biodiversidade e do meio ambiente como um todo.  

Portanto, a atividade do ecoturismo a partir das trilhas ecológicas, além de proporcionar a 

alguns dos participantes um retorno às suas raízes (uma vez que muitos desses indivíduos viveram 

sua infância nesses ambientes), trás também aos que de alguma forma por causa da própria 

antropização dos territórios não tiveram a oportunidade de conviver e interagir com o ambiente 

natural, uma sensação de bem estar e harmonia. 

 Essas atividades induzem os partícipes a quererem cooperar com o planeta e mudar a sua 

própria situação em relação a sua consciência ambiental, a partir de uma nova percepção ambiental 

adquirida nas atividades de ecoturismo e de educação ambiental de forma prática. 

Veiga, (1998, p. 175), também ressalta que,  

 

 
[...] o ecoturismo é tratado como sendo um segmento da atividade turística que utiliza de 

forma sustentável o patrimônio natural e cultural, incentiva sua conservação e busca a 

formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, 

promovendo o bem-estar das populações. 

 

 

            Dessa forma, se torna imprescindível que tais hábitos sejam promovidos com mais 

frequência e planejamento para que consecutivamente mais simpatizantes pratiquem as atividades 

do ecoturismo nesses ambientes de maneira mais regular, constante e principalmente de forma 

sustentável.  

 

METODOLOGIA  

 

Um dos métodos utilizados para identificar e mapear as trilhas foram o investigativo, pois 

como a dimensão territorial da Ilha do Maranhão é de 831,7 km² (MARANHÃO, 2002), precisou-se 

investigar minuciosamente diversos pontos para se chegar a um modelo de caminho que pudesse se 

enquadrar no propósito de se estabelecer trilhas de cunho ecológico nesses locais e que servissem 

para a prática do ecoturismo e da difusão da própria educação ambiental de natureza formal e 

informal. Uma vez que ―[..] a educação ambiental é vista hoje como uma possibilidade de 

transformação ativa da realidade e das condições da qualidade de vida, por meio de conscientização 

advinda da prática reflexiva embasada pela teoria‖ (LOUREIRO, 2006, p. 29). Essas caminhadas 
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exploratórias foram a primeira fase das pesquisas e serviram também para uma maior interação e 

convívio com as comunidades  locais, com suas culturas exclusivas, suas crenças, universo 

simbólico e suas diferenças. 

Outra ferramenta do processo foi o participativo da comunidade, já que o papel dos 

moradores locais como transeuntes que já utilizavam esses caminhos para se deslocarem de um 

lugar para o outro cotidianamente, foi muito importante no tocante da investigação, apesar dos 

mesmos não olharem as trilhas como um instrumento sócio ambiental, nem como uma perspectiva 

ecológica de sensibilização e apreciação da natureza. Contudo, suas percepções mudaram ao 

perceberem o quanto a diversidade de paisagem é importante para a transformação do ambiente no 

qual viviam (e vivem) e que sua conservação e preservação têm uma importância ímpar para a 

perpetuação da biodiversidade local e para o futuro do planeta em uma escala global.  

Por fim, o terceiro passo utilizado para demarcar as trilhas, foi à própria prática de trilhar 

esses caminhos mapeando e identificando e marcando os pontos estratégicos e coerentes para o 

intuito de mostrar aos visitantes e aos próprios moradores locais, as características peculiares de 

cada região e os pontos específicos que poderiam ser aproveitados como instrumento de difusão e 

inserção da educação ambiental, preservação e conservação do meio ambiente junto às 

comunidades locais.   

             Os trabalhos de mapeamento das trilhas para uso no ecoturismo e na educação ambiental 

foram realizados de maio de 2009 a junho de 2011, sempre aos finais de semana. Usou-se a bússola, 

bloco de anotações e planilha de campo, e identificação dos pontos de interesse para a interpretação 

ambiental para o futuro uso da trilha para a educação ambiental. As trilhas mapeadas foram em um 

total de 07 (sete): Limoeiro, Amapá e Jacamim em São Luís; Itaputiua, em Raposa; Guarapiranga, 

Araçagy e Panaquatira, em São José de Ribamar.  

 

AS TRILHAS MAPEADAS 

Das sete trilhas mapeadas ao longo da pesquisa, quatro foram minuciosamente estudadas e 

adaptadas a partir de caminhos que já estavam sendo utilizados pelos moradores locais, mas apenas 

como simples situação de deslocamento no seu cotidiano. Foram o caso dos caminhos 

transformados em trilhas nos povoados de, Limoeiro, Amapá, e Jacamim, todos em São Luís, e 

Itaputiua, no município de Raposa. Estas são objeto deste trabalho. 

Essas trilhas adaptadas a partir de via que já servia aos moradores para seus deslocamentos 

diários podem ser observadas em seus traçados, obtidos com uso de bússola, nas figuras 02, 03, 04 e 

respectivamente, traçadas sobre imagem do Google Earth. 
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Figura 2 – Trilha em Limoeiro (São Luis - MA) 

Fonte: Traçado sobre imagem de satélite no Google Earth. Imagem de 23/06/2009 

 

 

 

 

 
Figura 3 – Trilha em Amapá (São Luis - MA) 

Fonte: Traçado sobre imagem de satélite no Google Earth. Imagem de 23/06/2009 
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Figura 4 – Trilha em Jacamim (São Luis - MA)  

Fonte: Traçado sobre imagem de satélite no GoogleEarth. Imagem de 23/06/2009   

 

 

                       

   Figura 5 – Trilha em Itaputiua (Raposa- MA) 

Fonte: Traçado sobre imagem de satélite no Google Earth. Imagem de 25/05/2004                         
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DAS TRILHAS MAPEADAS 

 

 LIMOEIRO: é uma comunidade, próximo aos bairros da Vila Maranhão, Piçarra e Estiva, na 

capital do Estado do Maranhão e que conserva algumas características rurais típicas, tendo 

vários atrativos como árvores frutíferas ―exóticas‖ que foram aclimatadas ao longo do 

tempo, e algumas até mesmo ―centenárias‖. Possui também uma curiosa ―gruta‖ (pequeno 

santuário que de acordo com os moradores locais foi construída por ex-escravos) e um rio 

(limoeiro) com águas de cor avermelhada. A trilha é composta por paisagens bem 

diversificadas, exuberantes e por vezes curiosas. Ela tem uma extensão de dois quilômetros 

e sua duração é de aproximadamente duas horas, algumas de suas características podem ser 

vistas nas fotos 01 e 02. 

 

              
 Foto 01 - Trilha para Limoeiro                                         Foto 2 – Descontração no Rio Limoeiro  

 Fonte: RIBEIRO, M.A.C., 2009.             Fonte: RIBEIRO, M.A.C., 2009.  

 

 

 AMAPÁ: está localizada na ilha de Tauá-Mirim, que na língua Tupi Guarany, significa 

Pequena terra vermelha. Ela fica a 30 quilômetros do centro de São Luís, e o acesso só é 

possível por via marítima (travessia de canoa a remo feita por moradores locais sob a 

autorização e fiscalização da Capitania dos Portos). Lá se encontram três povoados que 

apesar de estarem bem próximos dos centros urbanos, ainda vivem do cultivo de 

subsistência, da pesca artesanal e da produção de farinha, a partir da raiz de mandioca. A 

trilha de Amapá é umas das mais prazerosas e apreciadas pelos visitantes, uma vez que todo 

o seu percurso, que é de 1.000 metros, é composto por belas paisagens, vegetação nativa, 

animais típicos da fauna local, formações rochosas e modeladas ao longo dos anos pela 

dinâmica das marés, e uma praia em enseada com águas mornas e bem preservadas, como 

podemos observar nas fotos 03 e 04. 
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Foto 3 – Travessia para ilha de Tauá Mirim                     Foto 4 – Vista parcial da Enseada de Amapá 

Fonte: RIBEIRO, M.A.C., 2010.              Fonte: RIBEIRO, M.A.C., 2010. 

 

 

 

 JACAMIM: Essa trilha também está localizada na ilha de Tauá-Mirim, ela foi utilizada por 

muito tempo pelos pescadores para chegar até a praia Jacamim (que em Tupi Guarani 

significa ―Pai de muitas estrelas‖), pois a maioria dos moradores vive da pesca artesanal. O 

caminho era utilizado também pelos transeuntes, banhistas e namorados (esses últimos, 

querendo fugir de ―olhos curiosos‖ e da presença de pessoas indesejadas). É uma região 

muito interessante, pois possui uma formação geológica de grande importância científica, é 

o exemplo de falhas niveladas - como explica Guerra (1987, P.178, 180) ―ruptura e 

desnivelamento na continuidade das camadas que apresentam certo grau de rigidez por 

ocasião dos movimentos tectônicos‖ -, além de uma natureza rica em espécie vegetal e fauna 

exuberante. A trilha de Jacamim tem uma extensão de 2.450 metros e assim como a Amapá, 

permite aos visitantes uma visão panorâmica de boa parte da grande baia de São Marcos, do 

porto do Itaqui. Deve-se lembrar de que estas duas trilhas, tanto Amapá como Jacamim, 

estão em uma posição estratégica para quem gosta de apreciar o pôr do sol. Podemos 

observar visitantes na trilha do Jacamim nas fotos 05 e 06. 
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Foto 05 – Ecoturismo na Praia de Jacamim                        Foto 06 – Pesquisa da flora de Jacamim  

Fonte: Acervo Equipe Óros, 2010.               Fonte: SILVA, Q. D., 2010. 

 

 

 

 ITAPUTIUA: essa trilha fica no município de Raposa, à aproximadamente 28 quilômetros 

do centro de São Luís, município que abriga a maior colônia de pescadores e de rendeiras de 

bilro (oriundos do litoral cearense e fundadores do município) do Maranhão. A trilha possui 

uma extensão de 3.300 metros, passando por um manguezal e também por outras paisagens, 

até chegar na praia de Itaputiua (uma prainha muito discreta e pacata, com água do mar em 

um tom azul turquesa). Essa trilha apresenta além da praia, diversas espécies de mangue 

que, como o mangue preto (Avicennia germinans); mangue vermelho (Rhizophora 

harrisonii); mangue branco (Laguncularia racemosa); mangue de botão (Conocarpus erecta); 

uma fauna bem diversificada e algumas mudanças bruscas de paisagens e cobertura vegetal 

que podem ser vistas nas fotos 07 e 08.  

 

 

             
 Foto 07 – Informação sob o Manguezal                         Foto 08 – Chagada na praia de Itaputiua                    

Fonte: Acervo Equipe Óros, 2011.           Fonte: RIBEIRO, M.A.C., 2011.                         
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 GUARAPIRANGA: é uma trilha de ‗resistência‘ (três horas de caminhada, só para a ida), e 

que possui dois detalhes bem exclusivos em comparação as outras trilhas. O primeiro é que 

essa trilha mapeada é feita 100% em área rural, onde se atravessa sobre rios, passa-se por 

entre diversas plantações como milho, feijão, arroz e culturas de mandioca e por dezenas de 

casas com em taipa de mão e adobe, além de alguns vilarejos e mata densa. O outro detalhe 

exclusivo é que a trilha inicia-se no município de São Luis, na comunidade de Tajipuru e 

acaba no município de São José de Ribamar na também pacata praia de Guarapiranga. 

Alguns de seus aspectos podem ser vistos nas fotos 09 e 10. 

 

              
Foto 09 – Travessia sobre a nascente do rio Tibiri           Foto 10 – Vegetação sombreando o caminho 

Fonte: RIBEIRO, M.A.C., 2010.             Fonte: RIBEIRO, M.A.C., 2010. 

 

 

 ARAÇAGY : essa trilha está localizada na praia do Araçagy que pertence ao Município de 

São José de Ribamar. Toda a praia possui uma orla de dunas com vegetação rasteira típica, 

mas que está perdendo espaço drasticamente para a especulação imobiliária e ocupações 

irregulares. Possui também, um farol da marinha, conhecido como farol do Araçagy. 

Durante a caminhada é possível depara-se com alguns impactos ambientais bem evidentes e 

alarmantes, como assoreamentos e morte de rios, poluição do solo e água, e duas voçorocas 

- segundo Guerra (1987, P. 437) ―[...] escavação ou rasgão do solo ou de rocha decomposta, 

ocasionada pela erosão do lençol de escoamento superficial‖. É uma trilha de cunho 

sensibilizador e científico, sendo uma excelente oportunidade de se aplicar o ecoturismo e a 

educação ambiental com os participantes das atividades, assim como também com os 

próprios moradores da área e com os proprietários e funcionários dos muitos quiosques 

localizados na orla e também com os próprios banhistas que freqüentam a praia nos finais de 

semana. Nas fotos 11 e 12, vemos alguns de seus aspectos. 
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             Foto 11 – Subida na vertente de uma das Voçorocas         Foto 12 – Praia a partir da saída da Voçoroca 

             Fonte: RIBEIRO, M.A.C., 2011.                                           Fonte: RIBEIRO, M.A.C., 2011. 

 

 

 PANAQUATIRA: É toda executada na praia do mesmo nome da trilha. A mesma é 

considerada a mais limpa, dentre as praias do litoral Maranhense. Tem como grande 

fenômeno que desperta curiosidade dos seus visitantes, o fato de que quando sua maré está 

na baixa mar, a praia fica parecida com um extraordinário deserto. Nestas ocasiões, o mar 

chega a recuar por aproximadamente dois quilômetros sendo possível caminhar pela extensa 

faixa de areia fina e molhada por vários minutos em direção do mar, observando-se as 

diversas espécies de crustáceos que não conseguiram acompanhar a vazante da maré e os 

inúmeros ―currais‖ usados pelos pescadores locais para capturarem os peixes de forma bem 

artesanal. Além das paisagens naturais, como as enormes falésias – segundo Guerra (1987, 

p. 178) ―[...] forma de relevo litorâneo abruptas ou escarpadas ou, ainda, desnivelamento de 

igual aspecto no interior do continente‖ – veem-se os imensos e envergados coqueiros. Esta 

bela praia, cada dia que passa, vem se destacando como um ótimo refúgio da vida 

estressante, uma vez que por se localizar distante dos grandes centros, a mesma está alheia 

aos ruídos das praias movimentadas e ainda conserva as características e atividades nativas 

da região. Vemos um pouco de sua paisagem nas fotos 13 e 14. 
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   Foto 13 – Caminhada na praia de Panaquatira              Foto 14 – Fenômeno da baixa mar 

   Fonte: RIBEIRO, M.A.C., 2010.                                       Fonte: RIBEIRO, M.A.C., 2010. 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A principal finalidade da pesquisa foi mapear as trilhas para aplicás-las como instrumentos 

para a inserção da educação ambiental do ecoturismo e a preservação e conservação meio ambiente 

na Ilha do Maranhão e identificando os aspectos positivos e negativos nas mesmas.  

Em todas elas percebeu-se essas potencialidades, uma vez que a riqueza de detalhes nas 

paisagens, a diversidade da paisagem da fauna e flora, as culturas e os hábitos dos moradores locais 

- como produção artesanal de farinha e pesca com curral, assim também como a própria 

interferência antrópica, as erosões e o desmatamento, com certeza enriquecerão consideravelmente 

as atividades aplicadas. Nesse caso, a educação ambiental e o ecoturismo que são pouco explorados 

por aqui e tão procurados nos dias de hoje, principalmente por moradores dos grandes centros 

urbanos.  

Portanto, considera-se que o mapeamento e a aplicação de trilhas para o uso em educação 

ambiental e para o ecoturismo é uma forma viável de se praticar a sustentabilidade e elevar a 

consciência ambiental das pessoas envolvidas, tanto dos participantes como dos próprios moradores 

locais, a um nível de reflexão que outrora não se praticava, por não estarem acostumados ao 

convívio com o ambiente natural e/ou por não saberem interpretar o ambiente ao qual estavam 

inseridos. Isso se justifica principalmente pela falta de informações e de metodologias aplicáveis. 

Todavia, a ferramenta das trilhas ecológicas como instrumento do ecoturismo e da educação 

ambiental, só se dá de forma eficaz quando de fato a mesma estiver inserida no contexto social de 

todos os envolvidos, tanto de forma direta como indireta. E não apenas dos pesquisadores, ativistas, 

participantes e comunidades locais, como também, e principalmente, do próprio poder público e do 

setor privado, esses últimos, entrando com o suporte logístico e financeiro para implantação de 
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políticas públicas voltadas para o ecoturismo, para o turismo em geral e a própria educação 

ambiental formal e informal.  
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INTRODUÇÃO 

O meio ambiente e sua e sua problemática vêm atraindo cada vez mais olhares das 

mais diversas áreas do conhecimento científico e da mídia. Porém há de se fazer uma série de 

reflexões para se entender se a partir desta perspectiva ambiental se pode compreender o 

espaço geográfico ou de fato se repete o senso comum ao se tratar o tema. Para o geógrafo G. 

Bertrand, o meio ambiente pode ser definido como um conjunto de elementos externos que 

rodeiam a sociedade e que com ela interage. Esta humanização da problemática ambiental 

ainda não parece ser bem assimilada pelos geógrafos, sobretudo àqueles que insistem na 

geografia de uma natureza ―congelada‖, à montante da ação antrópica e da problemática 

ambiental. 

Por englobar não só aos aspectos físicos da superfície terrestre, o meio ambiente é 

também superfície habitada, carregada de conflitos, de recursos, de cultura etc., deve ser 

gerenciado por tanto de forma que englobe todas as suas características a fim de que se tenha 

a solução do problema único: a degradação da qualidade de vida da população.  

Ante tal desafio, surge o termo ―desenvolvimento sustentável‖ em 1980 na publicação 

World conservation strategy: Living resourse conservation for sustainable development. e 

reafirmado, em 1987 pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento
1
, 

que publicou um relatório considerado referencial desta noção e dos princípios  que lhe dão 

fundamento, onde, em síntese, considera que o desenvolvimento sustentável consiste em uma 

exploração dos recursos da Terra atendendo às necessidades do presente, porém sem 

comprometer a possibilidade das futuras gerações atenderem as suas próprias necessidades, 

sendo considerado como objetivo a ser alcançado por alguns estudiosos e gestores e tido ainda 

                                                 
1
 Conhecida como Comissão Brundtland.  
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como utopia por outros, porém fato é inegável nosso instinto de sobrevivência, com busca de 

soluções diante de problemas que põe em risco o nosso futuro.  

  Tal conceito está embasado na lógica de se obter qualidade de vida com geração de 

renda, igualdade social e por outro lado a preservação da natureza e dos recursos naturais, 

com o intuito de se evitar o esgotamento dos mesmos. 

 A temática do desenvolvimento sustentável é consenso tanto nos projetos políticos, 

como em ONGs e empresas. Os gestores bem como sua equipe técnica devem estar 

preparados diante deste desafio para a gestão do território. A problemática aqui discutida é 

justamente de como abordar de forma integral e contemplativa este território dentro de suas 

complexidades? O território-meio ambiente pode ser imaginado como uma maleta onde 

encontramos o relevo, corpo hídrico, a sociedade, florestas, cultura, infra-estrutura, campos 

agrícolas... 

 Cabe a nós geógrafos apreender este espaço geográfico e toda sua complexidade de 

forma integrada e sistêmica. Não satisfazer-se em conhecer apenas o funcionamento dos 

elementos, mas sim sua interação com aquele à sua volta. Enfim, romper o trabalho dentro de 

uma geografia setorizada e ingressar a uma ciência geográfica una. 

  Para isso é preciso adentrar a um modelo, que ao mesmo tempo em que agregue toda 

a complexidade do território, tenha a capacidade de interpretá-lo em suas relações e seja 

objeto de apoio àqueles que estão diretamente ligados à gestão do território. 

A abordagem teórico-metodológica foi desenvolvida partindo da contribuição de 

alguns autores, tais como: BERTRAND (2007) e PASSOS (2007 e 2009). 

 A geografia demanda desde o seu princípio, uma ferramenta que possa responder aos 

anseios do pesquisador dentro de uma perspectiva que explique a complexa relação entre o 

homem e o meio, bem como a construção deste meio. 

 Realizou-se então, uma reflexão sobre o papel da paisagem na geografia, 

especificamente dentro de uma Geografia que busca se (re)encontrar, ante a emergência da 

problemática ambiental dos últimos anos. 

 A abordagem dentro da ciência geográfica, nos abre um leque de opções e 

sugestões, haja vista a complexidade e o conjunto de aspectos a serem abordados – naturais, 

sociais – culturais - e econômicos – tornando-se um grande desafio àquele geógrafo que não 

se dispõe à análise setorizada ou que avance a gama de disciplinas que a geografia – de 

determinados geógrafos – insiste em tomar para si como a hidrogeografia, geologia, 
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geomorfologia , não no intuito de uma abordagem sistêmica, mas sim de uma abordagem 

setorizada, construindo em seu auge  uma interdisciplinaridade periférica.  

 Institui-se assim para estudos dentro da Geografia o complicado ao invés do 

complexo, uma análise incapaz de expor a realidade, tão pouco de perceber o espaço 

geográfico em sua totalidade onde o estudo dos elementos em si está acima dos estudos das 

relações e dos sistemas. 

Nos anos de 1970, a problemática ambiental, passou a ser abordada juntamente com os 

estudos sobre desenvolvimento.  Já na década de 1980 a difusão da consciência ambiental 

colocou o debate ecológico na agenda de políticos, da opinião pública e da imprensa, ao 

constatar-se a globalização de diversos problemas ambientais e a rápida aproximação às 

margens de tolerância máxima de numerosos ecossistemas. 

 Dentro da geografia, desenha-se uma categoria de análise, desenvolvida na tentativa de 

ocupar as lacunas deixadas pelas pesquisas setorizadas junto à apreensão global do espaço - 

relação sociedade-natureza - que é a paisagem. 

 Entre as diferentes abordagens pertinentes à descrição e análise das dinâmicas e 

organizações espaciais, existem três grandes orientações que devem ser vista como 

complementares.  

 A análise espacial que consiste em explicitar as grandes regras que estruturam 

e organizam o espaço.  

 A Geografia Social que aborda os processos de construção territorial pela 

análise dos comportamentos sociais.  

 A abordagem paisagística que se propõe a costurar as relações entre estas duas 

orientações, para mostrar como as diferentes combinações de comportamentos 

individuais induzem cada uma das construções paisagísticas específicas e, pois, 

os modelos recorrentes de organização do território. 

A paisagem dentro da geografia permeia desde o século XIX, com um caráter 

meramente ilustrativo aonde, segundo Bertrand, ―não chegou a elaborar uma construção 

científica coerente”, ou seja, limitava-se a descrever e caracterizar certos conjuntos 

homogêneos da superfície terrestre, privilegiando aspectos visíveis, sendo assim, muito 

criticada e questionada quanto ao seu papel dentro da geografia – a paisagem objeto -.  

O estudo da paisagem na geografia começa primeiramente pela análise naturalista, 

precedida por Alexandre Von Humboldt (1769-1859) deixando de lado sua representação da 

percepção, ainda que os geógrafos fossem sensíveis às qualidades estéticas das paisagens. 
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 Após a institucionalização da geografia como disciplina (final do século XIX) a 

abordagem da paisagem passa a ser formalizada, sendo a ciência geográfica definida como 

estudo das paisagens, por geógrafos alemães como Alfred Hettner (1859-1941), Siegried 

Passarge (1867-1958) e Otto Schlüter (1872-1952). 

Paul Vidal de la Blache (1845-1918) define na França que os estudos regionais, 

tomando como base as ―regiões naturais‖ ou ―regiões geográficas‖,  passariam primeiro pela 

observação direta das paisagens tendo por base a monografia tradicional, sendo esta 

discursiva, descritiva, qualitativa, analítica (os tópicos de relevo, clima, população, economia) 

e insistia em  um ―excepcionalismo‖ mal formulado na unidade da realidade observada.                                                                                                                                                                     

Hoje é possível imaginar um modelo sistêmico que evita a maioria desses 

inconvenientes. Além disso, esse procedimento nos conduz a reintroduzir uma parte 

controlada de qualitativo e certa dose de excepcionalismo, por exemplo, na apreensão das 

paisagens. Os geógrafos foram os artesãos nessa matéria.  

Entre 1890 e 1950, certa concepção da monografia fez a eficácia e a glória da 

geografia regional francesa. Mas, por falta de renovação, ela também fez sua ruína.  

    Paisagem como elo na dialética sociedade-natureza 

A paisagem reflete a sociedade e o território está na paisagem. A paisagem-território é 

o meio ambiente no olhar dos homens, artificializada pela sociedade.  

Por meio dessa paisagem-território (este meio ambiente artificializado pelo homem e 

para o homem), trazendo elementos e métodos da análise da paisagem e seus prognósticos 

para as discussões de gestão do território é que podemos alcançar o desenvolvimento do 

território.   

As paisagens registram também marcas deixadas pela natureza e pela sociedade, casas 

abandonadas em uma zona rural, por exemplo, podem indicar que aquela já foi uma área 

ocupada e que por motivos sociais, econômicos, culturais etc. a população foi expulsa (êxodo 

rural). Através dessas marcas podemos fazer prognósticos de como essa paisagem se 

comportará no decorrer do tempo onde segundo RODRIGUEZ, 2004: 

 

“Paisagem como sistema econômico-social é concebida como a área onde vive a 

sociedade humana, caracterizando o ambiente de relações espaciais que tem uma 

importância existencial para a sociedade, composto por uma determinada capacidade 

de funcionar para o desenvolvimento das atividades econômicas.” (p. 55) 

 

Na França a partir da década de 1960, especialistas em geografia física (biogeografia 

especificamente) como Georges Bertrand, Gabriel Rougerie, colocam uma nova questão no 
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estudo da paisagem que é a  integração da percepção dos atores da paisagem. 

Thierry Brossard e Jean Claude Wieber (escola de Besançon) partem da mesma 

abordagem biogeográfica e desenvolvem a cartografia da paisagem. Armand Frémont 

reafirma a identidade e sensibilidade da paisagem e Augustin Berque destaca a cultura como a 

consciência humana da paisagem (RIBEIRO, 2009). 

Na ex-URSS a "ciência da paisagem" (Landschaftovedenie) privilegia o estudo 

estritamente natural com a noção de "Complexo Natural Territorial" de V. Dokoutchaev 

(1846-1903). A partir da primeira metade do século XX, V.B. Sochava adota uma abordagem 

sistêmica, o geossistema (1960). 

Para tanto, prorrogava-se a incógnita de como tornar a paisagem, um instrumento da 

geografia? Isso se dá com o reconhecimento de uma dimensão material ligada à paisagem, 

enfim, à sua territorialização e o ideal (sociocultural). A análise da paisagem não deve ser um 

procedimento em sí e sim a parte de um todo, de uma complexidade para a apreensão do 

estudo que se pretende realizar (Bertrand, 2007). 

Pode-se dar como precursor destas discussões, Sochava
2
, com seus estudos sobre 

geossistema, suas abordagens quantitativas, sendo um grande avanço para a evolução dos 

estudos de paisagem em sua ordem epistemológica, mas muito carente de metodologia, porém 

colocando-a como uma categoria de análise dentro da geografia.  

 Mas foi com G. Bertrand, em seu artigo Paisagem e Geografia Física Global: esboço 

metodológico, em que a paisagem, como categoria de análise, é abordada sob uma perspectiva 

geossitêmica, para Bertrand (2007):  

 

“A paisagem não é a simples adição de elementos geográficos disparatados. É, 

numa determinada porção do espaço, o resultado da combinação dinâmica, 

portanto instável, de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo 

dialeticamente, uns sobre os outros, fazem da paisagem um conjunto único e 

indissociável, em perpétua evolução.”(p. 7-8) 

 

Partindo desta definição, fica mais claro a relação indissociável na paisagem, entre a 

sociedade e a natureza
3
, um ponto de partida para a abordagem global da paisagem, 

desempenhado senão, pela abordagem geossistêmica
4
. 

                                                 
2
  Paisagem considerada com uma formação sistêmica, composta por cinco atributos sistêmicos: 

estrutura; funcionamento; dinâmica; evolução; informação. 
3
  Bertrand deixa claro que esta natureza, não está mais para àquela antes abordada pela geografia 

clássica, mas sim uma natureza “(...) integrando todas as implicações da ação antrópica.”, portanto uma 
natureza antropizada. 
4
  Entrada geossistêmica definida por Bertrand (1967) seria o resultado da combinação “local e única”  

entre elementos da paisagem e suas combinações dialéticas. Estes elementos agrupam-se em: Potencial 
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A Paisagem é polissêmica, isto é, contempla as mais diversas áreas de estudo, não 

podendo se contentar apenas com o natural, ou o econômico ou o cultural. 

A abordagem geossistêmica dá ao estudo da paisagem um direcionamento, um 

princípio para a apreensão global, mas por se tratar de uma categoria de análise, acaba que por 

abrir um leque de caminhos no campo da investigação.  

É pertinente deixar claro que este ―ressurgimento‖ dos estudos de paisagem é 

concomitante à emergência da problemática ambiental (segunda metade do século XX), onde 

até então, tínhamos, neste contexto, uma geografia despreparada para abordar tal 

problemática, haja vista que, neste momento, a geografia estava estruturada na dicotomia 

Geografia Humana e Geografia Física, estando esta última toda setorizada, insuficiente para 

um estudo mais holístico
5
, global, tal como exige a compreensão da problemática ambiental. 

Dentro da geografia, vê-se uma intensa utilização de nomes e termos onde por vezes, 

se cria uma confusão epistemológica, pois a mesma ainda possui conceitos, definições 

demasiado híbridas, utilizadas sem bases coerentes, tomados por cada pesquisador ao seu bel 

sabor. 

Neste jogo de debates sem um interesse prático, têm-se a idéia de que a paisagem não 

pertence a ninguém, mas todos a reivindicam ao seu gosto  - os arquitetos, biólogos, geólogos, 

ecólogos, arqueólogos etc..  

Mas então, o que cada um quer dizer quando fala de paisagem? Primeiramente, a 

paisagem não é um conceito, mas sim uma noção. Quando olhamos uma paisagem, vemos 

apenas a sua metade onde sua outra metade está dentro de nosso espírito, de nossa vivência, 

de nosso coração, portando, a cada um a sua paisagem (BERTRAND, 2007). 

Tendo a paisagem como categoria de análise para uma abordagem global do território, 

temos a possibilidade de utilizá-la como indicadora
6
 dos processos sócio-espaciais, onde tal 

perspectiva só é possível frente à capacidade que esta paisagem tem de eleger um diálogo 

entre as ciências naturais e as ciências sociais, bem como ―revelar os modos de 

funcionamento e organização dos espaços”, assim como a sua dinâmica. Estruturando-se 

assim a abordagem do território a partir da paisagem: 

                                                                                                                                                         
Ecológico; Exploração Biológica ; Ação Antrópica. Estando estes ligados uns aos outros onde qualquer grau de 
evolução diferenciado gera um desequilíbrio inscrito na paisagem. 
5
  Cf. Rodriguez (2004)  pág. 97 

6
  Trabalhar com a  paisagem indicadora é utilizar-se da materialidade paisagística para diagnosticar, 

num primeiro nível, os atores e os fatos sócio-econômicos e culturais que atuam no referido recorte 
geográfico, ou melhor, paisagístico. 
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1º QUEM SÃO OS ATORES DA PAISAGEM? Como colocá-los dentro de um 

abordagem econômica e histórica?. Estes atores são públicos ou privados? São geridos 

a partir de políticas públicas ou de iniciativas estritamente comercial/econômicas.  Se 

pública, em qual esfera se tem por iniciativa a intervenção públicas (Federal, Estadual, 

Regional, Municipal). Há quanto tempo estes atores vêem intervindo neste território, e 

qual o prognóstico de tempo ainda para esta invenção? 

2º ESPAÇOS- Qual é o local abordado no estudo, localizando-o em nosso planisfério? 

Como territorializar este meio.  Como ocorreu o processo de ocupação do território 

(atividades desenvolvidas por essa sucessão de sociedades e sua forma de fazer este 

território) e como a população encontra-se no estágio atual?  

3º TEMPO -  O tempo biológico, fenológico  - as cores da estação – As manifestações 

culturais da sociedade naquele território, interpretação em escala temporal das 

transformações territoriais a partir de imagens de satélite e fotografias aéreas.  Geo-

foto-grafia do território localizando e identificando as manifestações desta sociedade. 

Sendo assim, neste tipo de análise é possível revelar como as ações do homem se 

manifestam no território bem como o seu poder de interferência neste meio, como por 

exemplo, as intervenções do poder público, caracterizada pelas políticas públicas 

implementada em certas porções do território onde segundo Bertrand (2007, p. 266): 

 

“A paisagem deve ser recolocada no coração da sociedade, lá aonde a cultura e a 

sensibilidade vêm interferir com as questões socioeconômicas e ecológicas, muito 

especialmente aquelas que emergem da gestão do meio ambiente a da 

transformação dos territórios‖. 

 

Para tanto, a entrada unicamente pela paisagem neste território, se torna insuficiente, 

havendo então, que se dispor de outras ―entradas‖ neste espaço para sua melhor apreensão. 

A Análise paisagística traz ao geógrafo, maior sensibilidade, um aprofundamento em 

sua representação do mundo quando complementada por mais duas categorias de análise a 

serem discutidas posteriormente: o Território e o Geossistema. 

Território este não dentro da perspectiva das relações de poder proposta por Raffestin
7
 

(1993), mas um território carregado de elementos visíveis e invisíveis, onde há o relevo, os 

rios o solo a vegetação bem como a história das sucessivas sociedades que nele se instalaram 

e por ele passaram ou ainda lá estão e deixaram suas marcas. 

                                                 
7
  Define território com um produto dos atores sociais, p. 143 
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O retorno da paisagem deveria ocorrer em outra geografia, ou seja, livre da dicotomia 

humano-física e da setorização destas a fim de se obter ao máximo, a análise da dinâmica e do 

funcionamento do território, dentro de sua globalidade. 

A Paisagem, palavra mestiça, carregada de traços ambíguos e de contornos que nos 

remetem desde o classicismo da geografia do século XIX até a já enraizada problemática 

ambiental. Atravessa valores em antítese do pragmatismo exacerbado da geografia de meados 

do século passado funcionando como uma costura entre a qualidade de vida, comportamentos 

sociais, patrimônio e identidade com a análise espacial que explicita as grandes regras que 

estruturam e organizam o espaço. 

De forma geral, em qualquer língua, a paisagem tem importante papel na ordenação do 

território. Ela pode não definir o território, mas o representa, pois apresenta uma identidade 

pessoal, uma identificação patrimonial e cultural construída pela história do território. 

  Paisagem e sua problemática encontram-se justamente em sua definição junto a 

programas políticos/administrativos – a criação de algumas leis de ordenamento paisagístico - 

mas a priori esta problemática se dá em sua definição dentro da ciência, ora por recorrer ainda 

àquela paisagem objeto do século XIX, ora pelo não entendimento da paisagem aqui proposta 

como um elo entre as ciências ditas naturais e a social – dimensão cultural.  

A paisagem é polissêmica, ou seja, ela contempla o processo conjunto entre o cultural 

e o natural, o indivíduo e a sociedade. Portanto a paisagem é indissociável da sua globalidade 

e de sua unicidade necessitando assim, da construção de um sistema interdisciplinar, entre a 

linha que tange as ciências da interface território/sociedade. 

Diferente daquela paisagem da geografia regional, o ―novo‖ encontro da paisagem 

com a ciência geográfica busca a reconstrução de uma geografia diferente daquela 

setorizada/repartida em ―sub-disciplina‖, ineficaz em responder às questões ambientais. 

É, portanto neste contexto que se deve empenhar os estudos da paisagem para a 

abordagem do território. É neste sistema que se (re)constrói uma geografia global, complexa e 

com um espírito sistêmico, onde para Georges Bertrand., passar pela paisagem é para o 

pesquisador um percurso perigoso, é se dispor a um novo espírito investigatório, este 

contemplando a dimensão humana, social e cultural, atualmente ausentes das questões do 

meio ambiente e da transformação dos territórios. 

  É diante das problemáticas anteriores, reconhecer, no sentido de nós geógrafos e nossa 

forma de ―fazer‖ geografia, que as superfícies de aplainamento, os movimentos de 
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epirogênese de grandes massas continentais ou os leques aluviais, isoladamente em seu 

pragmatismo, estão longe de responder às emergentes crises socioambientais. 

O Geossitema 

Vulgarizado durante a 2ª metade do século XX, apropriado e adaptado a cada 

pesquisador segundo sua problemática, o paradigma sistêmico foi muito utilizado por A. 

Cholley, porém com bases puramente geomorfológica. 

  Tal paradigma dentro da ciência da paisagem inicia na Alemanha (Landschaftskunde) 

e na Rússia (Landschaftovedenie) numa tentativa de descrição global do meio natural. 

Em um processo seguinte, passa-se a fazer a ―análise integrada do meio natural‖ onde 

a priori está à apreensão do Complexo Territorial Natural a partir das diferentes disciplinas 

naturalistas ou sociais. Ela chega a descrever os conjuntos complexos (qualitativo), mas não 

chega a explicá-los a um nível que extrapole  os limites das disciplinas tradicionais. Por 

último desenvolve-se uma análise sistêmica ou a ―ciência do geossistema‖ com base na 

teorização sobre o meio natural a partir da quantificação. Desenvolvida principalmente na ex-

URSS para o propósito dos grandes levantamentos do território principalmente da Sibéria. 

A análise científica do meio natural passa a ser considerado como um conjunto 

geográfico dotado de uma estrutura e um funcionamento próprio. 

O termo ―geossistema‖ foi utilizado pela primeira vez em 1960 por Sochava 

designando-o a um sistema geográfico natural associado a um território, caracterizado por 

estruturas verticais
8
 (geohorizontes) e horizontais

9
 (geofácies), diferenciado do ecossistema 

por ter uma unidade espacial delimitada e analisada a partir de uma escala. O conjunto das 

estruturas e dos mecanismos é apreendido globalmente. 

O geossistema é composto por três componentes: O potencial ecológico; exploração 

biológica e a ação antrópica (Figura 1), onde segundo RIBEIRO, 2009:  

 

―O potencial ecológico é a base física de sustentação da exploração biológica. A ação antrópica 

quando altera um desses dois subsistemas, altera, na verdade a estrutura e o funcionamento do 

conjunto, pois estes três subsistemas têm relações dialéticas entre si, ou seja, a alteração em um 

deles provoca uma reação em cadeia, a ordem inversa das ações também pode ocorrer de forma 

indireta.‖ (p. 28-29) 

 

                                                 
8
  São estruturas verticais homogêneas que superpõe uma às outras. (estratigrafia de vegetação; 

biomassa; atmosfera) 
9
  São estruturas horizontais resultado de conjuntos homogêneos de geohorizonte. Estrutura  variável 

no espaço e no tempo. 
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Figura 1 – Fluxograma do Geossistema. Bertrand, 2007. Adaptação: Lucas Sant‘ana, 2009. 

 O geossistema é uma abstração, categoria de análise que apresenta segundo  

 

 

BERTRAND, 2007 um problema na maneira de como integrar componentes 

antrópicos dentro do geossistema e em condição de melhor definir o seu conteúdo. Afirma 

ainda o autor na necessidade de se tomar cuidado para não subordinar a estrutura 

socioeconômica ao geossistema caindo assim, em um determinismo natural já superado. 

  A resposta a esta problemática se dá levando em conta o impacto socioeconômico 

sobre o geossistema, sendo assim, às modificações impostas ao geofácies, aos geohorizontes e 

suas conseqüências sobre os estados e o comportamento do geossistema. 

 

 

 O Território 

 

O território da forma na qual nós o abordamos neste trabalho, é distinto daquele 

definido por muitos autores, inclusive RAFFESTIN, 1993, onde seria em síntese, um campo 

de relações de poderes. O território aqui proposto por G. BERTRAND, 2007, é aquele onde 

há o encontro entre o social e o natural, onde é a ação desta sociedade sobre o geossistema, 
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somado ao fator sócio-econômico, que se ―cria‖ o território tornando-se, portanto, impossível 

uma análise da sociedade sem o território e leviano um estudo do ―meio natural‖ sem o 

território. 

 O Modelo GTP 

Proposto por Bertrand, o modelo GTP: geossistema – território - paisagem, um sistema 

tripolar, ―destinado a demonstrar a complexidade do meio ambiente geográfico‖, defendida 

pelo autor com certo aprofundamento dos conhecimentos, vinculado ao estudo de políticas 

públicas territoriais, meio ambiente e ―apropriação do meio‖.  

O modelo GTP vem para suprir a necessidade de um método científico mais 

complexo, para isso, contemplando três abordagens –entradas- (Figura 2). 

 

Figura 2–  sistema GTP. BERTRAND 2007, p. 299 

 

 

 

A primeira delas é o geossistema. Uma entrada de caráter naturalista, contemplando os 

elementos geo-biofísicos, com seu maior ou menor grau de antropização.  

Tomamos como exemplo o município de Itaúna do Sul, na porção noroeste do estado 

do Paraná, onde temos um embasamento do arenito Caiuá, com baixa declividade, modelado 

pela erosão, com predomínio da geomorfogênese, acentuado pela retirada da cobertura 

florestal arbórea Mata Pluvial Tropical, em substituição, a princípio, de uma agricultura 

comercial intensiva – cafeicultura - seguida de uma quase generalizada ‗pecuarização‘ e, nos 

dias atuais, pela expansão da monoculutra da cana-de-açúcar; início do processo de 

desperenização dos pequenos ribeirões em vales mais ou menos abertos, aptos à mecanização, 

resultando na praticamente ausência das matas ciliares.  
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Com clima caracterizado como mesotérmico, compreendido com temperaturas de 16º 

e 20ºC de média anual e os índices pluviométricos anuais da região são superiores a 1000 mm 

e, não raro, a 2000 mm, concentrados nos meses de verão, índices menores nos meses de 

inverno (Gráfico 2), caracterizando uma sazonalidade que se reflete nas culturas agrícolas - 

culturas de inverno e culturas de verão -(PASSOS, 2006). 

 

 

Gráfico2 - Gráfico ombrotérmico de Paranavaí/PR. A  temperatura média mensal das máximas absolutas do mês 

mais quente é de35,3ºC; a temperatura média mensal das mínimas absolutas do mês mais frio é de 12,4ºC. 

Portanto, o período de atividade vegetal (PAV) é favorável ao longo dos 12 meses do ano. A linha das 

temperaturas médias mensais acusa poucas oscilações.  Com relação à distribuição das precipitações, todos os 

meses são contemplados com alguma quantidade de chuva, porém a forte insolação, associada à elevadas 

temperaturas e à litologia (arenito Caiuá) provoca stress hídrico nos cultivos, sobretudo por ocasião dos 

―veranicos‖ de primavera-verão. FONTE: PASSOS, 2007. 

 

Outra entrada é o território onde já são contemplados os fatores socioeconômicos 

como também a gestão do meio ambiente. 
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Ainda em nossa área de estudo pode ser exemplificado com a expansão da cultura 

cana-de-açúcar na região noroeste do Paraná, juntamente com a implantação de usinas de 

álcool. Tal fato se deve por ser esta região, local propício, tanto pelo clima quanto pelo relevo, 

propício para culturas mecanizadas, concomitante a isto, a desestabilização das pequenas 

propriedades, dado principalmente pela queda do mercado do café; e pelas pastagens 

degradadas, pouco rentáveis, dada aquele tipo de solo de textura arenosa, pobre em 

micronutrientes , o que torna insustentável em pequenas parcelas de terras, sendo grande parte 

delas englobadas, geralmente como arrendamento ou consórcio para o cultivo da cana-de-

açúcar. 

Por último, temos a entrada da paisagem, abordando as dimensões socioculturais 

inscritas neste geossistema, neste território. 

Deslocamento da população da área rural para outras regiões principalmente para 

médias cidades próximas a Itaúna do Sul, o que levou ao abandono e fechamento de escolas 

rurais, bem como tornando algumas estradas rurais obsoletas, que levam a lugar nenhum, 

caracterizando-se uma paisagem indicadora, no caso, de um processo sócio-econômico. 

Estas três abordagens não podem ser definidas nem tão pouco aplicadas à uma análise 

separadamente, pois uma está estritamente relacionada à outra, compondo a sua totalidade, ou 

seja, uma forma de analisar o meio ambiente geográfico na sua globalidade . 

Segundo BERTRAND estas entradas do GTP, correspondem respectivamente a source 

= fonte; ressource = recurso; ressourcement = identidade
10

. Abordagem esta que será 

constante nesta pesquisa, porém não de forma explicitada a que categoria se estará 

trabalhando, a fim de se obter ao máximo, a análise da dinâmica e funcionamento de nosso 

recorte geográfico, dentro de sua globalidade. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Desde os primórdios da humanidade o homem retira da natureza os recursos que necessita 

para sua sobrevivência. Com a Revolução Industrial iniciada no século XVIII, evidencia-se a 

acelerada modificação e retirada dos recursos naturais. A partir do século XX a degradação 

ambiental é coloca em pauta como sendo um ―problema crônico do planeta‖. 

No Brasil o interesse pela colonização foi impulsionado pela busca de áreas produtivas 

que favoreceram aos colonizadores a retirada de minerais, a fixação da agricultura e pecuária. 

Nesta perspectiva o território brasileiro recebeu fontes colonizadoras que no primeiro 

momento instalam-se no litoral brasileiro. 

 

 ―Hoje, a costa brasileira já apresenta vastas extensões continuamente 

ocupadas, no interior das quais encontram-se aglomerações de expressiva 

densidade populacional. Tal juízo não equivale, todavia, a dizer que o litoral 

esteja plenamente ocupado. Bem ao contrário vastas porções litorâneas 

permanecem escassamente povoadas, característica marcante dos Estados mais 

setentrionais do país. Na verdade, numa visão de conjunto da zona costeira 

sobressai a diversidade de situações‖ (MORAES, 2007, p 44). 

 

 

As zonas costeiras sofrem os principais impactos com o aumento da especulação 

imobiliária e do turismo, trazendo desenvolvimento econômico, mas causando transformações 

significativas nos ecossistemas costeiros e também em comunidades tradicionais já residentes 

nessas áreas. 

 

 

1 – Acadêmicos do 7° período do curso de Geografia da Universidade Estadual do Maranhão, Campus São Luís. 

2 – Professora  do departamento de História e Geografia da Universidade Estadual do Maranhão, Campus São Luis. 
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Devido ao aumento do processo de transformação e degradação destes ecossistemas fez-

se necessária uma política de zoneamento e gestão de ambientes costeiros, desenvolvido pelo 

governo federal juntamente com as administrações estaduais e municipais a fim de preservar e 

promover o desenvolvimento sustentável em áreas costeiras. 

A costa sudeste maranhense onde estão situadas as áreas de estudo, ainda possui 

características naturais bem preservadas, apesar do avanço das indústrias e do crescimento 

populacional notável não só na costa sudeste como em todos os pontos da ilha. 

 

 

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A partir de uma investigação bibliográfica utiliza-se como fonte de informação, dados 

primários e secundários, para obtenção de embasamento teórico-metodológico. A técnica da 

observação direta intensiva (observação não participante) auxiliou na execução do estudo, no 

momento em que ela foi atenta e metódica; enquanto a técnica da observação direta extensiva 

constituiu-se da aplicação de formulários, com o propósito de coletar informações da 

população para se conhecer a realidade local sobre a problemática socioambiental.   

Com o decorrer da pesquisa realizou-se o registro fotográfico, realizado com o propósito 

de registrar as ações antrópicas e os impactos ambientais nesta localidade. Foram realizadas 

entrevistas com  representantes das Associações de Moradores e Colônia de Pescadores dos 

povoados. Elas deram consubstancia no desenvolvimento da pesquisa, acrescentando novas 

observações em relação ao saneamento básico (água potável, coleta do lixo, rede de esgoto).  

 

3. COSTA 

As zonas costeiras de um modo geral são de grande importância do ponto de vista 

histórico e econômico. Histórico porque são nelas, na maioria das vezes, que se inicia o 

povoamento de áreas. Econômico pelo fato de nas zonas costeiras estarem situados no caso 

especifico do Brasil, os grandes centros econômicos e de escoamento da produção através de 

portos para a exportação, e também para a exploração de atividades turísticas e de pesca. 

A definição de zona costeira gera certa polêmica, pois se expande muito além da idéia 

de que ―é a zona de interação dos meios terrestres, marinhos e atmosféricos‖ (Moraes, 2007). 

De fato é uma definição limitada, pois áreas costeiras têm peculiaridades de paisagens e 

ecossistemas com limites bem definidos. O fato é que para se definir zona costeira, deve-se 

levar em consideração não só características físicas, mas também humanas e econômicas. 
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3.1Costa brasileira 

A zona costeira do Brasil é considerada pela Constituição Federal como um 

patrimônio nacional, sendo assim sua utilização deve ser de acordo com as regras de 

preservação ambiental, a fim de manter conservados os ecossistemas costeiros (Moraes, 

2007). 

O Brasil possui 7.367 quilômetros de linha costeira sem levar em consideração os 

recortes litorâneos (baías, reentrâncias, etc.). Esses recortes elevam a extensão da linha 

costeira a mais de 8,5 mil quilômetros (Moraes, 2007).  

A zona costeira brasileira abriga um grande número de ecossistemas de grande 

importância para o equilíbrio do meio ambiente, dentre eles estão dunas, recifes, restingas, 

estuários e outros ambientes ecologicamente importantes incluindo as poucas manchas que 

ainda restam de Mata Atlântica localizadas na Serra do Mar. Vale recordar que: ―... essa 

vegetação possui uma biodiversidade superior a da Floresta Amazônica no que toca a 

variedade de espécies vegetais...‖ (MORAES, 2007, p.100) 

Destacam-se também os manguezais que são os mais extensos do mundo 25.000 km² 

seguido pela Indonésia 21.763 km² (UINC, 1983) e desempenham uma função fundamental 

na reprodução de varias espécies e é conhecido como um berçário natural. 

O Brasil possui áreas de manguezais em todo norte do país, tendo ocorrência também 

em alguns estados do nordeste como, por exemplo, a Bahia e na região sul/sudeste nos estados 

de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, excluindo-se apenas o extremo sul de Santa Catarina e 

ao Estado do Rio Grande do Sul (Diegues, 1996). 

Sobre a devastação é coerente salientar que: ―... vastas áreas deste ecossistema, 

notadamente associadas a estuários, estão sofrendo rápidos e progressivos processos de 

degradação devido principalmente às ocupações industrial, urbana e portuária‖ (DIEGUES, 

1996, p.157) 

Outro fator impactante ao ecossistema manguezal é a extração de madeira para a 

construção civil em áreas fora dos estuários, ocorrendo com maior intensidade nos estados do 

nordeste (Diegues, 1996). Mesmo sendo feita por habitantes da própria área de mangue essa 

extração atende interesses econômicos que estão aquém das questões pertinentes ao meio 

ambiente. 

 

―Essa atividade predatória deve ser vista num contexto mais amplo de 

degradação do mangue, por despejo de vinhoto, poluição química, etc., com 

diminuição dos estoques de peixes, caranguejos, camarões que privam dos 
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meios de subsistência inúmeras comunidades humanas que vivem de 

exploração desses recursos naturais renováveis‖ (DIEGUES, 1996, p.161) . 

 

 

Devido a ocupação do território brasileiro ter sido feita primeiramente em áreas 

litorâneas, as atividades econômicas que se desenvolveram no país foram relacionadas as 

zonas costeiras, como construção de portos, atualmente, pesca e turismo. O decorrente 

crescimento advindo dessas atividades econômicas traz a necessidade de promover ações que 

possibilitem a preservação do meio ambiente bem como a qualidade de vida de comunidades 

tradicionais residentes em áreas costeiras. 

 

4. GESTÃO DA ZONA COSTEIRA 

A zona costeira brasileira apresenta aspectos muito complexos no que tange a 

habitação, variedade de ecossistemas e fatores econômicos que se diferenciam de acordo com 

a região. Então se faz necessária uma política de gestão ambiental na zona costeira a fim de 

preservar recursos naturais indispensáveis para a vida no que se denominou de 

desenvolvimento sustentável que é definido pela Estratégia mundial para a Conservação, da 

IUCN como: 

 

 

―... o processo de mudanças no qual a exploração dos recursos, o 

direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento 

tecnológico e as mudanças institucionais se dirigem à satisfação das 

necessidades das gerações presentes, sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras satisfazerem as suas‖ (IUNC, 1984). 

 

 

Esse conceito é baseado na necessidade do homem ter uma relação harmoniosa com a 

natureza, capaz de se adaptar a mudanças que possam ocorrer (Diegues, 1996). 

Tal conceito é fundamental para se discutir formas de gestão na zona costeira, pois ele 

engloba problemáticas que ocorrem não só no Brasil como em várias partes do mundo. Esses 

problemas são advindos de vários fatores como; político, econômico, institucional, ecológico 

e administrativo (Polette, 2008). 

         Então a gestão da zona costeira tem como objetivo:  

 

―Planejar e gerenciar, de forma integrada, descentralizada e participativa, as 

atividades socioeconômicas na Zona Costeira, garantindo a utilização 

sustentável, por meio de medida de controle, proteção, preservação e 

recuperação dos recursos naturais e dos ecossistemas‖ (POLETTE, 2008). 
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Para garantir uma gestão de forma sistemática e organizada foi criado em 1988 o 

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) de acordo com a lei Nº 7.661, de 16 de 

maio de 1988. Tem como finalidade primordial, o estabelecimento de normas gerais para a 

gestão ambiental da zona costeira, lançando bases à formulação de políticas, planos e 

programas estaduais e municipais (Polette,2008). 

Dentre os instrumentos de gestão costeira estão:  

 Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC 

 Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro – PEGC 

 Plano Municipal de Gerenciamento – PMGC 

 Sistema de Informação do Gerenciamento Costeiro – SIGERCOM 

 Zoneamento Ecológico Econômico Costeiro – ZEE 

Pode-se compreender que a gestão da zona costeira brasileira tem muito a evoluir, pois 

está bem claro o aumento da degradação ambiental nas áreas de costa, com o avanço da 

especulação imobiliária cada vez maior, a pesca indisciplinada em algumas áreas e a 

devastação de áreas vitais para a manutenção do equilíbrio ecológico, como já foi citado 

anteriormente, os manguezais. 

 

5. COSTA MARANHENSE 

A costa maranhense tem 640 km e se estende desde a foz do rio Gurupi (PA) até a foz 

do rio Parnaíba (PI), é formada por regiões distintas quanto à fisiografia e geologia (Almeida, 

2010). Na parte oeste existem as reentrâncias maranhenses formadas por manguezais. Já a 

porção leste é caracterizada pela existência dos lençóis maranhenses: ―... tem início na baía de 

Tubarão até a divisa com o Piauí, possui uma grande quantidade de dunas e lagoas costeiras‖ 

(ALMEIDA, 2010, p.16) 

As diferenças entre as porções do litoral maranhense devem ser atribuídas a contrastes 

nas condições climáticas, na drenagem fluvial e na circulação oceânica.  

Quanto às potencialidades econômicas pode-se destacar a pesca, praticada por 

comunidades tradicionais (vila de pescadores), o turismo devido às belezas naturais existentes 

principalmente na costa leste (lençóis maranhenses) e a agricultura que é uma prática bastante 

comum em todas as regiões do Estado. 
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5.1 Costa sudeste de São Luís 

A costa sudeste ludovicense possui aspectos diferentes das demais porções da Ilha, é 

formada por características rurais onde predomina a agropecuária extensiva e a pesca. Os 

impactos ambientais encontrados ocorrem principalmente na bacia do rio Tibiri devido à 

proximidade da mesma com o Distrito Industrial de São Luis (Reis, 2010). 

Existem características físicas ainda bem preservadas nesta área, ao contrário de outros 

pontos da ilha. A vegetação é representada por manguezais e cocais predominantemente. 

 

5.1.1 Características Físicas 

A área de estudo encontra-se nas Planícies e Tabuleiros litorâneos, de acordo com a 

classificação de Ross (2001) para o relevo brasileiro, podendo ser encontradas colinas de 

declividade suave. 

Situa-se na área de clima tropical úmido, onde as temperaturas são elevadas o ano 

todo, ocorrendo uma pequena amplitude térmica. Possuem duas estações diferentes, uma 

chuvosa (de janeiro a junho) e outra seca (julho a dezembro), o índice pluviométrico é de 

1800 mm/ano. 

No ambiente a uma ocorrência bem significativa de manguezais e cocais como já foi 

citado anteriormente. Os manguezais são encontrados em toda a faixa de contato do mar com 

a terra, onde verificasse a existência de águas salobras e solo argiloso (Rebelo, 1998).  

As principais espécies de mangue encontrado são: a Rhizophara mangle (mangue 

vermelho), a Avicennia germinans, A. shaueriana (mangue preto) e a Laguncunlaria 

racemosa (mangue branco) 

Sobre os cocais se caracterizam por ser uma vegetação de transição entre Caatinga, 

Cerrado e Floresta Amazônica se desenvolvendo em áreas antes tomadas por pastagens, 

lavouras e fogo (Maranhão, 1991). 

Apresenta rios de pequeno porte, como o riacho São Joaquim, que tem importância 

significativa para as pessoas que moram naquela região, tendo um maior destaque  o rio 

Tibiri. Este encontra – se ameaçado pela proximidade ao distrito industrial, prejudicando as 

comunidades que existem próximas ao seu leito como Santa Bárbara, Tajaçoaba, Cajipari e 

Quebra-Pote (Reis, 2010).   
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6 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

A Ilha de Upaon Açu ou Ilha do Maranhão é formada pelos municípios de São José de 

Ribamar, Paço do Lumiar, Raposa e São Luis, sendo este ultimo a capital do Estado do 

Maranhão, possui 835 km² e uma população de 1.011.943 habitantes (IBGE, 2010). Limita-se 

ao norte com o Oceano Atlântico, a baía de São Marcos a oeste e a baía de São José ao sul 

também conhecido como baía do Arraial, estando nesta região à área específica de estudo. 

 

―Seus aspectos naturais de destaque são os seguintes: relevo com poucas 

irregularidades, integrantes de áreas de falésias, dunas, e considerável extensão 

de praias; clima tropical com temperatura elevadas o ano todo, e duas estações 

(chuvosa e seca); manguezais e cocais são as formações vegetais de destaque; a 

rede hidrográfica é composta por rios de vários portes e com direcionamentos 

diversos‖ (REIS, 2010, p.71). 

 

 

Com o crescimento rápido e desordenado da urbanização adicionado à expansão das 

indústrias de grande porte, principalmente na zona rural, os aspectos físicos e ambientais da 

Ilha estão ameaçados, tendo em vista a deficiente gestão do governo no que tange a 

preservação de recursos hídricos, armazenamento de resíduos sólidos, poluição atmosférica e 

educação ambiental em geral.  

A área específica de estudo são as localidades do Quebra-Pote e Arraial que se situam 

próximas a baía de São José. 

 

6.1 Quebra-Pote 

É o povoado mais antigo da costa sudeste, tem mais de 150 anos, distante  30,25 km 

do centro  comercial de São Luis (REIS, 2010). Era conhecido com o nome de Vila 

Conceição, segundo o líder da Associação de Moradores do Quebra-Pote, o primeiro registro 

oficial data do ano de 1850, mas antes já existia uma pequena Vila de pescadores e uma casa 

de senhores de escravos. Após a ―abolição‖ da escravatura, os escravos se instalaram 

permanentemente nesse local. 
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Figura 1 – Porto na comunidade do Quebra- Pote, município de São Luís-MA 

Fonte: Vinícius da Silva (2011) 

 

Segundo o atual presidente da Associação de Moradores do Quebra – Pote , Josely Alves 

Pereira, o nome Quebra-Pote surgiu de: ―um acidente que ocorreu entre o rio Munim e o rio 

Tibiri na baía de São José. Segundo relatos, um barco carregado de potes vindo da cidade de 

Rosário (MA) caiu em um redemoinho ocasionando a quebra de toda a carga de potes, e assim 

surgiu o nome de Quebra-Pote‖. 

 

―O povoado possui como equipamentos urbanos: 1 posto de saúde; 2 poços 

artesianos; 1 praça; 1 estrada asfaltada; 1 jardim de infância (Prefeitura); 1 

unidade escolar, com ensino de 1ª à 8ª série (Estado) e 1 escola comunitária 

mantida pela Associação de Moradores, que conta com 100 alunos 

matriculados‖ (REIS, 2010, p 81). 

 

 

Com relação às entidades do bairro, existe a União de Moradores do Quebra-Pote, 

fundada em 1983 que surgiu da necessidade de reivindicação de melhores condições 

estruturais para o local como saúde e principalmente educação, devido à carência de escolas 

existentes. 

O Quebra-Pote possui algumas potencialidades econômicas como pesca e agricultura 

já praticadas com intensidade no Cassaco, localizado próximo ao povoado em destaque. 

 

 

―A primeira organização citada coordenada um assentamento promovido pelo 

Governo do Estado. O Cassaco, nome dado ao assentamento, é composto por 

33 famílias, que se dedicam, principalmente, ao cultivo de produtos como 

mandioca, milho, feijão. A produção, que ainda é pequena, visa primeiramente 

abastecer a comunidade e o excedente é comercializado‖ (REIS, 2010, p 82). 
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Existe uma organização dentro da comunidade que trata especificamente da 

agricultura, é a Associação do Desenvolvimento Agrícola e Social dos Trabalhadores Rurais 

do Quebra-Pote fundada no dia 16 de junho de 1989. Essa associação conta com 30 famílias, 

mas as mesmas não possuem terras na localidade, essas terras pertencem à comunidade e cada 

família tem direito a um terreno para realizar cultivo. Com relação à produção, também se 

pode destacar farinha, mel, macaxeira, quiabo, frutas (mamão e banana). 

 

 

Figura 2 – Cultivo agrícola na comunidade Cassaco/Quebra-Pote, 

município de São Luis-MA. 

Fonte: Vinícius da Silva (2011) 

 

O Cassaco é rico em recursos hídricos, e possui uma barragem para retenção de água, 

que serve para a irrigação das culturas e para a criação de peixes.  

 

 

Figura 3- Açude na Comunidade Cassaco/Quebra-Pote, município de 

São Luis-MA 

Fonte: Vinícius da Silva (2011) 
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6.2 Arraial 

O assentamento Arraial está localizado na zona rural do município de onde vivem 

aproximadamente 200 famílias. O Arraial é considerado um assentamento rural desde 

1994. As principais atividades econômicas exercidas na comunidade são a pesca, 

agricultura e a pecuária. A deficiência na infra-estrutura é evidenciada, a população é 

desassistida de assistências governamentais. Não há coleta de lixo (os resíduos sólidos são 

queimados), a água utilizada vem de poços artesianos e os efluentes domésticos são 

despejados em fossas sépticas.  

Segundo o líder comunitário do Arraial, o assentamento tem várias potencialidades 

que poderiam ser exploradas como a extração do babaçu. A tentativa de mudança da 

conjuntura social local é observada com a sociedade civil organizada que está presente no 

assentamento, representada pelas associações: União de moradores do Arraial; Sociedade 

Amigos do Anajatiua; Associação de Pequenos Lavradores e Clube de Mães.  

 

7 RESULTADOS E DISCUSSÕES   

Segundo as informações obtidas através de entrevistas com os pescadores que atuam 

na localidade, a pesca é realizada durante o ano todo em embarcações que pertencem a 

amigos ou a própria família (bianas). São usados quatro tipos de redes, dependendo do 

tamanho do pescado: malhão que mede 9cm x 9cm; uritingueira que mede 7,5cm x 7,5cm; 

gozeira que mede 3cm x 3cm; zangaria que mede 2,5cm x 2,5cm. São encontradas várias 

espécies como Bagre (Hexanematichthys herzbergii), Pescada Amarela (Cynoscion acoupa), 

Gurijuba (Hexanematichthys parkeri), Uritinga (Arius proops), Tainha (Mugil curema), entre 

outras. As áreas de atuação dos pescadores são principalmente na baía de São José e na baía 

de São Marcos.  

Todo o pescado produzido é vendido no próprio porto para atravessadores que vendem 

nos mercados de toda Ilha e essa produção também serve de fonte de alimento para os 

próprios moradores do local. 

Os pescadores da área do Quebra-Pote estão organizados em uma colônia chamada Z-

10, apesar dessa organização, constata-se a ausência de informações referentes ao período de 

defeso do pescado e aos benefícios relacionados ao mesmo. 

Quanto à infra-estrutura da comunidade, observa-se a ausência de pavimentação e a 

despreocupação do destino dos resíduos sólidos, pois o mesmo é coletado apenas duas vezes 

por semana e obrigando os moradores a queimarem o lixo no quintal, atraindo agentes 
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transmissores de doenças (ratos, baratas e mosquitos), favorecendo doenças como dengue, 

febre amarela e leptospirose. 

O abastecimento de água é precário, pois de acordo com o líder comunitário a rede da 

CAEMA só contempla 10% da comunidade e o resto dos habitantes obtém água através de 

poços artesianos. Os efluentes domésticos são despejados em fossas sépticas localizadas no 

quintal das casas. Esse tipo de prática ajuda a agravar a contaminação dos cursos d‘água 

próximos e do lençol freático.      
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1-INTRODUÇÃO  

Os ambientes costeiros em todo mundo estão sob constante ameaça de alteração diante das 

atividades antrópicas, como aquicultura, extração de madeira, pressão imobiliária, dentre 

outras. A perda desses ecossistemas afeta diretamente o fornecimento de seus serviços 

ambientais, tais como a manutenção de espécies marinhas, conservação da linha de costa, 

manutenção da qualidade das águas interiores e marinhas, preservação de beleza cênica, 

dentre outros (Murray, 2010). 

Dentre os ambientes costeiros, os ecossistemas de manguezais estão entre os mais sensíveis. 

Estimam-se taxas de perdas de áreas de manguezais anuais médias entre 1,25 a 3,62% para o 

período 1980 a 2000; e perda total de 35% dos manguezais do planeta, o que corresponde a 

uma área de 47.346 km
2
 (Viliela et al., 2001). Em estudo mais recente, Bouillion et al. (2009) 

relatam a perda progressiva das florestas de mangue em todo mundo, indicando uma perda de 

aproximadamente 50% das áreas originais. 

As mudanças climáticas, entendidas aqui como qualquer mudança no clima ocorrida ao 

longo do tempo devido à variabilidade natural ou decorrente das atividades humanas (IPCC, 

2007), promovem tensores ambientais que também podem impactar sobre as condições dos 

mangues. Alongi (2008) estima até o final do século perdas de 10 a 15% das áreas de 

ecossistemas de manguezais em todo mundo decorrentes das alterações no clima. Os 

manguezais, diante das alterações climáticas, desempenham um importante papel na 

dinâmica de carbono (Murray, 2010), uma vez que podem reter aproximadamente 18,4 Gt C 

por ano (Bouillion et al., 2009).  

No Brasil, tem-se um grande desafio quanto à preservação e entendimento dos impactos das 

mudanças climáticas sobre o ambientes de mangue. Segundo Schaeffer-Novelli et al. (2000), 

área de distribuição de manguezais estende-se da fronteira com a Guiana Francesa, logo 

acima da linha do Equador (04
o
 30‘ N) até o estado de Santa Catarina (28

o
 30‘ S). A maior 

área continua de manguezais do planeta encontra-se na Amazônia Legal Brasileira, cuja área 

de ocorrência pode chegar a 8.900 km
2
 (Kjerfv et al., 2002; Filho, 2005). Além da 



 

310 
 

importância em área de ocorrência, o desafio do estudo de manguezais brasileiros, assim 

como para os demais ambientes costeiros, se justifica pela forma secundária que estes 

ecossistemas têm sido discutidos nos fóruns de mudanças climáticas (Nellman et al., 2009). 

Este artigo apresenta uma revisão sobre a vulnerabilidade dos manguezais frente às alterações 

climáticas. O conceito de vulnerabilidade adotado corresponde ao grau de suscetibilidade ou 

incapacidade de um sistema lidar com os efeitos adversos da mudança no clima, incluindo a 

variabilidade climática e os eventos extremos de tempo, conforme proposto pelo Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas – IPCC (IPCC, 2007). 

Com base no conhecimento científico existente, este trabalho busca apresentar as possíveis 

respostas positivas e/ou negativas dos manguezais às alterações das condições ambientais às 

mudanças climáticas. Pretende-se, com a presente revisão, contribuir para elencar questões 

científicas relevantes quanto ao entendimento dos impactos e indicar possibilidades de 

monitoramento dos manguezais.  

 

2-PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A revisão apresentada a seguir inicialmente introduz os ecossistemas de manguezais 

apresentando as características básicas dos ecossistemas, sua importância e distribuição 

biogeográfica, destacando a ocorrência no litoral brasileiro.  

Na sequência, faz-se uma análise dos potenciais impactos das mudanças no clima sobre os 

ecossistemas de manguezais, buscando identificar lacunas de conhecimento quanto às 

implicações positivas e/ou negativas destes impactos. 

Por fim, apresentam-se abordagens metodologias úteis para diagnosticar as respostas dos 

manguezais frente às alterações climáticas, enfocando especificamente as ferramentas 

disponíveis em sensoriamento remoto, a contribuição dos levantamentos etnobiológicos e do 

uso de modelagem computacional. 

 

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1-Os Ecossistemas de Manguezais 

Os manguezais são ecossistemas de transição entre os ambientes terrestre e marinho que se 

desenvolvem nas regiões tropicais e subtropicais do mundo. Seus bosques são caracterizados 

por espécies vegetais lenhosas típicas que possuem adaptações para a sustentação a substrato 

inconsolidado, e quanto às ações das marés, garantindo a aeração dos sistemas radicular, a 

tolerância à salinidade e a condições de anoxia do sedimento (Oliveira, 2005).  
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A flora de manguezais é composta por cerca de 73 espécies de mangue que possuem 

estruturas adaptadas para sobreviver na região sob ação das marés, tais como: pneumatóforos, 

lenticelas, raízes escoras (caules modificados), glândulas para excreção de sal, dentre outras. 

Estas permitem a sustentação ao substrato inconsolidado, respiração aérea das raízes e 

excreção de sal (Spalding et al., 2010). As especificidades dos mecanismos adaptativos 

dependem de cada espécie. Por exemplo, quanto à adaptação a sustentação ao sedimento 

inconsolidado, a espécie Rhizophora mangle apresenta caules modificados para a sustentação. 

Já a espécie Avicennia germinans possui um conjunto de raízes que se distribuem de forma 

radial para garantir a sustentação. A fauna dos manguezais possui por volta de 1.300 espécies 

de animais (Fatoyinbo et al., 2008).  

Tendo por base o estudo de Walsh (1974), os ecossistemas de manguezais ocorrem 

preferencialmente em locais com as seguintes características climáticas e ambientais: (a) 

temperatura média do mês mais frio superior a 20 
o
C e, amplitude termal anual inferior a 5 

o
C; 

(b) substrato aluvial (lamoso); (c) precipitação pluvial acima de 1500 mm/ano, sem longos 

períodos de secas; (d) grandes amplitudes de marés. 

Os manguezais ocupam no mundo uma área da ordem de 152.361 km
2
, sendo encontrado em 

123 países. O Brasil com 13.000 km
2
 (8,5% do total mundial) é o segundo país quanto à área 

de manguezais, ficando atrás apenas da Indonésia que possui 31.894 km
2
 (Spalding et al. 

2010). Giri et al. (2010), também enfatizam o destaque da área de ocorrência dos manguezais 

brasileiros, contudo, os autores indicam que os manguezais do Brasil correspondem a 7% do 

total mundial com 962.683 ha. O que coloca o Brasil em terceiro lugar mundial, ficando atrás 

da Indonésia com 3.112.989 ha (22,6% do total mundial) e da Austrália que possui 977.975 ha 

de manguezais (7,1% do total mundial).    

Kjerfv et al. (2002) ressaltam a importância dos manguezais brasileiros ao destacar a maior 

área continua de manguezais do mundo (cerca de 8.900 Km
2
) referente aos estados brasileiros 

do Maranhão, Pará e Amapá. Filho (2005), analisando apenas os manguezais de macromaré 

do nordeste do Pará e noroeste do Maranhão, a denominada Costa de Manguezais de 

Macromaré da Amazônia – CMMA (Figura 1), atribuiu aos estados do Maranhão e Pará a 

mais extensa área continua de manguezais do planeta com 7.591,09 km
2
, o que corresponde a 

46,6% dos manguezais brasileiros. 
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Figura 1. Mapa de localização da Costa de Macromaré de Manguezais da Amazônia (CMMA). Fonte: Adaptado 

de Filho (2005)   

 

Dentre os benefícios dos manguezais para a zona costeira, pode-se elencá-los quanto aos bens 

que provém e aos serviços ecológicos (Rönnbäck, 1999). Os bens provenientes dos 

manguezais fornecem recursos alimentares para a população humana.  Dentre os serviços, a 

presença física dos mangues exerce contenção de sedimentos, que ao mesmo tempo garante 

qualidade das águas e amortecem impactos de inundações e maremotos.  

Os manguezais também apresentam relevância social que pode ser observada pela interação 

de diversos segmentos sociais com os ecossistemas de mangues. Rebelo-Mochel (2003) 

enfatizou a importância da diversidade social característica das comunidades situadas ao 

longo da costa norte do Brasil, com grupos indígenas, remanescentes de antigos quilombos, 

comunidades pesqueiras e agrícolas, além dos núcleos urbanos, que mantêm relações variadas 

com o ambiente de manguezal, como na culinária, manifestações culturais e atividades lazer. 

Nas pesquisas que indicam a importância econômicas dos bens e serviços dos ecossistemas 

naturais, estimam-se valores anuais que variam entre US$ 200.000,00 a 900.000,00 por km
2
 

para os benefícios oferecidos pelos ambientes de mangues (Well et al., 2006).  

Vários dispositivos constitucionais, como a Constituição Federal e Constituições Estaduais, 

assim como infraconstitucionais, como leis, decretos, resoluções e convenções do sistema 

jurídico do Brasil resguardam a preservação e eventuais usos dos manguezais. O Código 

Florestal brasileiro (Lei Federal n
o
 4.771/1965) é um dos principais dispositivos legais que 
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preserva a integridade dos manguezais. Segundo Azevedo et al. (2011), se forem aprovadas as 

alterações propostas no Código Florestal por um projeto de lei que está em tramitação no 

Senado Federal em 2011, os manguezais deixariam de ser considerados áreas de proteção 

ambiental. Legalmente seria instaurada uma maior flexibilidade dos processos de drenagem e 

ocupação indevida por parte de várias atividades econômicas, como agropecuária, criação de 

camarão ou loteamentos urbanos.    

Os manguezais, assim como as florestas tropicais úmidas e os recifes, estão sob intensa 

ameaça oriunda das mais variadas atividades antrópicas. Contudo, quando comparados aos 

dois outros conjuntos de ecossistemas, especialistas indicam que os manguezais despertam 

menor interesse (Maneschy, 2005), o que aumentaria a vulnerabilidade dos manguezais. 

 

3.2-Mudanças Climáticas e a Dinâmica dos Ecossistemas de Manguezais 

O aquecimento do sistema climático é inequívoco, como pode ser notado pelas observações 

dos aumentos das temperaturas médias globais do ar e dos oceanos, do derretimento 

generalizado da neve e do gelo e da elevação do nível do mar (IPCC, 2007). Tal cenário se 

deve principalmente à grande concentração de dióxido de carbono
1
 (CO2) que em 2005, 

segundo o IPCC, superou muito a faixa dita natural dos últimos 650.000 anos, a saber: em 

2005 foi por volta de 379 ppm e para os últimos 650.000, variou entre 180 a 370 ppm.  

Segundo o quarto relatório do IPCC (AR4), os sistemas terrestres têm evidenciado sinais das 

alterações no clima, podendo-se mencionar, entre outras: (i) a média global do nível do mar 

subiu em uma taxa de 1,8 mm entre 1961 e 2003; (ii) observações realizadas desde 1961 

mostram que a temperatura média do oceano aumentou em profundidade de até 3.000 m; (iii) 

o oceano tem absorvido mais de 80% do calor acrescentado ao sistema climático. Pesquisas 

mais recentes, como a de Solomon et al. (2010), indica que a gravidade das mudanças 

climáticas induzida pelas emissões de dióxido de carbono oriundas das atividades antrópicas é 

irreversível por pelo menos 1.000 anos, mesmo depois de cessadas as emissões. Isso porque a 

diminuição de dióxido de carbono diminui o forçamento radiativo
2
, processo que é 

compensado por uma menor perda de calor pelos oceanos.  

Uma implicação desse fato pode ser um contínuo processo de elevação do nível do mar em 

decorrência da expansão térmica dos oceanos. Mesmo que as emissões de gases de efeito 

estufa cessem, haveria a perpetuação destes impactos aos ambientes costeiros. 

Ecossistemas costeiros como os manguezais e as restingas, são ambientes particularmente 

vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas no que diz respeito à elevação do nível do 
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mar (IPCC, 2007). No caso dos manguezais, os efeitos podem incluir acreção da área do 

ecossistema ou a diminuição desta, migração dos manguezais para o continente, mudanças em 

termos de sucessão ecológica das espécies, alterações no padrão de fornecimento de seus bens 

e serviços, dentre outras (Lara e Cohen, 2003; Alongi, 2008; Berger et al., 2008; Gilman et 

al., 2008; Walters et al., 2008; Thomas et al., 2009). 

As alterações previstas para o clima podem impactar de forma ―positiva‖ os manguezais, pois 

estes ecossistemas que ocorrem nas regiões tropicais e subtropicais entre 25
o 

N e 25
o
 S de 

latitude, têm sua distribuição mundial limitada por condições de temperaturas mínimas e 

geada. Porém, as áreas de manguezais podem ser expandidas para latitudes maiores em 

decorrência de aumentos de temperatura e de taxas de dióxido de carbono na atmosfera 

(IPCC, 2007). 

 Por outro lado, o aumento da temperatura traria impactos negativos sobre os manguezais ao 

promover a elevação do nível do mar. Com a decorrente intensificação dos processos de 

intrusão salina e erosão marinha altera-se as funções ecológicas dos manguezais (IPCC, 

2007). Mas como estes efeitos dependem de condições locais e regionais,  ainda não se tem 

consenso sobre tais impactos. 

A distribuição das espécies de mangue responde ao gradiente de marés, do ponto de menor 

valor até o patamar das maiores marés. Assim, mudanças no nível do mar afetariam a 

disposição das espécies vegetais dos manguezais, pois muitos padrões de florestas de 

mangues surgem da interação da resposta das espécies em relação à influência de fatores 

abióticos (Berger et al., 2006). A Figura 2 apresenta um modelo conceitual de estruturação 

ecossistêmica para o ambiente de manguezal, tendo por base a atividade das marés e a 

declividade do terreno definindo a posição de cada espécie no gradiente. Alterações previstas 

para o clima e para os oceanos podem prejudicar e/ou beneficiar a composição das diferentes 

espécies de mangue e consequentemente o fornecimento dos bens e serviços. Questiona-se 

também a capacidade dos manguezais acrescer solo ou migrar em direção ao continente para 

os diferentes cenários de elevação do nível do mar. Contudo, estudos nesse sentido são 

poucos e inconclusivos (Alongi, 2008). 
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Figura 2. Faixas de colonização dos manguezais conforme distribuição da maré e declividade 

Fonte: Adaptado de Lim et al. (2001) 

Notas: 1. Faixas de colonização vegetal, de acordo com a declividade do terreno e alcance das marés. 2. Passos 

de colonização por agrupamentos de adaptação vegetal, começando por Rhizophora mangle (adaptada a 

substrato mais inconsolidado) até Acrothicum sp (já localizado em local só atingindo pelas maiores marés). 

 

Processos de acreção de sedimento podem acontecer quando sedimentos finos são 

transportados em suspensão na coluna d‘água pela ação das marés, provocando o aumento do 

substrato lamoso. Segundo Cahoon et al. (2006), o sistema radicular das espécies de mangue 

pode frear o transporte de sedimentos, favorecendo a deposição, Além da influência de 

padrões de circulação de massas d‘água e transporte de sedimento (Batista et al., 2008), as 

taxas de sedimentação podem depender também do sistema radicular de cada espécie de 

mangue (Gilman et al., 2008). Um exemplo de acreção de substrato lamoso sendo colonizado 

por espécies de mangue jovens pode ser observado na Figura 3.  O processo de acreção pode 

favorecer o aumento de áreas dos bosques de manguezais, com consequências na distribuição 

das espécies. 
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FIGURA 3. Processo e feição morfológica decorrentes da acreção costeira no Cabo Orange (Amapá): 

crescimento do cabo lamoso com sucessão de vegetação pioneira e jovem de mangue estabelecida. 

Fonte: Batista et al. (2008) 

 

A possibilidade de haver o aumento de área de manguezais em decorrência de processos de 

acreção indica que tais ecossistemas podem ser utilizados como verdadeiros instrumentos de 

avaliação das alterações no clima desde que seja também considerado o balanço nas taxas de 

acreção e erosão (Walters et al., 2008). A elevação do nível do mar, ao propiciar aumento da 

entrada de água salgada em rios e estuários, pode também favorecer a migração dos 

manguezais para o continente. 

A elevação do nível do mar poderia também, em certas condições, propiciar uma redução de 

áreas de manguezais. Lara e Cohen (2003) no município de Bragança no estado do Pará 

analisaram a taxa de retração de área de manguezais por influência da invasão de areia que 

cobria as camadas de lama proporcionando a asfixia das raízes dos mangues. Os autores 

concluem que a perda da cobertura vegetal do mangue parece corresponder a um padrão que 

pode estar relacionado a uma tendência de longa duração, compatível com as taxas de 

elevação do nível do mar descritas pela literatura. 

A elevação do nível do mar e alterações nas taxas de precipitação podem modificar a 

salinidade do estuário. Agrawala et al. (2003) discutem que o aumento de salinidade 

relacionada com aumento do nível do mar pode ocasionar a morte de indivíduos vegetais ou 

sua adaptação às novas condições. Os autores observam que os serviços ecológicos podem ser 
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prejudicados em decorrência de processos de aumento ou diminuição de áreas de manguezais, 

domínio de bosques de determinadas espécies, etc.  

Comparadas à espécie Avicennia germinans, estudos realizados em mangues neotropicais 

indicam que as espécies Rhizophora mangle e Laguncularia racemosa têm limitada tolerância 

a altos teores de salinidade. Esta tolerância a salinidade explica em parte o fato de bosques 

constituídos de Avicennia germinans serem dominantes em mangues neotropicais, onde a 

evaporação excede a precipitação e a salinidade do solo é maior que 120 g Kg
-1

 (Cintró et al. 

1978 apud Berger et al. 2008). Alterações nas taxas de precipitação e a consequente variação 

de salinidade podem ocasionar processos de sucessão ecológica nos bosques e 

consequentemente em suas funções ecológicas. 

Alterações no padrão de ocorrência de furacões a partir das mudanças climáticas podem 

também impactar os manguezais. Thomas et al. (2009) ressaltam que os impactos imediatos 

dos furacões são bem documentados, tais como mortandade de espécies, aberturas de 

clareiras, alteração nas taxas de sedimentação, dentre outras. Contudo os impactos em longo 

prazo ainda não foram compreendidos de forma satisfatória. Contudo, Doyle e Girod (1996) 

indicaram que a ocorrência de furacões pode ter sido o principal fator de controle da dinâmica 

dos manguezais no sul da Flórida (EUA) durante o século XX. 

A incorporação de água através do lençol freático resultante do efeito das mudanças 

climáticas sobre a hidrologia local pode proporcionar a dilatação do sedimento dos 

manguezais (Gilman et al., 2008). Como consequência, a elevação do nível do sedimento 

pode promover condições de competição favorável ou desfavorável aos mangues, dependendo 

do sistema radicular de cada espécie. Por exemplo, a espécie Rhizophora mangle que possui 

dois sistemas de sustentação (suas raízes e caules modificados), podendo ter vantagem em 

termos de colonização em sedimentos incosolidados (lama) e dilatados por influência da água 

subterrânea.   

Além dos fatores relacionados às mudanças nos padrões de precipitação, descarga de água 

doce, alterações nos processos de acreção/erosão e mudanças na salinidade, descritos 

anteriormente, alterações nos processos de circulação oceânica também podem causar 

impactos. Porém estes são pouco descritos na literatura, o que reflete ainda mais a 

vulnerabilidade dos manguezais em relação às mudanças climáticas. 

Isso representa um agravante, pois, segundo Berger et al. (2008), embora os manguezais 

sejam aparentemente ecossistemas simples em termos de diversidade de espécies, sua 

ecologia é extremamente complexa. Esta realidade pode ser constatada pelas inúmeras 
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interações sistêmicas existentes nos manguezais, tais como: a geofísica das marés, o 

escoamento superficial, a descarga de rios e água subterrânea, a influência das ondas, a 

deposição de sedimentos, nutrientes e o aporte de água salgada. 

 

 

 

3.3-Diagnóstico e Métodos de Análise dos Impactos das Mudanças Climáticas nos 

Manguezais 

O diagnóstico de implicações (positivas e negativas) das mudanças climáticas para os 

manguezais não é uma tarefa simples que pode ser sumarizada apenas pela quantificação de 

ganho ou perda de áreas para determinados cenários de elevação do nível do mar, tendo por 

base a complexidade das relações ecológicas desses ecossistemas. Nos tópicos que seguem, 

são sumarizadas três metodologias distintas - sensoriamento remoto, levantamento 

etnobiológico e uso de modelos que podem ser utilizadas para análise dos manguezais na 

busca de uma melhor compreensão das respostas destes ecossistemas frente a potenciais 

impactos das mudanças no clima. 

 

3.3.1-Sensoriamento Remoto    

Técnicas de sensoriamento remoto podem ser utilizadas para acompanhar a dinâmica da 

vegetação de mangue ao longo do tempo, através de quantificação de ganhos e perdas de 

áreas de manguezais, como indicam os estudos de Lara e Cohen (2003) e Filho (2005).  

A dinâmica dos distintos bosques de mangue que constituem os manguezais de uma 

determinada região pode ser também analisada pela ferramenta de sensoriamento remoto, 

como indicam Dahdouh-Guedas et al. (2000). Os autores chamam atenção para a importância 

de técnicas de aerofotogrametria para o entendimento da dinâmica de bosques de mangue em 

nível de gênero e até mesmo de espécie em um contexto temporal.  

É importante destacar que há limitações quanto ao uso de dados orbitais para a identificação 

de espécies dominantes dos manguezais. Rebelo-Mochel e Ponzoni (2007) mencionam que a 

identificação de manguezais tendo por base dados orbitais não apresenta grande dificuldade. 

Contudo, a diferenciação das distintas espécies em termos de respostas espectrais ainda é um 

desafio. Na pesquisa foram obtidos resultados satisfatórios para quatro espécies de mangue 

analisadas - Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa, Conocarpus erectus e Avicennia 

germinans. Porém estudos como este ainda são raros.  
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A Tabela 1 apresenta as técnicas de sensoriamento remoto mais tradicionais em estudos de 

florestas de manguezais tendo por base o estudo de Heumann (2011), a saber, estas são: 

interpretação visual, classificação digital de aero fotogrametria, classificação não 

supervisionada, classificação supervisionada, classificação híbrida, classificação espectral e 

índices espectrais de vegetação.  

 

Tabela 1. Técnicas tradicionais de sensoriamento remoto utilizadas em estudos de florestas de 

mangues  

Técnica  Estudos  

Interpretação visual Murray et al. (2003); Fromard et al. 

(2004); Benfield et al. (2005); Dahdouh-

Guebas et al. (2006) 

Classificação digital de aero fotogrametria Chauvaud et al. (1998); Krause et al. 

(2004); Everitt et al. (2007) 

Classificação não supervisionada Green et al. (1998); Murray et al. (2003); 

James et al. (2007); Bhatt et al. (2009) 

Classificação supervisionada Green et al. (1998); Gao (1999); 

Chauvaud et al. (2001); Ruiz-Luna and 

Berlanga-Robles (2003); Cornejo et al. 

(2005); Giri et al. (2007); Al Habshi et al. 

(2007); Lee and Yeh (2009); Saito et al. 

(2003); Thu and Populus (2007) 

Classificação híbrida  Giri et al. (2008); Paling et al. (2008); 

Hossain et al. (2009) 

Classificação espectral  Green et al. (1998); Manson et al. (2001); 

Krause et al. (2004); Mantri and Mishra 

(2006); Paling et al. (2008) 

Índices espectrais de vegetação. Rasolofoharinoro et al. (1998); Krause et 

al. (2004); Mantri and Mishra (2006); Thu 

and Populus (2007); Lee and Yeh (2009) 
Fonte: Heumann (2011) 

 

Segundo Berger et al. (2008), a maior limitação do uso de técnicas de sensoriamento remoto 

para a contextualização dos impactos das mudanças de cobertura vegetal em manguezais, 

reside no fato que estas são limitadas para descrever processos ecológicos ocasionados por 

tais mudanças.  

A vantagem do sensoriamento remoto encontra-se na versatilidade em termos de escalas 

temporal, espacial e espectral. Além disso, avanços recentes têm demonstrado melhores 

resultados para estudos de manguezais. Isso pode ser atribuído a avanços em termos de 

imagens de alta resolução (IKONOS, por exemplo) e dados de radar. Cabe mencionar alguns 

avanços, tais como: estimativa de carbono, áreas foliar, biomassa, mapas de espécies de 
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mangues, medição de altura do dossel, etc. (Kovacs, Wang e Flores-Verdugo 2005; Fatoyinbo 

et al. 2008; Huang, Zang e Wang 2009; Heumann, 2011) . A ferramenta de sensoriamento 

remoto pode ser utilizada para acompanhar as alterações nos manguezais induzidas por 

mudanças climáticas em um contexto local, regional e global. 

 

3.3.2-Levantamentos Etnobiológico dos Manguezais  

O conhecimento de populações tradicionais em termos de ecológicos reflete uma complexa 

gama de interações das comunidades com o ambiente durante seu tempo de convívio. Tais 

conhecimentos podem se apresentar de forma muito relevante, pois expressam o uso dos 

recursos naturais dos ecossistemas, as crenças, os aspectos culturais e pontos de vista das 

relações humanas com o ambiente (Davis e Wagner 2003). Para os manguezais, existe uma 

grande variedade de interação do ser humano com o ambiente: culinária, proteção contra 

tempestade, pesca, obtenção de madeira por parte de ribeirinhos, etc. A Figura 4 exemplifica 

algumas interações entre comunidades tradicionais com os ambientes de mangues. 
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Figura 4. Exemplos de interações entre populações tradicionais com ambientes de manguezais 

Fonte: Walters et al. (2008) 

 

 

(A) Os pescadores nas Filipinas constroem suas casas adjacentes aos manguezais para ter 

acesso a pontos de pesca e também para obter proteção de tempestades. (B) Uma ilustração do 

conceito de vida em manguezais no Balapitiya, Sri Lanka: casas foram construídas dentro de 

um bosque de mangue. (C) Madeira de mangue cortada no Quênia à espera de ser 

transportada para mercados e lojas. (D) Mangues em Mankote, Santa Lúcia são muitas vezes 

cortados para fazer carvão. (E) Nas Filipinas é muito comum ribeirinhos coletarem mariscos 

nos manguezais. (F) Técnicas de pesca simples com uso de rede são eficazes para a captura de 
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peixes em águas escuras e salobras do mangue em Mankote, Santa Lúcia. (G) Pescadores 

segurando uma bandeja com pedaços de casca (Ceriops decandra) usada para tingir redes de 

pesca na Índia. Eles também mostram duas redes de pesca tingidas e no fundo as redes 

tingidas há pouco tempo são penduradas para secar. 

O resgate de tais informações pode servir como um instrumento valioso para o entendimento 

de certos impactos nos ecossistemas manguezais. Como exemplo, pode se mencionar os 

estudos de Walters (2003) e Conerjo (2005), onde são comentadas a relevância da 

compreensão da dinâmica dos manguezais por parte das populações locais, como uma 

ferramenta que pode possibilitar a reconstrução das formas de uso e impactos dos ambientes 

de mangues. 

Segundo Walters et al. (2008), os estudos etnobiológicos nos manguezais podem ser divididos 

em duas categorias: A primeira voltada para o funcionamento do ecossistema, incluindo os 

processos ecológicos e os distintos componentes que interagem uns com os outros. A segunda 

categoria diz respeito ao uso de determinada espécie ou táxons, ou seja, para os recursos dos 

manguezais que possam ser usados diretamente pelos seres humanos. 

Em termos de mudanças climáticas tem-se por base que os manguezais são ambientes muito 

dinâmicos, portanto suscetíveis a mudanças relativamente rápidas. A relevância dessa 

abordagem diz respeito à possibilidade de se obter informações ecológicas sobre a dinâmica 

dos manguezais em locais de difícil acesso e/ou em áreas que carecem de estudos. Como 

exemplo de uso de tais informações, pode-se mencionar que as mesmas podem ser úteis em 

ações de recuperação de áreas degradadas em manguezais impactados por ação de furacões.  

O ponto crítico para esta temática reside na objeção que a mesma ainda pode causar na 

comunidade técnico-científica e no aspecto pontual e até mesmo divergente entre o 

conhecimento de comunidades distintas sobre os recursos naturais (ex.: uma mesma espécie 

vegetal pode possuir diversas denominações).  

 

3.3.3-Uso da Ferramenta de Modelagem Computacional 

A ferramenta de modelagem pode ser relevante para o entendimento dos impactos das 

mudanças climáticas nos manguezais sob dois aspectos, o primeiro voltado para a simulação 

de processos ecológicos e de propriedades emergentes dos mesmos. O segundo aspecto diz 

respeito à possibilidade de haver procedimentos de simulação em relação à resposta dos 

manguezais frente aos tensores ocasionados por alterações no clima.  
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Segundo Berger et al. (2008), a abordagem da modelagem é adequada para avaliar 

simultaneamente os efeitos das mudanças ambientais e alterações nos processos ecológicos 

como recrutamento de árvores, estabelecimento das mesmas, crescimento, produtividade e 

mortalidade. Em seu estudo são discutidos três modelos - FORMAN, KIWI e MANGRO 

parametrizados para avaliar a dinâmica de manguezais descritos pela literatura para espécies 

de mangues neotropicais (Berger e Hildenbrandt, 2000; Doyle, T. W., Girod, G.F. e Books, 

M.A, 2003; Berger et al., 2006; Berger et al., 2008).  

Segundo Berger et al. (2008) todos os três modelos descrevem cada árvore por espécie e por 

diâmetro do caule. Estes parâmetros são usados para descrever outros descritores tais como 

altura e biomassa. A diferença entre os modelos reside em aspectos de distribuição espacial 

das árvores, incluindo posição do caule, área foliar e dimensão do dossel. A Tabela 2 

apresenta uma síntese dos modelos em termos de lógicas de inicialização, escalas espaciais, 

disponibilidade de recursos, descrição de submodelos e arranjo espacial dos recursos. 

  

Tabela 2. Breve descrição de três modelos utilizados para estudos de manguezais 

Síntese de 

Características 

Modelos utilizados em manguezais neotropicais 

FORMAN KIWI MANGRO 

Inicialização dos 

modelos 
Mudas Mudas Propágulos 

Diferenças em 

termos de escalas 

espaciais. 

Povoamento 

florestal com matriz 

de povoamento de 

500 m
2
 

Povoamento 

florestal com 

tamanho matriz de 

povoamento 

variável (100 a 

10.000 m
2
) 

Paisagem como 

matriz de 

povoamento de 1 ha 

cada. 

Diferenças nas 

variáveis  

Não há posição 

explicita do caule e 

da área foliar. 

Leva em 

consideração a 

posição do caule, 

seu tamanho e a 

concorrência de 

árvores vizinhas.  

Leva em 

consideração a 

posição do caule, a 

área foliar e o 

perímetro da copa. 

Descrição dos 

recursos ambientais 

Nutrientes e 

salinidade são 

homogêneos. 

Disponibilidade de 

luz por classe de 

altura. 

Nutrientes e 

salinidade são 

heterogêneos. A 

disponibilidade de 

forma implícita. 

Salinidade da água 

e do sedimento 

homogêneo. 

Disponibilidade de 

luz por classe de 

altura. 

Diferenças nos 

submodelos 

Sem dispersão de 

mudas de forma 

explícita. 

Crescimento das 

árvores afetado por 

Dispersão das 

mudas de forma 

explícita. 

Crescimento de 

árvores afetado por 

Dispersão dos 

propágulos de 

forma não explícita. 

Crescimento das 

árvores afetadas 
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nutrientes, luz e 

temperatura. 

Mortalidade das 

árvores devido a 

efeitos da idade e 

crescimento. Há 

criação de lacuna 

por redução de área 

foliar total 

nutrientes, 

competição com 

árvores vizinhas. 

Mortalidade de 

árvores devido à 

supressão do 

crescimento, 

criação de lacunas 

espacialmente 

explícita. 

pelas cheias, 

volume da copa e a 

disponibilidade de 

luz. Mortalidade: 

devido à supressão 

do crescimento, 

criação de lacuna 

espacialmente 

explícita. 

Aplicações em 

estudos 

direcionados a 

influência de 

questões climáticas 

Não Não 

Sim – Em pesquisas 

voltadas à 

influência da 

elevação do nível 

do mar e de 

furacões nos 

manguezais (Doyle 

et al., 1993; Doyle 

et al., 2003).  
Fonte: Adaptado de Berger et al. (2008) 

 

Em termos de vantagens para o diagnóstico das implicações ocasionadas pelas mudanças 

climáticas aos manguezais, a ferramenta de modelagem pode funcionar como um verdadeiro 

laboratório virtual onde podem ser simulados processos como adaptação à erosão/acreção, ao 

aumento do nível do mar, alteração na salinidade, competição intraespecífica e interespecífica 

(em um contexto endógeno e exógeno ao ecossistema em questão), etc.  

Para os pontos negativos é possível mencionar a eventual falta de dados de campo para 

manguezais em certos lugares e mesmo seu caráter pontual, fato que pode dificultar a 

parametrização dos modelos. Cabe mencionar também, a dificuldade de simular a complexa 

dinâmica ecológica dos ecossistemas de mangues. 

 

CONCLUSÕES 

Os manguezais estão vulneráveis aos impactos das mudanças no clima por intermédio de três 

sistemas, a saber: sistema oceânico que pode impactar os manguezais através do aumento do 

nível do mar, alterações nos processos de erosão marinha, dentre outros; sistema atmosférico 

e suas influências ligadas a alterações nos índices de precipitação, ação de geadas, etc.; e o 

sistema hidrológico continental, rios, lençol freático e processos de runoff, que possibilitam 

maior ou menor inserção de água doce, sedimentos e nutrientes ao ambiente.    

Assim, a capacidade de resiliência dos ecossistemas de manguezais deve ser acompanhada e 

compreendida não apenas no contexto de aumento ou diminuição de áreas em relação a 
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cenários de aumento do nível do mar, mas também, no que se refere às potenciais 

modificações nas funções, processos e estrutura do ambiente de manguezal. Nesse sentido, o 

Brasil tem um grande desafio tendo por base sua vasta área de manguezais, sobretudo no que 

diz respeito aos manguezais localizados no perímetro da Amazônia Legal que compreendem a 

maior área continua de manguezais do planeta.    
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é um País rico em biodiversidade são extensas as áreas de território repletas 

de recursos naturais, compostas de fauna e flora, além das espécies e habitats diversos. 

Mesmo sendo indispensável à vida humana, a manutenção desse patrimônio natural sofre 

ameaças constantes. Umas das alternativas encontradas para conservar ou preservar esse vasto 

patrimônio foi à criação de Unidades de Conservação. Essas áreas naturais protegidas 

legalmente têm um papel importante na conservação e preservação da diversidade biológica e 

na manutenção de ecossistemas. E de acordo com a sua categoria permite o acesso para 

visitação de pessoas da comunidade, de visitantes e turistas, fazendo com que os mesmos 

tenham a oportunidade de perceber a relação homem-natureza e a importância dela para a 

nossa sobrevivência. 

As Unidades de Conservação (UC) também podem desempenhar papel importante 

no sentido de contribuir para a minimização das desigualdades sociais por meio de atividades 

de lazer, atividades de recreação e turísticas, possibilitando assim benefícios tanto para a 

comunidade local quanto para a própria preservação dessas áreas, como exemplo, a geração 

de empregos diretos e indiretos na localidade, a melhoria nas condições de infra-estrutura que 

podem ser em termos de acesso ou até mesmo na diversificação da oferta de transportes 

públicos para essas áreas, possibilitando a manutenção e o manejo de forma adequada 

servindo dessa forma para a conservação do patrimônio natural. 

A APA do Maracanã que pertence ao grupo de unidades de conservação de uso 

sustentável, encontra-se a 18 km do centro de São Luís, com área total de 1.831ha. É uma 

categoria de Unidade de Conservação (UC) voltada para a produção de riquezas que estejam 

dentro de um contexto de ocupação humana. É possível encontrar florestas e terras baixas; o 

solo é muito rico e possui uma vegetação típica, predominando a juçara, o babaçu e o buriti, 
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podendo ser encontradas em algumas áreas, outras espécies de árvores frutíferas, a exemplo, 

murici e coqueiro. Em relação à fauna, é possível encontrar uma diversidade de animais. 

A APA do Maracanã apresenta grandes potencialidades para as práticas turísticas 

dentre as quais podemos destacar o segmento do ecoturismo e do turismo de aventura em 

contato com a diversidade natural da região, a partir do uso sustentável dos seus recursos. 

Dessa forma, o presente estudo pretende mostrar as potencialidades da APA do 

Maracanã no que concerne a atividade turística e a viabilidade da prática desses segmentos.  

 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa se configura como um estudo de caso. O procedimento de coleta de dados 

foi feito no ambiente natural em que o estudo foi realizado. A pesquisa é de caráter descritivo, 

contudo a análise vai além da descrição passando à interpretação dos dados. Foram feitas 

pesquisas bibliográficas e documentais; houve a necessidade de um estudo de campo a fim de 

que culminássemos as observações necessárias e uma pesquisa quantitativa cujos objetivos 

foram alcançados de maneira satisfatória.  

A coleta de dados na APA do Maracanã foi realizada em duas etapas. A primeira 

etapa constituiu-se de observação do tipo participativa, com visitas técnicas à área, onde foi 

possível percorrer as trilhas ecológicas da localidade e conhecer as riquezas e a diversidade de 

recursos naturais que ali se encontram.  

Na segunda etapa, realizou-se entrevista com o agente ambiental da APA do 

Maracanã, Sr. Adriano Silva Algarves que é um dos responsáveis por acompanhar as visitas 

nas trilhas ecológicas no local juntamente com outros dezessete agentes ambientais. Cabe 

ressaltar que esse trabalho é realizado em caráter voluntário. Em seguida foram aplicados 

sessenta questionários com a comunidade local, composto por dez questões abertas e 

fechadas, com o intuito de se obter informações sobre o conhecimento da comunidade em 

relação à APA do Maracanã e à influência da atividade turística desenvolvida nessas áreas. 

 

3 BREVE DISCUSSÃO SOBRE ECOTURISMO E TURISMO DE AVENTURA 

O Ecoturismo é uma das atividades voltadas para o contato direto com a natureza, 

além de ser um dos segmentos que mais trabalha a sustentabilidade e a preservação do meio 

ambiente. Segundo Dias (2007, p. 103): 

 

O ecoturismo não é somente uma viagem orientada para a natureza, mas também 

constitui nova concepção da atividade, tanto prática social como econômica. Tem 
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como objetivo melhorar as condições de vida das populações receptoras, ao mesmo 

tempo em que preserva os recursos e o meio ambiente, compatibilizando a 

capacidade de carga e a sensibilidade de um meio ambiente natural e cultural com a 

prática turística. 

 

O Ecoturismo é um dos segmentos mais indicados para ser desenvolvido em 

Unidades de Conservação, pois adota medidas essências na preservação do ambiente natural. 

Para isso é necessário fazer um planejamento da área para que a atividade aconteça de 

maneira correta. Uma das vantagens desse segmento está no fato de não necessitar de tantos 

investimentos em infra-estrutura e sim em capacitação e conhecimento, além da organização 

das pessoas envolvidas. 

Vale ressaltar que o Ecoturismo vai muito além de uma atividade em contato com a 

natureza, o mesmo leva em consideração o fator da sustentabilidade e da preservação cultural, 

além da participação constante da comunidade no desenvolvimento da atividade, no que tange 

aos aspectos socioculturais. 

O ecoturismo permite uma aproximação das pessoas com a natureza, fazendo que as 

mesmas adquiram com o tempo uma consciência e um conhecimento acerca da importância 

do ambiente natural. Esse segmento ainda pode trazer outros benefícios para a comunidade, 

tais como: a diminuição dos impactos ambientais, o manejo de forma adequada das áreas 

naturais protegidas, além de agregar valor a essas áreas. 

No que concerne ao Turismo de Aventura, o mesmo merece destaque, devido à 

relação que proporciona entre o turista e a natureza.  No Brasil, este segmento se encontra em 

pleno desenvolvimento, mesmo o seu entendimento ainda não estando bem definido, devido a 

sua alta relação com a natureza. Não raramente, as práticas desse segmento são confundidas 

com outras, tais como o Turismo Rural, Turismo de Natureza, etc. Contudo, pode-se dizer que 

o segmento que mais tem afinidade com o Turismo de Aventura é o Ecoturismo.  

Apesar da afinidade entre esses segmentos, algumas diferenças podem ser 

encontradas quando comparados. De acordo com o Ministério do Turismo (2010, p. 64): 

 

 

O ecoturismo tem-se um aspecto mais contemplativo e de observação das 

características naturais e dos recursos culturais a ela associada, enquanto que o 

turismo de aventura tem-se uma preferência, em maior ou menor grau, para as 

atividades físicas e situações desafiadoras 

 

O turismo de aventura é um segmento que pode trazer muitos benefícios para a 

localidade e quando somado a outras ofertas já existentes no destino turístico, acaba 
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aumentando a permanência do turista no destino tornando a oferta mais diversificada, além de 

contribuir na redução da sazonalidade.    

Segundo o Ministério do Turismo (2010, p. 14), o Turismo de Aventura 

―compreende os movimentos turísticos decorrentes da prática de atividades de aventura de 

caráter recreativo e não competitivo‖, ou seja, leva em consideração os aspectos turísticos e 

do território, além das motivações dos turistas. Esse segmento vem atraindo um público com 

espírito aventureiro e que tem o desejo de ultrapassar limites. 

O Turismo de Aventura pode ocorrer em vários ambientes, desde centros urbanos até 

em áreas naturais como é o caso das Unidades de Conservação, levando em consideração, é 

claro, as especificidades de cada atividade. Além do mais é fundamental o planejamento para 

a implantação desse segmento é essencial a participação de todos os atores envolvidos, 

viabilizando assim o fortalecimento desta atividade turística. 

No caso da APA do Maracanã, o presente estudo visa identificar a viabilidade de 

serem praticados os segmentos supracitados no local. Por meio dessas práticas, as pessoas 

poderiam apreciar e estudar os atrativos naturais existentes na área, tais como: paisagens, 

vegetação, flora e fauna. Poderiam também praticar atividades desempenhadas a partir do 

turismo de aventura, tais como: rapel, tirolesa, cavalgada, dentre outros. Além de participar 

das manifestações culturais que ali se encontram, proporcionando a interação com a 

comunidade de modo ativo beneficiando assim a economia local. 

  

4 BREVE DISCUSSÃO SOBRE AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Conforme lembra Câmara (2010, p. 87), ―o maior interesse e o envolvimento dos 

vários setores da sociedade com as questões ecológicas e a qualidade de vida humana 

influenciaram de maneira decisiva no aumento da criação de áreas naturais protegidas‖. 

Envolvidos por essa discussão sobre a preocupação ambiental e o reconhecimento de que a 

salvaguarda do meio ambiente é necessária, varias áreas naturais protegidas foram instituídas 

no Brasil e no mundo. A autora assevera ainda que a criação desses espaços representa, na 

atualidade, uma das principais formas de intervenção encontradas pelos governos municipal 

estadual e federal - para reduzir o processo de degradação ambiental. 

Agrupadas a partir de suas finalidades e características naturais, as unidades de 

conservação possuem limites físicos determinados e podem ser administradas pelo poder 

público ou pela iniciativa privada. Contudo, para que sejam criadas, alguns critérios são 

levados em consideração, dentre os quais estão a relevância de suas características naturais, a 
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sua importância para a manutenção da diversidade biológica e para a proteção de espécies de 

fauna e de flora ameaçadas de extinção. Essas áreas são instituídas também com a finalidade 

de promover a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

Em virtude das várias categorias de UCs e, considerando-se a necessidade de 

determinar critérios e normas para a criação e gestão dessas áreas protegidas, foi sancionada a 

Lei n° 9.985, instituindo o Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC); que, a 

partir das características especificas dessas áreas, estabeleceu dois grandes grupos de 

Unidades de Conservação conforma abaixo:  

a) Unidades de Proteção Integral, onde se inserem as áreas criadas com o objetivo 

de preservar a natureza e manter os ecossistemas livres de alterações causadas 

pela ação humana. Nestas unidades, só é permitido o uso indireto dos recursos 

naturais, exceto nos casos previstos em lei; 

b) Unidades de Uso Sustentável, estando inseridas neste grupo as unidades de 

conservação que têm como objetivo básico a utilização da natureza de maneira 

compatível com a sustentabilidade, sem colocar em risco sua dinâmica natural, a 

fim de garantir perenidade de parcela dos recursos naturais; 

É no grupo das unidades de conservação de uso sustentável que se encontram as 

Áreas Proteção Ambiental (APA). Esses ambientes naturais têm sido vislumbrados pela 

atividade turística como lugares ideais para propagar e desenvolver os pressupostos do 

turismo sustentável, sobretudo por meio do segmento do ecoturismo e do turismo de aventura 

que, têm sido apontados como segmentos adequados para estabelecer uma relação de 

equilíbrio entre a atividade turística e os ambientes naturais, objetivando a conservação. 

 

5 APA DO MARACANÃ E OS USOS TURÍSTICOS  

A APA do Maracanã é uma unidade de conservação que tem como finalidade 

conservar a diversidade de recursos biológicos que ali se encontram. Sua paisagem é 

constituída por vários atrativos turísticos. A Área de Proteção Ambiental do Maracanã, 

segundo o agente ambiental entrevistado, é composta por florestas com árvores muito altas, 

igarapés de água doce, terras baixas e úmidas. O solo é rico é caracterizado por terra preta, 

além de apresentar um clima tropical quente úmido. Na vegetação, o que predomina é a juçara 

sendo esta a principal fonte de renda da comunidade local. É possível encontrar também 

babaçu e buriti. A fauna apresenta varias espécies como: rolinhas e pipiras-azuis.  
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De acordo com o Agente Ambiental Adriano Silva, nesse cenário natural vem sendo 

desenvolvidas algumas atividades turísticas, dentre as quais estão:  

a) Caminhadas em trilhas: onde os visitantes têm a oportunidade de contato com o 

patrimônio natural e cultural da região. Sendo que cada uma das trilhas apresenta 

suas peculiaridades. Na Trilha Joca Guimarães, por exemplo, o visitante tem a 

oportunidade de conhecer um pouco sobre a vegetação local e um trecho do Rio 

Ambude, além de juçarais. Em uma das trilhas mais conhecidas e frequentadas, a 

Trilha do Baluarte, são apresentadas aos visitantes diversas ruínas do século XIX 

que fizeram parte do cotidiano da população nessa região, como os fornos de 

Olaria, os destroços dos Poços de Pedra e da Igreja de São Benedito. Já a Trilha 

Rosa Mochel, apresenta, em seu percurso, diversidade de espécies da fauna e da 

flora da região, porém esta encontra-se desativada desde o ano de 2007, quando 

foi identificado um lençol freático com água potável. Outra trilha que vem sendo 

realizada é a Trilha do Hotel Fazenda Maracanã, onde o visitante entra em 

contato com a natureza e usufrui de uma estrutura hoteleira agradável e atrativa. 

As visitas são agendadas e acompanhadas por agentes ambientais, treinados pela 

Secretaria Municipal de Turismo que, conforme exposto anteriormente, desenvolvem 

trabalhos voluntários na área. 

Durante a pesquisa de campo, constatou-se que além dessas atividades já 

desenvolvidas, a APA do Maracanã pode ser palco de outras atividades turísticas, quais 

sejam: 

 Atividades de Rapel (em francês Rappel): Essa atividade foi criada a partir das 

técnicas do alpinismo, significa dizer que requer preocupação com a 

segurança do praticante. Um dos locais ideais, identificado pelo agente 

ambiental entrevistado para a prática dessa atividade é a área onde se localiza 

a Trilha Baluarte. 

 Arborismo ou arvorismo: esta atividade radical que consiste na travessia 

entre plataformas montadas no alto das árvores é uma das mais utilizadas no 

turismo de aventura, pois a mesma ainda serve para estudos de fauna e flora a 

partir das camadas mais altas da floresta. Esta atividade poderia ser realizada 

em pontos diversos da APA, pois existem vários exemplares de árvores ideais 

para a  prática do arborismo.     

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alpinismo
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 Observação de pássaros: a prática de observação de aves é muito antiga no 

Brasil. Muitos turistas vêm para o país justamente para ampliar seus 

horizontes e para encontrar raridades que não existem em seus países. 

Afinal possuímos um grande numero de espécies, em termos mundiais e 

algumas só existem aqui. Já que a APA do Maracanã é rica em diversidade de 

pássaros, esse bem poderia ser utilizado para fins turísticos. 

 Mountain biking: esta modalidade de ciclismo cujo objetivo é transpor 

percursos com diversas irregularidades poderia ser praticada na APA do 

Maracanã que dispõe de áreas acidentadas com obstáculos, estradas de terra e 

trilhas, ambientes propícios para a atividade. 

 Cavalgada: trilhas a cavalo é uma das atividades que podem ser desenvolvidas 

nas trilhas da APA do Maracanã. Pode oferecer aos turistas e visitantes a 

possibilidade de superação de limites por meio de diversos níveis de 

dificuldade e variada extensão do percurso. Atividade recomendada para 

pequenos grupos, excelente para trabalhar a integração da equipe. 

 Tirolesa: essa atividade é baseada numa técnica de montanhismo, onde ocorre 

uma travessia suspensa em cabos fixados nos dois extremos. Na APA do 

Maracanã, esse tipo de atividade pode ser desenvolvida, pois o local conta 

com a presença de muitos açudes.  

Todas as atividades citadas, com exceção da atividade de Rapel, podem ser 

desenvolvidas também na Trilha Hotel Fazenda, onde a vegetação é bastante resistente e, já 

existe uma certa estruturação da área.  

A seguir, imagem de trecho da Trilha Hotel Fazenda durante uma visita técnica 

realizada pelo Projeto Espaço Integrado do Turismo - ESINT  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ciclismo
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Fonte: Danielly Fernandes 

 

As atividades elencadas acima estão relacionadas ao Turismo de Aventura. Na APA 

do Maracanã, segundo Adriano Silva, estão sendo realizados estudos para a viabilidade desse 

segmento, pois as trilhas têm condições suficientes, além de terem toda uma estrutura para a 

realização das atividades mencionadas. 

Segundo o Agente Ambiental Adriano Silva, em média a APA recebe no período de 

alta temporada, cerca de 800 a 900 pessoas no mês e, na baixa, recebe cerca de 200 pessoas. 

A média de pessoas por trilha é de 20 a 25 pessoas, atendendo a capacidade de carga da área, 

até mesmo porque cada trilha apresenta suas peculiaridades. Depois de um certo número de 

visitas, as atividades são suspensas em determinada trilha, para que haja recuperação do solo. 

No período de alta temporada, são conduzidos cerca de quatro grupos de aproximadamente 25 

pessoas/dia, por trilha.  

Uma das medidas que vem sendo tomada para a mitigação dos impactos na APA em 

relação ao fluxo de pessoas, é o intercâmbio entre trilhas, visando diminuir o impacto da 

compactação, onde são desenvolvidas atividades. Outra medida adotada é a retirada do lixo 

deixado nas trilhas pelos grupos que mesmo sendo orientados no sentido de bem utilizar os 

recursos da APA, vez por outra alguns acabam jogando lixo nas trilhas ainda que em 

pequenas quantidades.  

Segundo Ruschmann (1997:09): 

 

As consequências do grande afluxo de pessoas nesses ambientes extremamente 

sensíveis fazem com que o planejamento dos espaços, dos equipamentos e das 
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atividades turísticas se apresentem como fundamental para evitar os danos sobre os 

meios visitados e manter a atratividade dos recursos para as gerações futuras. 

 

 

Cabe lembrar que todas as atividades a serem desenvolvidas em unidades de 

conservação carecem de estruturação e planejamento, isto é, normas e mecanismos que 

tracem diretrizes, identifiquem e mitiguem, por exemplo, os impactos que serão advindos com 

a atividade turística. 

Ao se pensar em desenvolver a atividade turística na APA do Maracanã, terá que se 

levar em consideração a capacidade de carga do local, pois o turismo de aventura apresenta 

características especificas o que requer ações de especialistas na área para a sua compreensão. 

A área é sensível a impactos, sendo que submetida a um número maior de visitantes poderá 

acarretar em danos permanentes como, por exemplo, o afastamento de pássaros do local 

prejudicando assim a dinâmica dos ecossistemas da localidade. 

O que acaba ocasionando a maioria desses problemas nas áreas naturais protegidas é 

justamente a má administração dessas áreas, além da falta de pessoas qualificadas e 

especializadas. Dessa forma, é impossível que as atividades sejam desenvolvidas de maneira 

adequada.   

No caso da APA do Maracanã um dos trabalhos que vem sendo realizado nesse 

aspecto é o controle da quantidade de grupos, pois quando a demanda é grande, os agentes 

não atendem a todos os grupos, além do que para as visitas acontecerem é necessário o 

agendamento exatamente para manter esse controle. Outra medida refere-se à prevenção de 

acidentes nas trilhas, principalmente no período das fortes chuvas, uma vez que estas ficam 

muito úmidas e escorregadias. Nesse período, as visitações nas trilhas são diminuídas ou 

suspensas, garantindo assim, a segurança dos visitantes e, consequentemente, a proteção da 

área. Conforme constatado durante a pesquisa, as atividades turísticas na APA do Maracanã 

são realizadas com grupos pequenos. De acordo com Ruschmann (1997:170): 

O turismo ―brando‖, ecológico, naturalista, personalizado, em grupos pequenos de 

pessoas tende a caracterizar os fluxos turísticos do futuro. As atividades seletivas 

realizadas em equipamentos qualitativamente estruturados, tanto nos serviços 

prestados como em sua arquitetura e em seu tamanho, constituem o potencial dos 

movimentos turísticos para o próximo milênio. 

 

O turismo com essa perspectiva está totalmente focado na sustentabilidade, pois esta 

se pensando no usufruto do local de forma que as gerações futuras possam usufruir também, 

além do que a localidade se tornará muito mais valorizada e aumentará a sua atratividade. 
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Para que seja desenvolvido o turismo em áreas naturais protegidas com 

responsabilidade, é necessária a participação de todos os envolvidos diretamente com a 

atividade, ou seja, comunidade, visitantes, turistas, além dos órgãos públicos e privados. Para 

Dias (2007:149): 

Todos têm que estar convencidos de que o meio ambiente deve ser resguardado, 

protegido, como um bem fundamental para a manutenção da vida na Terra. E, como 

um recurso disponível para o turismo, ou seja, atividade econômica, oferece a 

possibilidade de utilização do recurso de modo permanente, sem destruí-lo, 

resguardando-o para o usufruto de futuras gerações. 

 

Os agentes são os responsáveis por trabalhos voluntários na APA e desenvolvem 

vários projetos com a ajuda de outras instituições por meio de parcerias que ajudam na 

manutenção, na divulgação e no manejo correto da área. Alguns desses projetos buscam 

instigar e envolver a comunidade nessas atividades, como é o caso do Projeto desenvolvido na 

Escola Augusto Mochel com alunos da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA em 

parceria com os agentes ambientais do Maracanã. Uma das ações do projeto é levar 

informações para a comunidade a respeito da Área de Proteção Ambiental do Maracanã 

fazendo com que os mesmos sejam multiplicadores dessas informações junto aos demais 

moradores. Além de proporcionar um sentimento de pertencimento dos mesmos em relação à 

localidade. 

Além desse projeto, outros são realizados na comunidade. O Centro Educacional 

Sagrados Corações – CESCO, desenvolve o ―Projeto Amigos da Natureza‖ cuja proposta é  

implementar ações que contribuam com a conservação e a valorização do patrimônio natural e 

cultural do Maracanã. Ações como a ―Operação Formiguinha‖ direcionada à Educação 

Ambiental para o público infantil. Outras ações que merecem ser ressaltadas são a produção 

de mudas e a coleta do lixo na APA do Maracanã. No que se refere aos aspectos culturais, o 

―Projeto Fazendo Cultura‖ e o ―Projeto Criança Feliz‖ têm por objetivo resgatar as 

brincadeiras de infância e valores culturais do bairro.  

Vale ressaltar ainda que a participação da comunidade é de grande importância no 

debate e nas discussões sobre as questões ambientais, além da importante contribuição que a 

mesma traz para o desenvolvimento do turismo, como exemplo, a hospitalidade. Pois os 

residentes acabam contribuindo para uma avaliação final por parte dos turistas na localidade 

que pode ser avaliada de forma positiva e/ou negativa. 

 



 

341 
 

5.1 INFRA-ESTRUTURA BÁSICA E TURÍSTICA NA APA DO MARACANÃ 

Um dos aspectos fundamentais para o desenvolvimento de uma localidade é a infra-

estrutura básica que vai atender às necessidades dos moradores e dos visitantes. A atividade 

turística também faz uso dessa infra-estrutura disponível na localidade que serve de base para 

um bom desempenho e crescimento da atividade.  

Segundo Dias (2007, pg.145) ―os investimentos em infra-estrutura são absolutamente 

necessários para que os visitantes desfrutem de uma experiência de alta qualidade com um 

mínimo de impacto no meio ambiente‖. 

A infra-estrutura quando é bem trabalhada consegue mitigar uma série de impactos. 

No que concerne à infra-estrutura na APA do Maracanã, foram observados durante a visita de 

campo alguns entraves que podem afetar o bom desempenho das atividades no local. 

O Parque da Juçara, local de referência turística no Maracanã por ser o espaço onde 

acontece a Festa da Juçara, e que corresponde a uma área significativa da APA não dispõe de 

uma estrutura adequada para receber os visitantes. O posto de informação turística existente 

no parque encontra-se desativado e segundo informações, seu funcionamento ocorre somente 

no período da Festa da Juçara que acontece no mês de outubro. 

Segundo ainda, o agente ambiental entrevistado, a manutenção das vias de acesso às 

trilhas é feita, em parte, com recursos advindos de uma taxa cobrada nas visitações. O valor 

da referida taxa é de R$ 2,00 por pessoa. Esse recurso é utilizado também para a produção de 

mudas utilizadas no processo de reflorestamento da área. Alguns exemplares dessas mudas 

são doadas para a comunidade. 

Para Dias (2007, p. 145) ―a infra-estrutura turística de acomodação dos visitantes em 

áreas protegidas, deve estar integrada ao meio ambiente natural‖. Os meios de hospedagem 

disponíveis na APA são poucos, o melhor estruturado é o Hotel Fazenda Maracanã que possui 

uma área bem ampla para lazer e proporciona um contato direto com a natureza, sendo que na 

área onde está localizado o hotel encontra-se uma das principais trilhas ecológicas.  

A seguir, imagem do Hotel Fazenda: 
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Fonte: Danielly Fernandes 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com o intuito de averiguar o conhecimento da população residente sobre o que 

significa uma Área de Proteção Ambiental, sua importância para a manutenção dos 

ecossistemas e sobre a importância do turismo para a sustentabilidade da área, realizou-se 

entrevista com sessenta moradores. Os questionários foram elaborados e aplicados durante o 

mês de agosto de 2011. 

Quanto ao perfil dos entrevistados, 40% são do sexo masculino e 60% do sexo 

feminino. Verificou-se que 50% desses entrevistados são estudantes, 15% são donas de casa, 

15% são autônomos, 10% são metalúrgicos e 10% aposentados.  

Em relação ao conhecimento dos entrevistados sobre a APA do Maracanã, 75% 

disseram saber o que é uma Área de Proteção Ambiental e 25% disseram não saber. Sobre a 

APA do Maracanã, 80% dos entrevistados disseram saber que o bairro do Maracanã encontra-

se dentro de uma Área de Proteção Ambiental e 20% disseram não saber.  

A pesquisa constatou que 85% dos entrevistados já visitaram a APA do Maracanã e 

15% ainda não, mas que tem interesse em visitar. Dos que disseram que nunca visitaram a 

APA, 95% não souberam responder por que nunca visitaram.  

Sobre os benefícios da APA para a comunidade, 30% não souberam responder, 45% 

disseram que a APA é importante para a manutenção de ecossistemas e costumes da 

comunidade, já que, na área há o hábito de consumir e vender juçara e produzir artesanato e 

25% disseram que a APA agrega valor turístico à comunidade. 
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Sobre a importância do turismo para a conservação da APA, 25% não souberam 

responder, 50% acham que o turismo contribui com a conservação da área e 25% disseram 

que o turismo pode atrair investimento e divulgar a localidade. 

Em relação à importância da implementação da atividade turística na comunidade, 

25% não souberam responder, 60% disseram que o turismo é importante para ajudar na 

comercialização dos seus produtos e que deveria ser fomentado o turismo ecológico na 

comunidade. 15% disseram que o turismo é essencial para ajudar na promoção da cultura 

local e na divulgação das belezas naturais da APA do Maracanã. 

Sobre melhorias para a APA, 10% dos entrevistados responderam que falta 

iluminação na área, 30% sugeriram investimentos na limpeza, 35% disseram que a área é 

carente de segurança não só para quem mora como também para quem visita, 15% indicaram 

saneamento e 10% reclamaram da falta de políticas de preservação e sensibilização ambiental. 

A partir dos resultados obtidos, notou-se que a comunidade tem interesse em que 

sejam desenvolvidas atividades turísticas na APA do Maracanã, uma vez que para a maioria 

dos entrevistados a atividade turística gera emprego e renda na localidade, colabora com o 

fortalecimento da cultura local, além de contribuir na conservação dos ecossistemas presentes 

na área. 

Porém para que os segmentos ecoturismo e turismo de aventura sejam desenvolvidos 

é necessário ainda rever alguns problemas, no que tange a infra-estrutura da área. Durante a 

pesquisa realizada, alguns problemas foram apontados pelos próprios moradores, tais como: 

falta de segurança, falta de saneamento básico, iluminação, dentre outros. Nesse caso, vale 

ressaltar a importância do planejamento para a prática dos segmentos, principalmente para o 

turismo de aventura. 

Os resultados obtidos permitiram visualizar a situação em que a Área de Proteção 

Ambiental do Maracanã se encontra no que tange aos fatores necessários para a viabilização 

dos segmentos. Durante a pesquisa observou-se outros problemas, tais como: falta de 

qualificação, capacitação e treinamento da mão-de-obra, no que tange a questões como a 

hospitalidade, informações turísticas, etc., todos esses aspectos são fundamentais para o 

desenvolvimento dos segmentos do turismo de aventura e ecoturismo. 

Os projetos desenvolvidos na Área de Proteção Ambiental do Maracanã são muitos 

importantes, pois como já mencionado, contribuem com o desenvolvimento da localidade. Os 

próprios resultados obtidos, no que tange ao conhecimento dos moradores acerca da APA do 

Maracanã foi positivo, pois a maioria já tem um conhecimento sobre o assunto, sabe a 
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importância que a atividade turística pode trazer para a comunidade local, além de demonstrar 

interesse em participar nas tomadas de decisões quanto à possibilidade do desenvolvimento 

do turismo de maneira mais ativa na localidade. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constatou-se que as Unidades de Conservação atualmente vêm desempenhando 

papel importante, uma vez que contribuem na preservação dos recursos naturais e 

proporcionam uma qualidade de vida para a comunidade. Através da pesquisa identificou-se 

que APA do Maracanã tem um grande potencial, principalmente para o desenvolvimento de 

atividades turísticas, nos segmentos do ecoturismo e turismo de aventura. 

Como o estudo foi direcionado para a viabilidade dos segmentos ecoturismo e 

turismo de aventura, a APA do Maracanã tem condições suficientes para a implantação desses 

segmentos. Pois como já mencionado a área tem uma diversidade de recursos naturais, além 

da trilhas ecológicas que ali se encontram, uma vez que as atividades do turismo de aventura 

poderão ser desenvolvidas nas mesmas. 

Vale ressaltar que as práticas do ecoturismo ainda é uma saída para a busca da 

sustentabilidade, sendo que as Unidades de Conservação são os lugares mais propícios para o 

seu desenvolvimento. Quanto ao turismo de aventura, levando-se em consideração a APA do 

Maracanã, sugere-se fazer um planejamento antes da implementação do segmento, pois o 

mesmo requer segurança para a prática das suas atividades, tais como: rapel, tirolesa, 

cavalgada, dentre outras. 

Através do planejamento, poderão ser solucionados problemas na Área de Proteção 

Ambiental do Maracanã, no que tange a infra-estrutura local, segurança, saneamento básico, 

iluminação, dentre outros. Ressaltando que estes foram um dos principais problemas apontado 

pelos moradores da área. 

A prática desses segmentos na localidade proporcionará não somente à comunidade 

local, mas também aos visitantes e turistas, novas opções de lazer e recreação. Além de outros 

benefícios, tais como: geração de emprego e renda para a comunidade, valorização do 

patrimônio natural e cultural e divulgação da localidade. A participação dos atores envolvidos 

deve ser contínua, tanto por parte da comunidade local nas atividades turísticas quanto por 

parte dos órgãos públicos e privados. 
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1  INTRODUÇÃO 

             Contemplar as paisagens úmidas das planícies de inundações dos baixos 

cursos dos rios maranhenses (extremidade norte maranhense) é uma terapia visual 

contagiante. É como relembrar as geograficidades clássicas exploradas pelo glorioso 

naturalista Alexander Von Humboldt quando descreveu a majestosa Floresta Amazônica em 

sua potencial riqueza natural.  Já no contexto local, na mesma linhagem ambientalista, nos faz 

lembrar também o romântico Raimundo Lopes lançando as bases mais pitorescas da geografia 

lacustre da nossa baixada em sua obra Região Tropical. Compete ainda, as lembranças do 

autodidata Ozimo de Carvalho, pesquisador multidimensional e mais contemporâneo que os 

dois primeiros, quando idealizou bons parâmetros ambientais para o conhecido rosário de 

lagos capitaneado pelo rio Maracu, que até hoje compõem os desenhos curriculares das 

escolas daquela região. 

            As paisagens são bastante diversificadas, sendo possível presenciar formações 

campestres com variações que vão desde os campos limpos semelhante aos pampas sulinos do 

Brasil meridional, aos campos úmidos palustres, sendo estes em águas doces acumuladas nas 

pequenas bacias de inundação dos brejos e charcos ou mesmo em águas salobras configuradas 

em campos de apicuns e marismas nas planícies costeiras. Estas formações apresentam uma 

admirável capacidade de mudança no inverno seco, onde as gramíneas ganham uma 

roupagem semelhante às pradarias norte-americanas ou as estepes mediterrâneas.   

             Algumas particularidades da região amazônica são também bastante 

peculiares da Baixada Maranhense, como é o caso do trabalho fluvial na configuração e 

distribuição sazonal dos ambientes lacustres, da fisiologia das paisagens, que neste caso é bem 

ilustrado com os campos de várzeas e com as matas de igapós em suas inundações periódicas. 

             Não obstante, está a planície pantaneira do Mato Grosso, que ao dispor de sua 

topografia plana, destaca no bojo das suas paisagens um complexo hídrico entrelaçado de 

lagoas e pequenas bacias palustres, fazendo-nos lembrar, as inundação típicas das planícies de 

                                                 
1
 Trabalho científico apresentado em comunicação oral no II Colóquio Internacional Desenvolvimento Local e 

Sustentabilidade: Novas abordagens velhos dilemas, em São Luís-Maranhão, Brasil durante os dias 18 a 
21.10.2011. 

mailto:frankogeo@yahoo.com.br
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fluvio-lacustres regionais da Baixada Maranhense, como o lago da planície de inundação do 

rio Pericumã e os lagos de Cajari e Viana. 

            Claro que as semelhanças dessas alegorias naturais não são meras 

coincidências. A começar pelo clima, percebe-se que a região tropical nos faz perceber apenas 

duas tipologias estacionais: o período chuvoso, sinalizado paisagisticamente pela subida do 

nível dos rios (ou verão chuvoso, que é chamado empiricamente de inverno) e o período de 

estio (ou inverno seco, chamado popularmente de verão) em que essas águas fluviais baixam 

de calado e os lagos se desagregam um dos outros e se configuram  em um salpicamernto de 

pequenas lagoas.  É justamente nesse percurso sazonal de ida e vinda das águas que o ciclo 

hidrológico se particulariza a cada realidade ambiental, engendrando uma diversidade de 

paisagens que se individualizam a partir de um jogo de combinações morfo-climato-botânicas 

residente em cada sítio ambiental.  

            A hidrografia e o relevo são fatores que assumem papel relevante na 

configuração das paisagens. Sem sombra de dúvida, a Baixada é a região natural maranhense 

melhor contemplada por águas fluviais. Enquanto o sul maranhense, em sua preponderância 

serrana, funciona como maior berçário dos rios genuinamente maranhenses, ao sediar todo 

relevo de montante que desce o sentido norte do Estado, a baixada acaba por ser o asilo 

natural deles, já que esses cursos fluviais de vales profundos e caudalosos em seus estágios 

finais de senilidade se estagnam exatamente na suntuosa planície sedimentar da Baixada 

Maranhense.  

             Depois de nascerem, os rios descem das chapadas deslizam em filetes de 

micro-relevos, recebem centenas de afluentes de todos os tamanhos, declinam em corredeiras, 

precipitam-se em cachoeiras, serenam em cursos meandricos para finalmente se espraiarem 

em conchas lacustres ou em pequenas bacias de inundação de curta perenidade.  Não 

encontrando ainda seu itinerário final, buscam a planície litorânea, entram em embate com as 

águas salgadas nas fozes alargadas como é o caso da confluência dos rios Pindare e Mearim 

ou transbordam em pequenos rios emissários que se afunilam topograficamente em reduzidas 

rias salinas. 

              

2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para o geógrafo, o uso de modelos é um instrumento de trabalho que deve ser 

utilizado na análise dos sistemas das organizações espaciais. A construção de modelos pode 

ser considerada como estruturação seqüencial de idéias relacionadas com a composição 
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sistêmica. O modelo permite estruturar o funcionamento do sistema, a fim de torná-lo 

compreensível e expressar as relações entre os seus diversos componentes. 

(CHRISTOFOLETTI, 1985). 

As abordagens direcionadas a partir da geografia ambiental terão um 

direcionamento para a visão geossistêmica, quando será explicado o modelo geomorfológico 

concernente aos lagos e a incidência destes modelos na paisagem da Baixada Maranhense. ―A 

abordagem sistêmica serve ao geógrafo como instrumento conceitual que lhe facilita tratar 

dos conjuntos complexos, como os da organização espacial, (...) além de propiciar 

oportunidade para considerações críticas de muitos dos seus conceitos‖ (CHRISTOFOLETTI, 

1985).   

  A partir do arcabouço teórico plenamente definido, utilizaram-se as seguintes 

técnicas: 

- Revisão bibliográfica;  

- Levantamento cartográfico das províncias lacustres; 

- Interpretação de imagens de satélites Ladsat: TM5 bandas 345, projeção UTM/SAD 69, out-

1995, dez-2004.   

- Análise de cartas DSG de 1:100.0000 SA.23-Y-B-III (Santa Helena - 493), SA.23-Z-A-I 

(Guimarães, 494), SA.23-Z-A-II (Alcantara, 495), SA.23-Y-B-VI (Pinheiro, 547), SA.23-Z-

A-IV (S. J. Batista, 548), SA.23-Z-A-V (São Luís, 549), SA.23-Y-D-III (Penalva, 608) 

SA.23-Z-C-I (Arari, 609), SA.23-Z-C-II (Itapecuru-Mirim,610), SA.23-Z-C-IV (Lago Açu, 

672), SA.23-Y-D-VI (671). (BRASIL, 1982) 

  Nos trabalhos de interpretação de documentos cartográficos, foram 

reconhecidos os principais elementos geográficos que se destacam na paisagem (lagos, rios 

caudalosos, rios emissários, penínsulas, ilhas, enseadas, outeiros). 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES I: OS LAGOS COMO UNIDADES 

GEOMORFOLÓGICAS  

                Toda água do planeta está em contínuo movimento cíclico entre os estados 

sólido, líquido e gasoso. As reservas de maior interesse ao homem são as líquidas e 

principalmente as águas doces que são representadas pelos rios e lagos. Desta forma, cabe 

aqui o entendimento das diferenças desses dois acidentes geográficos.  

http://www.zee.ma.gov.br/html/mostra_fotos.php?img=493&pag=3
http://www.zee.ma.gov.br/html/mostra_fotos.php?img=494reg&pag=3
http://www.zee.ma.gov.br/html/mostra_fotos.php?img=495reg&pag=3
http://www.zee.ma.gov.br/html/mostra_fotos.php?img=547reg&pag=3
http://www.zee.ma.gov.br/html/mostra_fotos.php?img=548reg&pag=3
http://www.zee.ma.gov.br/html/mostra_fotos.php?img=549reg&pag=3
http://www.zee.ma.gov.br/html/mostra_fotos.php?img=608reg&pag=3
http://www.zee.ma.gov.br/html/mostra_fotos.php?img=609reg&pag=3
http://www.zee.ma.gov.br/html/mostra_fotos.php?img=610reg&pag=3
http://www.zee.ma.gov.br/html/mostra_fotos.php?img=672reg&pag=3
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                Conforme aponta ODUM (2004), os ambientes de água doce podem ser 

classificados em duas séries: 

a) de água parada ou lênticos (lenis, calma), nos quais se enquadram os lagos, lagoas, 

charcos ou pântanos. 

b)  de água corrente ou lóticos (lótus, lavado) como se comportam as nascentes, ribeiros ou 

rios.  

   A legislação ambiental brasileira também se dispõe a classificar as águas 

quanto ao seu comportamento dinâmico.  BRASIL (2005), através da Resolução n°. 357 de 17 

de março de 2005, define no seu artigo proposição semelhante: 2º: Para efeito desta 

Resolução são adotadas as seguintes definições: [...] IV - ambiente lêntico: ambiente que se 

refere à água parada, com movimento lento ou estagnado; V - ambiente lótico: ambiente 

relativo a águas continentais moventes.              

   Os lagos estão dispostos naturalmente (ou artificialmente) na superfície 

terrestre como corpos lênticos, isto pelas condições limitadas de seus movimentos e pela 

disposição física das suas águas. Estas condições abrem iminente necessidade de analisar suas 

conceituações que exploram e justificam estas e outras especificidades mais comuns.  

 

3.1 Revendo bases conceituais 

 

                     Ao começar por SCHAFER (1984), observa os lagos como corpos hídricos 

localizados em depressões fechadas, as quais tornam impossível um fluxo contínuo de água 

em sua totalidade. A idéia, por sinal, bem elaborada, conduz a um entendimento de que os 

lagos nunca chegam a possuir um fluido hídrico permanente, propriedade física inerente da 

sua natureza topográfica de ser numa depressão. Outra acepção que aqui se faz, é que essa 

depressão é fechada até o seu nível hidrostático de ligação com outro corpo hídrico, que vai 

depender da sua base física, seu tamanho e profundidade.  

                GUERRA & GUERRA (1993) consideram os lagos como depressões do solo 

produzidas por causas diversas e cheias de águas confinadas, mais ou menos tranquilas, pois 

dependem da sua área de abrangência. Novamente a natureza genérica de se constituírem 

como depressões na superfície terrestre e a dinâmica hídrica de poucos movimentos são 

atributos claramente relativizados.   

                ESTEVES (1998) enseja contribuição importante quando enfatiza que os lagos 

são corpos de água interiores, sem comunicação direta com o mar. São elementos temporários 

das paisagens da Terra por possuírem curta durabilidade na escala geológica. O conceito 
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expressa a diferença entre as lagunas que possuem tal comunicação com o mar e, por 

conseguinte, altos índices de salobridade. Esteves (op cit) pontua o caráter geomorfológico 

dos lagos quando acrescenta seu caráter temporário, passível dessa característica por estar 

associado a certas condições de sedimentação, especialmente os lagos interligados por rios 

que agregam altos gradientes de transporte e acumulação de sedimentos em sua natureza 

corrente.  

                Finalmente SUGUIO (2003) caracteriza o ambiente lacustre por apresentar 

água relativamente tranqüila, em geral doce, embora exista lagos com água salgada e até 

hipersalina situados comumente no continente. Essa consideração primeiramente nos remete 

que a característica mais marcante dos lagos é o seu comportamento de ambiente lêntico, já 

que foi pontuada por três autores. Outra consideração importante nesta conceituação é que 

existem lagos salgados, embora não sejam tão comuns na superfície terrestre e se diferenciam 

das lagunas por não terem ligação com os oceanos, ou seja,  encontram-se interiorizadas nos 

continentes, significando que todo lago salgado foi um antigo braço de mar. 

              

3.2 Sistemas lacustres – sistema ou conjunto? 

 

                Para ODUM (2004), a origem catastrófica dos lagos nas idades glaciares ou em 

períodos de intensa atividade vulcânica, produziu uma distribuição localizada das suas bacias 

nas grandes extensões terrestres, porque os acontecimentos que originaram essas bacias, ainda 

que grandiosos, não ocorreram simultaneamente, ou de modo igual, por toda parte. Os lagos, 

portanto, tendem a agrupar-se em regiões de lagos, principalmente os lagos tectônicos e os 

lagos originados das épocas glaciares. Este é o caso do Rosário de Lagos na Baixada 

Maranhense
2
, surgido a partir de movimentos diferenciais na crosta terrestre.  

   O sistema lacustre pode ser compreendido no sentido coletivo como um 

aglomerado de corpos hídricos, que se incluem elementos de comunicação interna, além dos 

componentes lacustres intermediários que agregam funções diferenciadas entre si. 

                Por outro lado, a designação de sistema lacustre é comumente utilizada das 

concepções da Teoria de Sistemas, voltada para o enfoque das ciências naturais, sendo 

                                                 
2
 Denominação de como este conjunto de lagos é conhecido na região da Baixada Maranhense. A base 

conceitual  lançada pelo autor deste trabalho, na obra: Segredos do rio Maracu - a hidrogeografia da região 
úmida dos Lagos de Reentrâncias da Baixada Maranhense, 2011 (no prelo), define duas novas denominações 
cabíveis ao conjunto de lagos, uma referente a sua origem (Lagos de Reentrâncias da Baixada Maranhense) e 
outra referente aos principais cursos fluviais que o corpo hídrico está agregado como subsistema (Sistema 
Lacustre Pindaré-Mearim).  
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empregada para um lago em sua base sistêmica. Segundo MENDONÇA (1997), o sistema é 

definido como um conjunto de objetos ou atributos e suas relações organizadas para executar 

uma função particular.  

            Desta forma, o sistema de um conjunto de lagos ou um sistema lacustre pode 

ser justificado a partir da concepção geomorfológica de geossistemas, ―a abordagem sistêmica 

serve ao geógrafo como instrumento conceitual que lhe facilita tratar dos conjuntos 

complexos, como os da organização espacial, [...] além de propiciar oportunidade para 

considerações críticas de muitos dos seus conceitos‖ (CHRISTOFOLETTI, 1985). 

               BERTRAND (1972) apud CHRISTOFOLETTI (1999) define geossistema 

como ―algo situado numa determinada porção do espaço, sendo o resultado da combinação 

dinâmica, portanto, instável de elementos físicos, biológicos e antrópicos, que fazem da 

paisagem um conjunto único e indissociável, em perfeita evolução‖. 

  Aqui, se põe em evidencia o caráter geossistêmico dos lagos. Além da 

presença humana evidenciada pelos crescentes índices de urbanização das cidades, os lagos e 

seus elementos hídricos da Baixada Maranhense são bases de sustentação para as populações 

locais, através do extrativismo animal praticado na pesca artesanal e do uso dos recursos 

hídricos para a economia local, como a agricultura e a pecuária tradicional. Tais atividades e 

usos imprimem geografizações na fisiologia das paisagens. A exemplo cita-se algumas ações 

antrópicas que são cotidianas no interior destes lagos: a retirada de cobertura vegetal das orlas 

lacustres e dos divisores de águas das pequenas microbacias afluentes dos lagos, a construção 

de barragens entre os corpos hídricos e o aterramento de áreas de planície de inundação 

visando a construção permanente de terras-firmes. 

 

3.3 A origem dos lagos – um acidente geográfico na superfície 

 

         Na concepção de DAVIS (1882), apud VON SPERLING (1999), considera-se 

que os lagos em suas depressões superficiais são ocasionados de um relevo desnivelado em 

uma determinada região topográfica.  As ações que se manifestam no solo se originam 

basicamente de três tipos de processos: construtivos, destrutivos ou obstrutivos.  

a) processos construtivos: ocorre em uma escala geológica de tempo, como ocorre com 

uma transgressão marinha.  

b) processos destrutivos: atuam de forma localizada e em um período mais curto, como é o 

caso de uma explosão vulcânica.  
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c) processos obstrutivos: estão associados a barramentos de cursos de água, provocados, 

entre outras causas, por derramamento de lava ou por erosão eólica  

                Esses três processos originários dos lagos também são reconhecidos por 

SHÄFER (1984) entre outros autores. 

                Outra condição natural que se faz relevante em estudos sobre lagos, refere-se 

ao ciclo sedimentar a que estão submetidos. HUTHINSON (1957) enfatiza que os lagos 

parecem, na escala de anos ou da duração da vida humana, traços permanentes da paisagem, e 

que embora sejam geologicamente transitórios, nascem geralmente de catástrofes, para 

amadurecer e morrer lenta e imperceptivelmente. 

                Desta forma, os lagos são elementos dinâmicos das paisagens, estando 

naturalmente fadados ao desaparecimento por causa dos processos de sedimentação que 

variam na escala temporal. No caso dos lagos pequenos, ocorre ao longo de anos; em caso de 

lagos maiores, podem ocorrer em milhares ou milhões de anos. (VON SPERLING, 1999).  

                Em ótica semelhante, OBSEN & LEÔN (1997) consideram que os lagos são 

efêmeros do ponto de vista geológico porque no momento que se formam já se inicia o 

processo de sua destruição. 

 

3.4 Ciclo geomorfológico dos lagos 

 

                Segundo ESTEVES (1998), o desaparecimento dos lagos está ligado a vários 

fenômenos dentre os quais cita o próprio metabolismo, como por exemplo, o acúmulo de 

matéria orgânica e a deposição de sedimentos transportados por afluentes. 

                OBSEN & LEÔN (1997) acrescentam que, além dos afluentes, os rios 

emissários e a vegetação aquática condicionam o gradativo desaparecimento de lagos: já que 

no caso dos afluentes tendem a assorear seu fundo com sedimentos, o que, com o tempo, 

provoca a perda de profundidade; já os rios emissários escavam fendas profundas nas margens 

da bacia, tornando o deságüe cada vez mais rápido; e a vegetação aquática em lagos pouco 

profundos favorece a formação de pântanos nas margens o que eleva à gradual dessecação. 

                Nos estudos morfométricos dos lagos, torna-se importante identificar as suas 

fontes de alimentação, as formas de escoamento e os processos de perda de água. Muitos 

lagos são alimentados diretamente por rios, aos quais se dá o nome de afluente. Fontes, neves, 
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geleiras e chuvas também alimentam os lagos, enquanto que o escoamento das águas pode 

ser feito por meios de rios (chamados emissários); por infiltração ou drenagem subterrânea, 

como nos lagos localizados em terrenos de rocha calcária (OBSEN & LEÔN, 1997). 

       Concorda-se que a na ótica analítica do caráter geossistêmico, a sociedade 

humana age como um condicionante de erosão a mais para as bacias lacustres, já que a sua 

estadia na superfície terrestre é naturalmente passível de alterações no solo, nas águas e nas 

florestas, componentes exímios das bacias hidrográficas onde estão incluídas as depressões 

lacustres. 

 

2.5 Tipos de Lagos 

 

                Os lagos podem ser de água doce, salobra ou salgada e variam em forma, 

tamanho e profundidade. Os de menor superfície são denominados lagoas, enquanto os 

maiores – como o Cáspio, por exemplo – recebem o nome de mares. (OBSEN e LEÔN, 

1997). 

                Na concepção limnológica de ESTEVES (1998), o autor expressa a dificuldade 

em estabelecer as diferenças entre lagos e lagoas. Na ótica da geomorfologia, as lagoas são 

concebidas pelo simples critério de extensão e profundidade pequena, como ocorre na análise 

de GUERRA & GUERRA (1993).  

                Na abordagem de ODUM (2004), o autor descarta a possibilidade de se fazer 

uma distinção nítida sobre lagos e lagoas, porém acrescenta a possibilidade de se estabelecer 

diferenças ecológicas além do tamanho. Nos lagos, as zonas limnéticas e fundas são 

relativamente grandes se comparadas com as zonas do litoral. O inverso é verdadeiro para as 

massas de água geralmente designadas por lagoas. 

                ESTEVES (1998) sugere um critério simples no qual pode se tomar a 

profundidade da bacia lacustre e a profundidade que alcança a região iluminada na coluna de 

água. Como lagoas, podem-se considerar os corpos de água rasos, de água doce, salobra ou 

salgada em que a radiação solar pode alcançar o sedimento, possibilitando conseqüentemente 

o crescimento de macrófitas aquáticas em toda sua extensão. 

                A classificação dos fenômenos naturais que originam os lagos são bastante 

variadas, inexistindo, portanto idéias exatas e bem partilhadas sobre os fenômenos originários.  
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                Para HUTCHINSON (1957) foi possível reunir 11 grupos de processos 

formadores dos lagos, diferenciando um total de 76 tipos com base na sua estrutura 

geomorfologica. Outros autores pioneiros no assunto definem classificações mais reduzidas 

como é o caso de WETZEL (1993), SHÄFER (1985) e ESTEVES (1998).  

             Ao suscitar uma implementação para a classificação de Hutchinson, incluindo, 

inclusive, a consideração de outros autores da atualidade, VON SPERLING (1999) considera 

12 processos formadores principais, tomando a classificação de Hutchinson como base:  

a) de origem tectônica; 

b) atividades vulcânicas;  

c) processos glaciais; 

d) de origem costeira;  

e) erosão eólica; 

f) de origem orgânica;  

g) de deslizamento de material mineral; 

h) atividade de rios;  

i) dissolução de rochas;  

j) escavações artificiais;  

k) impactos de meteoritos;  

l) represas ou barramentos artificiais. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES II: AS PAISAGENS LACUSTRES DA BAIXADA 

MARANHENSE  

 

4.1 Os estudos de lagos no Brasil 

 

                Para GUERRA & GUERRA (1993), estudos referentes aos lagos do Brasil 

ainda são bastante reduzidos. Esta situação está ligada ao fato de as bacias lacustres ocuparem 

uma extensão muito pequena quando comparada à massa hidrográfica e a extensão territorial 

do país.  

               A classificação de lagos brasileiros mais conhecida deve-se a ESTEVES 

(1998) o qual agrupou os lagos em cinco grupos diferenciados, mas não levou em conta o 

aspectos dos processos formadores que originaram os lagos, conforme a figura 4.1: a) lagos 
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amazônicos; b) lagos do Pantanal Matogrossense; c) lagos e lagunas costeiras; d) lagos 

formados ao longo de rios e) lagos artificiais (represas e açudes). 

 

      Nessa classificação pouco detalhada, o autor não define os critérios escolhidos 

para tal seleção, enfocando três tipos lacustres identificados a partir de seus processos de 

origem (tipos ―c‖, ―d‖ e ―e‖) e dois tipos arrolados com a característica regional do ambiente 

natural (tipo ―a‖ e ―b‖), perfazendo apenas cinco tipos lacustres que são, apenas 

predominantes em cada subespaço, haja vista a ressalva entre parênteses ―alguns‖, constante 

na segunda e quinta categoria de lagos, ficando obvia a recomendação de que em tais espaços 

não são generalizados a somente aquela categoria lacustre demonstrada, mas a sua 

predominância, o que torna possível a existência de outros tipos de lagos, como é o caso da 

Baixada Maranhense em destaque, que agrega outros tipos de lagos além dos lagos formados 

pela atividade de rios.  

 

 
FIGURA 4.1 - Tipologia dos sistemas lacustres brasileiros. 

Fonte: Adaptado de ESTEVES (1998).  
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4.2  Os Ambientes Lacustres da Baixada Maranhense 

 

                Uma contribuição evidenciada de forma bem explicita por Esteves (op cit), 

ainda na figura 4.1 é que os ecossistemas lacustres da Baixada Maranhense estão designados 

em suas representações espaciais, como os sistemas de maior destaque em toda Região 

Nordeste do Brasil. Outra consideração a ser feita, é a carência de estudos que se tem destes 

lagos, principalmente estudos com bases na morfometria das bacias lacustres, na fisiologia 

das paisagens e nos parâmetros limnológicos. 

                O potencial ambiental da região úmida da Baixada Maranhense é bastante 

relevante. Mesmo os recursos hídricos tendo grande destaque na estrutura das paisagens 

inundadas, as abordagens científicas direcionadas aos lagos da Baixada Maranhense precisam 

ser mais estimuladas. Na maioria das situações cogitadas em produções científicas, referem-se 

a abordagens pouco exaustivas em que estes ambientes são apenas citados em breves 

discussões, sem necessariamente serem aprofundados. Diante da necessidade de conhecer as 

abordagens científicas sobre os ambientes lacustres, efetivou-se a análise da literatura que 

versa sobre os lagos da Baixada Maranhense, na qual utilizou-se o critérios de dividir as 

contribuições em dois momentos distintos: 

               COSTA NETO et al (2001-2002) estabelecem metodologias para análise de 

parâmetros limnológicos de ambientes hídricos da Baixada Maranhense considerando o ciclo 

de inundação dividido em 04 estágios:  

 a) campos em inundação;  

 b) inundação plena;  

 c) inundação em declínio;  

 d) estiagem plena‖. 

                 BARBIERI (1988) classifica o lago de Viana como ―um lago típico de várzea, 

com uma grande área inundável em seus arredores‖. COSTA NETO (1990), admite os 

regimes perene e temporário dos lagos da Baixada Maranhense, evidenciando dois ciclos de 

troca de energia que abrangem períodos diferentes, de acordo com a estação do ano: durante o 

período do ―inverno‖, que acontece de dezembro a junho, os rios e lagos perenes transbordam, 

inundando os campos e transformando-os em extensos lagos de pouca profundidade. 
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                COSTA NETO et al (2001-2002), diversificam esta classificação quando 

afirmam que tais ecossistemas lacustres apresentam extrema complexidade na estrutura e no 

funcionamento, sendo constituídos por: 

                        a) lagos rasos temporários que ocupam toda área de campos inundáveis no 

período das chuvas;  

                        b) lagos marginais;  

                        c) sistemas lacustres permanentes‖.  

                Nesta classificação, que parcialmente leva em conta o regime hídrico, não há 

direcionamentos em observação à origem dos lagos. Os estudos inicias dos lagos da Baixada 

poderiam fazer apologia ao caráter geomorfológico que agregam em cada subconjunto, o que 

poderia formar subsídios ao planejamento ambiental e ás políticas de revitalização do 

potencial hídrico e da qualidade das águas.   

                SUDENE/UFPE (1989) apud MARANHÃO (1991) classifica os lagos da 

Baixada em três tipos, sendo:  

 

 

Lagos de barragem fluvial, oriundos de antigos meandros abandonados; comuns nas 

várzeas do Baixo Mearim; os fluviais de porte médio, situados em áreas alagadas 

dos rios regionais ou em paleo-canais fluviais, a exemplo do alinhamento de lagos 

do Açu; e os lagos que se situam em reentrâncias ou em rias interiorizadas, os quais 

representam remanescentes do paleo-golfo, a exemplo da lagoa Cajari. 

 

                De forma semelhante AB‘SÁBER (2002) identifica três categorias diferentes 

de depressões lacustres:  

a) lagos de barragem fluvial;  

b) lagos fluviais de porte médio; 

c) lagos situados em reentrâncias ou rias interiorizadas”. 

                Nesta abordagem mais técnica e analítica, se tem realmente a inclusão de 

categorias que fazem alusão a elementos tipológicos de origem dos lagos (como acontece com 

a categoria ―c‖), no qual Ab‘Saber (op cit) justifica que alguns lagos de reentrâncias, como é 

o caso dos lagos de Viana e Cajari. Segundo FRANCO (2008), os lagos que compõem o 

conjunto de recursos de água doce denominado Sistema Lacustre Pindaré-Mearim, se referem 

a testemunhos geológicos do antigo Golfão Maranhense que precedeu a Baixada Maranhense.  
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 PINHEIRO (2003) divide a região de lagos da Baixada Maranhense (figura 

4.2), utilizando-se de critério semelhante ao de região geográfica (DOLLFUS, 1972), na qual: 

 

 

A região da Baixada Maranhense é formada pelas bacias hidrográficas dos rios 

Mearim, Pindaré, Aurá, Pericumã e Turiaçu. Os rios anualmente transbordam e suas 

águas inundam as planícies baixas da região, formando grande número de lagos, 

temporários e permanentes. Está dividida, de acordo com suas bacias hidrográficas, 

em Região I, Região II, Região III e Região IV. 

 

 

4.3 Uma proposta de classificação 

             Bons ensaios sobre classificação de lagos poderiam ser feitos levando em 

conta suas particularidades diversas, como seu processo de origem, sua fonte de alimentação, 

sua comunicação com o mar. Os lagos da Baixada permitem ser classificados em no mínimo 

quatro critérios distintos, já que possuem origens diferentes ao longo do seu processo de 

construção, regime hídrico, tamanho e volume de água entre outros atributos. 

 

FIGURA 4.2 – Bacias hidrográficas e regiões lacustres da Baixada Maranhense.  

Fonte: PINHEIRO (2003). 



 

359 
 

             Esta proposta suscitada neste trabalho (figura 4.3) levou em conta uma 

especificidade que possuem em comum: todos dependem de descarga fluvial como principal fonte 

de alimentação, o que os fazem ter dois períodos estacionais mais importantes, o período das cheias 

e o período das vazões, conhecidos popularmente como ―inverno‖ e ―verão‖. 

        O ensaio parte desse critério por ser o mais simples e evidente, valendo a pena 

lembrar que se trata apenas de estudos iniciais. Outros ensaios futuros irão propor novas 

classificações que contarão com critérios de estudos mais aprofundados, como estudos geológicos 

do Quaternário, visita in loco dos sítios lacustres e geoprocessamento de imagens de satélites.  

 

Figura 4.3: Classificação dos lagos da Baixada Maranhense quando a sua rede fluvial de alimentação 

Fonte: O autor 

 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS              

 

             A Baixada Maranhense é uma Área de Proteção Ambiental-APA desde 1991, se 

tornou um dos sítios ecológicos  da Convenção Ramsar desde 2000, o que a faz representar uma 

área de planejamento ambiental de importância internacional para o equilíbrio ecológico do planeta. 

Com isto, torna-se imprescindível a introdução de políticas territoriais que controlem o uso dos 

recursos naturais disponíveis, o manejo dos ecossistemas que já se encontram debilitados e 

neutralizem os principais tensores ambientais que comprometem gradativamente a sustentabilidade 

em suas diversas dimensões socioespaciais. 
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      No plano regional a Baixada Maranhense constitui-se como um importante 

componente geomorfológico do plano altimétrico da superfície do relevo maranhense. Nossas 

chapadas sulinas, além de representarem as escarpas mais baixas das Chapadas das Mangabeiras 

(unidade de relevo de destaque nacional), constituem o principal vertedouro de águas-doces do 

Meio Norte, que ao fluírem das nascentes, desfilam relevo abaixo que declinam uma média 

estimada de 600 metros de altitude para formar os pulsos de inundação pujantes que terão seu 

itinerário final nas mais variadas conchas lacustres, sinalizando a variação sazonal que será 

chamada empiricamente de inverno.     

           É nos trechos finais que os principais rios maranhenses passam a alocar essas 

características estacionárias e mais divagantes. Depois de perderem consideráveis gradientes de 

altitudes desde o alto das serras sul-maranhenses, eles encontram a grande planície da Baixada 

Maranhense em sua topografia plana, de poucos contrastes, quase rebaixada à altura do nível do 

mar por longos processos geológicos de colmatagem que perduram desde os primórdios do período 

Quaternário. Estando no auge do período chuvoso, o transbordamento dos rios passa a preencher 

todas as conchas lacustres. Uma depressão lacustre transborda para outra até atingirem níveis de 

inundação compatíveis a uma horizontalidade de um plano de uma província de lagos. Com o 

transbordamento das bacias lacustres, os excedentes hídricos são lançados para o mar, através de 

rios sangradouros que a geomorfologia ambiental denomina de rios emissários.  

            Esse é o grande triunfo da Baixada Maranhense, que ao hospedar em sua bacia 

sedimentar uma diversidade de rios em seus estágios de senilidade, agrega essa característica 

especial, oriunda de sua própria natureza rebaixada. Deste jogo de combinações, emanam regiões 

lacustres distintas, mescladas de rios, ilhas, ambientes pantanosos, que não só denotam uma 

extraordinária beleza paisagística, mas consagram um notável exuberante patrimônio natural, rico 

pela abundância de seus elementos físicos e pela formidável biodiversidade residente. 

            Na ótica da geomofologia ambiental, a Baixada Maranhense nos faz perceber um 

precioso laboratório vivo da história geológica mais recente da superfície terrestre. Desperta ainda, 

a riqueza paisagística expressa na diversidade de seus recursos naturais, principalmente seus 

ambientes hídricos, onde se destacam os rios e lagos em seus mais variados portes e volumes de 

água.   

           Os rios, por exemplo são elementos decisivos no emaranhado paisagístico, onde se 

destacam a presença de vales caudalosos dos rios de grande e médio porte em seus baixos cursos, 

que em plano altimétrico baixo, se apresentam mais volumosos e dispostos em planícies de 

inundação mais expansivas. Os rios emissários (temporários e perenes) entrelaçam os lagos em 

diferentes períodos sazonais, enquanto que os igarapés e nascentes formam microbacias que 

desempenham importantes pulsos de inundação que completarão os ciclos das cheias anuais.  
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            Os lagos em suas especificidades regionais (lagoas, lagunas, poções) experimentam 

um curioso dinamismo superficial diante das constantes mudanças de volume de água. Outros 

ambientes característicos de zonas úmidas como enseadas, estuários, rias afogadas, pântanos, 

charcos, igapós, manguezais e apicuns, são elementos pontuais na fisiologia das paisagens da 

Baixada Maranhense, por vezes funcionando como componente estrutural dos lagos ou como 

subsistema interativo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Sítio Piranhenga, localizado na região urbana de São Luís, é um bom exemplo de 

preservação ambiental, no qual são desenvolvidas atividades com foco ambiental que contribuem 

para o fortalecimento de uma consciência mais sensível em relação à necessidade da proteção do 

meio ambiente, principalmente por parte dos jovens estudantes de São Luís que visitam o Sítio 

diariamente. 

Dentre as belezas naturais do Sítio Piranhenga que costuma atrair acadêmicos e 

pesquisadores de diversas instituições de ensino de São Luís estão: trilhas, cativeiro de animais 

silvestres, beleza e mata preservada. As visitas são acompanhadas por uma guia que explica a 

historia do Sítio Piranhenga. Uma forma de contato com a natureza, saindo da rotina turbulenta do 

dia a dia, levando o visitante a refletir sobre questões ambientais, bem como a conservação da área 

em questão. 

Com o processo de globalização que a sociedade vive atualmente e o constante caos das 

grandes cidades, as pessoas acabam por se encontrar presas ao sistema do capitalismo para poderem 

sobreviver, deixando de fora a tranquilidade da natureza e a importância encontrada em todos os 

fatores múltiplos que se adéquam com a mesma. 

 Como alternativa para as pessoas que convivem com o stress das zonas urbanas, o Sítio 

Piranhenga caracteriza-se com uma ótima alternativa para visitação, sendo este um atrativo para 

quem gosta da natureza, onde se encontram vestígios da nossa história. É um lugar de preservação 

da fauna e flora sem contar com as belezas do rio Bacanga em harmonia com a natureza, 

misturando o lazer e a riqueza intelectual existentes naquele local. 

 Em relação às características do Sítio, este é de grande beleza natural e histórica 

preservando o que o mantém com integridade, tendo em evidência um olhar voltado ao crescimento 

de visitas constantes para incentivar o desenvolvimento social e econômico do meio, no objetivo de 

consolidar atividades turísticas e a divulgação do Sítio para toda comunidade residente, e até 

mesmo o marketing para pessoas de outras localidades, que contribuem para o acréscimo de visitas 

no Piranhenga. 
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O relacionamento do sítio com o turismo é viável a mudanças relacionadas no que se diz 

respeito a estudos aprofundados sobre o Sítio e a visitações. Mas se faz oportuno o enfoque na 

questão do crescimento econômico, para que este também seja fundamentado no sustento do Sítio. 

Criando assim, um elo entre ambas as partes que fomente o enriquecimento e reconhecimento da 

área.  

Como uma oportunidade de desenvolvimento do Sítio no que se posiciona na preservação 

e valorização, é de acentuada importância a aceitação da atividade turística em desempenhar um 

papel junto com os setores envolvidos para a destinação de inovações adequadas, para melhorias 

voltadas a visitação pública no local. 

 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa apresentada se configura como um estudo de caso. O procedimento de coleta 

de dados foi feito no local em que o estudo foi realizado. A pesquisa foi feita primeiramente em 

caráter exploratório e descritivo, no objetivo de caracterizar e definir o problema abordado. 

Na segunda etapa da pesquisa foram realizadas pesquisas bibliográficas e documentais 

para levantamento de teórico e informações necessárias. A coleta de dados no Sítio Piranhenga foi 

executada a partir de questionários e entrevistas aplicadas com a Senhora Eulália Neves, 

representante, no objetivo de obter informações a respeito do fluxo de visitantes e dados referentes à 

formação histórica do local em estudo. Foi realizada uma visita técnica ao local para a execução da 

pesquisa em loco, onde possível observar as principais característica da região.  

 

3 SÍTIO PIRANHENGA 

 

3.1 HISTÓRICOS E CARACTERISTICAS  

Com mais de 200 anos de história, e uma área de aproximadamente 42 hectares, o Sítio 

Piranhenga conta com um incrível acervo de peças farto de história e cultura. O primeiro 

proprietário do local foi o senhor de escravos José Clarindo de Souza, falecido em 2 de julho de 

1863. A propriedade foi quase inteiramente construída por mãos escravas restando ainda muitas de 

suas marcas, como uma senzala próxima às margens do rio Bacanga. Antes de falecer o Senhor José 

Clarindo deixou a posse do Sítio para seu neto, Luís Eduardo Pires. 
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Fonte: Rosana Souza 

 

Luís Eduardo Pires fundou no local uma fábrica de cal, feita a partir da casca do sarnambi, 

provocando algumas alterações no Sítio, entre elas transformação da senzala em um depósito para a 

produção de cal. A cal produzido era levado por ele para ser vendido em outros locais como 

Manaus (AM) e Belém (PA). Com o lucro das vendas, ele comprava madeira de boa qualidade 

nesses locais para terminar de construir o Sítio. Após sua morte em 1939, o Sítio entrou em 

abandono, ficando sujeito a saques e vandalismos e à degradação da natureza. No entanto, em 1941, 

a arquiteta e artista plástica D. Vírginia e seu marido o francês Gean decidiram comprá-lo. 

Dona Vírginia introduziu no Sítio a arte mosaica restaurando muitas de suas partes e 

acrescentando características novas ao local. Ela decorou o interior da casa com azulejos 

encrustados de conchas e de peças de louças que ela mesma quebrava ao ganhar de seus amigos, 

para confeccionar uma lateral da casa apelidada de "amigos de Virginia". 

http://photos1.blogger.com/x/blogger/2089/4245/1600/784240/DSC01419.jpg
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Fonte: Rosana Souza 

 

Em um dos cômodos é possível encontrar peixes e outros animais aquáticos fossilizados 

em pedras que teriam sido contrabandeadas pelo primeiro morador da casa. Nas salas majestosas da 

casa pode-se perceber claramente o estilo colonial. Nessas salas, encontram-se ainda enormes mesas 

redondas, também de madeira, centro de muitas reuniões militares entre seu primeiro dono e outros 

militares. 

  

Fonte: Rosana Souza 

 

http://photos1.blogger.com/x/blogger/2089/4245/1600/496217/14-11-06_1600.jpg
http://photos1.blogger.com/x/blogger/2089/4245/1600/235571/14-11-06_1608.jpg
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A casa conta ainda com uma varanda ampla e decorada exteriormente com azulejos 

coloniais, uma fonte d'água inativa e uma vista maravilhosa para o rio Bacanga, onde em tardes de 

céu aberto, é possível acompanhar um belo pôr-do-sol. 

Ao lado de casa há uma capela, comum nas moradas do período colonial, que possui um 

sino de níquel e bronze banhado em ouro. A capela é toda em estilo do século XVIII revestido por 

azulejos em alto relevo nas cores azul, amarelo e branco. Dentro da capela, percebemos o altar em 

estilo barroco que guarda inúmeros santos de diversas providências. Do lado esquerdo da capela 

existe um púlpito (tribuna de onde o padre antigamente celebrava as missas), suspenso a 1,50m do 

chão. As paredes internas da capela eram revestidas com os mesmos azulejos que a recobre 

externamente, mas a ação de saqueadores degradou toda a estrutura. D. Virginia na tentativa de 

restaurar essa parte da capela refez, em cimento os azulejos, porém, veio a falecer, em 2003, antes 

que pudesse terminar o seu trabalho que permanece inacabado. 

 

Fonte: Rosana Souza 

 

A capela ainda guarda os restos mortais do primeiro morador junto de sua neta que morreu 

aos sete anos de idade e as cinzas de D. Virginia, que pediu para ser cremada e suas cinzas 

colocadas na capela.  

http://1.bp.blogspot.com/-lTr7Z9Aexhw/TlMIH6rfqqI/AAAAAAAAAGU/RA3TPZwmCbc/s1600/14-11-06_1636.jpg
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Fonte: Rosana Souza 

 

Na propriedade do Sítio podemos encontrar uma senzala onde eram presos os escravos do 

Senhor José Clarindo à noite. A senzala possui paredes feitas de pedra bem largas. O chão é de 

barro e as paredes só possuem de pequenos buracos que permitiam a circulação do ar.  

O segundo morador quando implantou a fábrica de cal na propriedade transformou o local 

em um armazém para a fabricação do produto, para isso abriu novas entradas no lugar e aterrou o 

chão. Hoje, nesse local, são realizadas festas, reuniões, casamentos, etc. e ainda serve de inspiração 

para alguns poetas maranhenses que passam a noite naquele local em busca de inspiração para seus 

poemas, sentindo as mesmas emoções que aqueles cativos. 

Em frente à senzala, há um poço de enorme profundidade utilizado desde a época colonial 

de onde se extrai a água diretamente do lençol freático. A água é extremamente saborosa e é usada 

pelo pessoal que habita e trabalhar atualmente no Sítio Piranhenga. 

O local é completamente envolto por árvores e animais podendo ser aproveitado para 

trilhas ecológicas em grupo. É um passeio pela história de São Luís e do próprio Sítio Piranhenga. 

Nas redondezas da área existem pedaços de uma muralha construída pelos franceses durante a 

invasão holandesa. A muralha possui inúmeros buracos usados para colocar a ponta dos canhões em 

resistência a invasão estrangeira que ameaçava o domínio francês em São Luís. 

http://photos1.blogger.com/x/blogger/2089/4245/1600/971548/DSC01410.jpg
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Fonte: Rosana Souza 

 

Ao fim da caminhada pelo Sítio, é possível ainda visitar o mini zoológico mantido pelo 

próprio Sítio. Lá se encontram diversos animais, como: macacos, araras, quatis, gansos, 

jaguatiricas, papagaios, periquitos, tucanos entre outros animais. 

 

4 DADOS REFERENTES AOS VISITAS PÚBLICAS NO SÍTIO PRIRANHENGA 

 

4.1 PERFIL DOS VISITANTES 

Segundo dados coletados durante a pesquisa, observou-se que Sítio Piranhenga possui um 

fluxo de em média dez visitas em grupos formados geralmente de 20 a 50 pessoas. O público que 

costuma visitar o Sítio, segundo resultados da pesquisa, é constituído principalmente por estudantes 

das escolas de nível fundamental e médio da cidade de São Luís, cerca de 65% das visitas. Há 

também um relevante número de visitantes que visitam o Sítio para realizar eventos tais como 

reuniões, comemorações de aniversários, casamentos, batizados, retiros, churrascos, etc. É 

significativo também, o número visitantes com o objetivo de realizar estudos científicos a respeito 

da formação histórica do ambiente, assim como sua relação com a formação da cidade de São Luís. 

. 

4.2 A VISITÇÕES PÚBLICAS 

Antes fazer a visita ao Sítio Piranhenga é necessário fazer um agendamento com a 

coordenação do mesmo. Normalmente é cobrado um valor simbólico de R$ 2,00 que são destinados 

à manutenção e conservação do local. Primeiramente é feita, junto ao grupo uma palestra dinâmica 

no objetivo de incentivar a educação ambiental por parte dos visitantes. São esclarecidos também 

aspectos referentes a formação histórica do Sítio, bem como seus primeiros proprietários. 

Costumam visitar também o Sítio turistas que visitam a cidade  São Luís, mas, segundo relatos dos 

entrevistados,  o fluxo de turistas que visitam São Luís. 

http://photos1.blogger.com/x/blogger/2089/4245/1600/756869/14-11-06_1742.jpg
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Posteriormente, inicia-se a caminhada pelas dependências do Sítio Piranhega. O grupo 

visitante percorre trilhas e conhece a história do Sítio, conduzido pela guia oficial do Sítio a 

Senhora Maria de Fátima.  

 

5  ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

5.1 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

A demanda de visitas públicas ao Sítio Piranhenga juntamente com as atividades 

relacionada à educação ambiental faz com que os visitantes se sensibilizem com as questões 

ambientais e passem a ter consciência da importância da preservação para a melhoria da qualidade 

de vida das presentes e futuras gerações, agregando conhecimento aos momentos de lazer durante a 

visita.  

Antes de se iniciar a visita as dependências do Sítio, é realizada uma pequena palestra com 

foco na educação ambiental e preservação de áreas naturais, a fim de incentivar e estimular novas 

posturas no que se refere ao uso de recursos naturais. 

A formação de educadores ambientais nas comunidades tem como finalidade mobilizar os 

participantes (comunidade e visitantes), para a melhoria das condições socioambientais locais, 

formando multiplicadores das ações de Educação Ambiental. 

Com a conscientização dos visitantes, sobre as questões ambientais da preservação/ 

conservação dos bens ali existentes, principalmente sob a forma de campanhas educativas e de 

esclarecimento voltado ao desenvolvimento sustentável e objetivando o atendimento às 

necessidades econômicas, sociais, vivenciadas nos âmbitos das atividades existentes, o Sítio 

Piranhenga tenta mitigar os impactos negativos causados pelo homem em áreas de preservação. 

Uma das finalidades que a educação ambiental desenvolvida no Sitio Piranhenga 

determina para garantir o efeito de melhorias é: 

 melhoria da qualidade de vida das comunidades que se incluem no contexto; 

 manter a qualidade dos locais de que tanto as comunidades, como os visitantes, dependem; 

 oferecer aos visitantes, até mesmo aos profissionais da área, uma elevada qualidade de 

experiências; 

 preservação do patrimônio natural; 

 benefícios sociais e econômicos. 

Mostrando com isso a demonstração da importância dos valores naturais e culturais, no que 

se refere ao bem estar do visitante e da comunidade, gerando dispositivos altamente proveitosos. 
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5.2 CEPROMAR 

Atualmente, no Sítio Piranhenga também funciona uma filantropia. Trata-se do Centro 

Profissionalizante do Maranhão - CEPROMAR, que tem por objetivo desenvolver atividades sócio-

educativas, desportivas e culturais junto aos moradores dos bairros próximos ao Sítio. O Projeto foi 

fundado pelo Padre João de Fátima Maranhão Brasil que atualmente o dirigi. 

O CEPROMAR oferece cursos profissionalizantes de: marcenaria, serralheria, elétrica 

básica e mecânica. O projeto foi uma iniciativa do Padre João de Fátima Maranhão Brasil para 

tentar resgatar os jovens das redondezas da criminalidade que envolve a região. No Projeto, os 

jovens e adultos passam o dia no Sítio e assim diminuem o contato com o crime. 

A iniciativa não possui apoio governamental sendo sustentada apenas por doações e o 

apoio de algumas instituições, como: o CEFET-MA, UFMA, Rede Amiga da Criança e Senac. 

 

6  INFRAESTRUTURA  

 

6.1 A INFRAESTRUTURA DO SÍTIO PIRANHENGA EM ORIENTAÇÃO AO 

VISITANTE 

Umas das evidências que possibilitam o deslocamento das pessoas são as orientações e 

indicações para o que se é procurado, o que irá facilitar o encontro da localidade desejada. 

No caso do Sítio Piranhenga, o que chama a atenção é ausência de sinalização e 

orientações indicando a localização do memo. Como este é pouco conhecido pela população em 

geral, pessoas que pretendem visitá-lo pela primeira vez encontram dificuldades em encontrá-lo. 

De acordo com aplicação de questionários, a maioria dos estudantes nunca ouviu falar do 

mesmo e nem sabiam onde se situava, este é um obstáculo a ser enfrentado junto com os órgãos 

envolvidos para as melhorias do reconhecimento e o despertar de visitas e outras atividades que o 

Sítio dispõe como festas e demais cerimônias. 

 Com as informações obtidas, observou-se a necessidade um planejamento de maneira 

definida para melhorar a infraestrutura e melhor favorecer a visitação ao Sítio, conciliando o 

atendimento da satisfação dos sítios ecológicas e históricos a que se destina e delimitar dentro do 

Sítio placas de informações a respeito das limitações e questões referentes a impactos que o turismo 

de massa traz a certos locais que são escassos de informações que expliquem isto de fato para que 

se tenha uma conscientização em relação ao meio em que se estar sendo usufruído. 

Sendo de maior interesse, é preciso que se proporcione apoio e orientação aos visitantes 

em suas determinadas dúvidas, fornecendo  informações completas e verossímeis ao visitante.  

Portanto, devem-se reduzir os impactos ambientais negativos e consequentemente, as 

atividades desenvolvidas desorganizadamente, aperfeiçoando novas maneiras de se aplicar papéis 



 

372 
 

organizados a serem aplicados com os visitantes, pois a tarefa é a orientá-los em todas as 

circunstâncias possíveis. Causando assim, alternativas para o desenvolvimento da prática do 

turismo sustentável, levando-se em conta o objetivo de aproximar a comunidade, visitantes e órgãos 

públicos, para a prática da sustentabilidade de áreas ecológicas. 

 

7  DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

7.1 ALTERNATIVAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO SÍTIO 

PIRANHENGA 

A globalização concentra em sua prática conceitos positivos que resultam em benefícios, 

mas apresenta em si efeitos negativos excludentes, marginais e destruidores. Trata-se, contudo de 

um processo dinâmico de transformações que não podem ser ignorados, não sendo totalmente 

positivo, nem essencialmente negativo, mas que se apresenta como alternativa na construção de 

processos futuros que consideram a perspectiva do local em estudo, para que se tenha uma 

conscientização de preservação sustentável ao patrimônio que contribui na relação da nossa 

identidade cultural e histórica, e a mobilização ao respeito ao meio ambiente que tem vastos 

potenciais como atrativos que chamam a atenção de visitantes de todas as faixas etárias e classes. 

Uma das preocupações comum nos prognósticos sobre o desenvolvimento sustentável da 

pesquisa realizada, é a preservação dos recursos naturais, históricos e culturais do Sítio Piranhenga, 

gerando no mesmo um grande avanço nas perspectivas para o desenvolvimento sustentável, com 

propósitos de inclusão de intercâmbio sociocultural e econômico e a formulação de roteiros nas 

trilhas ecológicas e nas partes históricas do Sítio para a ligação dinâmica dos visitantes. 

 Vale ressaltar o desenvolvimento sustentável, uma vez que este estimula a compreensão 

acerca dos impactos ambientais, culturais e humanos, assegurando a distribuição equitativa de 

benefícios vantajosos, mas sempre colocando a frente, a preservação de todas as diretrizes de 

preservação, tornando-se um diferencial para os visitantes que são atraídos pelas peculiaridades 

existente no Sítio, sendo estes os principais divulgadores das diversificadas práticas e atividades que 

o Sítio dispõe. 

Portanto, é um desafio gerar estratégias, que permitam articular singularidades e 

significados que ao mesmo tempo preservem a autonomia cultural, as identidades étnicas e as 

condições ecológicas voltadas para o desenvolvimento sustentável de cada comunidade, integrando 

as populações locais no diverso mundo da sustentabilidade. 

 

 

 



 

373 
 

7.2 O PAPEL DO SÍTIO NO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO SUSTENTÁVEL 

O Sítio Piranhenga desempenha um papel importante para o desenvolvimento do turismo 

sustentável, pois na sua magnitude abriga as especificidades, as características singulares e o 

potencial material e imaterial fundamentais na elaboração de um produto turístico diferencial. O 

espaço territorial que abriga consigo as sinergias da comunidade entre outras formas que viabilizam 

o desenvolvimento do turismo sustentável como meio de geração de renda viabiliza o manuseio do 

sustento do Sítio.  

Buarque (2001, p. 25), conceitua esse processo como: 

―Um processo endógeno de mudanças, que leve ao dinamismo econômico e a melhoria da 

qualidade de vida da população em pequenas unidades a territoriais ou agrupamentos humanos.‖ 

É nesse espaço que se desenvolve a atividade turística. Esse desenvolvimento é resultado 

efetivo da ação dos agentes sociais e da potencialização das riquezas de cada local. Deste modo as 

especificidades locais do Sítio, são fatores que permitam um desenvolvimento diferenciador, que 

visa elevar as oportunidades sociais da comunidade torná-la competitiva para que seja viável 

economicamente e assegurar a preservação dos recursos locais.  

O conceito de Jara (2001, p.167) define o desenvolvimento da perspectiva do local como:  

―Um processo endógeno e diferenciado de mudanças (...) que procura integrar as dimensões sociais, 

econômicas, políticas e ambientais na construção de vínculo e parcerias, em processo de 

planejamento participativo e no exer5cício da gestão de planejamento participativo e no exercício 

da gestão social compartilhada.‖ 

A partir dos resultados da pesquisa, identificou-se que o desenvolvimento local não nasce e 

se fortalece do nada, é sim uma conquista, possibilitada por uma série de fatores gerados 

principalmente pelo entendimento e interação entre comunidades e governos que ainda deverão ser 

trabalhadas para a conquista dos objetivos, onde as mesmas englobam a demanda das mudanças 

institucionais que legitimem e aumentem a capacidade de execução, implementação de ações e 

investimentos dos órgãos públicos locais, permitindo com isso uma menor dependência das 

finanças públicas de verbas e favorecendo a acumulação de excedentes para investimentos sociais 

na localidade, um exemplo disso é o projeto da CEPROMAR que ajuda jovens carentes das 

redondezas, mas que precisa de ajuda financeira para se manter. 

Desta maneira o desenvolvimento local se dá como um processo contínuo em evolução. É 

uma meta a ser atingida futuramente, por meio da estruturação e definição bases de organização das 

economias, da sociedade e de seu relacionamento entre o ambiente natural, histórico e cultural do 

Sítio Piranhenga.  

O turismo no Sítio Piranhenga pode desempenhar um importante papel nesse processo de 

desenvolvimento, que integra a conservação das áreas naturais e da autenticidade cultural, onde irá 
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agregar valor ao produto final, envolvendo as comunidades anfitriãs na busca de benefícios para o 

Piranhenga 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Estado do Maranhão é riquíssimo em belezas naturais; com belas praias, dunas, rios, 

cachoeiras e uma diversidade que a natureza proporciona. E belos casarões históricos seculares que 

atrai pessoas no mundo inteiro, sendo Patrimônio Cultural da Humanidade, mas infelizmente, tudo 

isso não é devidamente preservado pelo poder público e pela população local. 

Nosso Estado rico também há História, que é esquecida praticamente por todos os 

segmentos da sociedade, inclusive pelo Estado. 

Em São Luís, há um lugar que conta um pouco da história na cidade e no Estado, que fica 

próximo ao centro e de fácil acesso, mas ao mesmo tempo é local inóspito por uma imensa mata 

que fica a beira do rio Bacanga localizada no Parque Pindorama, que poucos se atrevem a ir devido 

ser o bairro de periferia com o alto índice de violência. 

Nesse lugar está localizado o Sítio Piranhenga, que foi fundado pelo 1º morador José 

Clarindo de Souza, o grande senhor de escravos, vindo de Portugal ao Maranhão no início do séc. 

XIX. O Sítio tem despertado grande interesse dos estudantes da cidade São Luís, constituindo seus 

principais visitantes. 

A visitação pública em ambientes naturais preservados pode ser considerada como um 

instrumento essencial para a aproximação do homem e natureza, despertando a importância de 

conservação do meio natural. Assim esta visitação pública, por sua vez, acarreta em inúmeros 

pontos positivos, como a conservação de valores naturais e culturais e o desenvolvimento de 

atividades de educação ambiental.  

Contudo, é necessária para o desenvolvimento de atividades de visitação, a existência de 

infraestrutura mínima, e sem falar que, se não for feito um trabalho de planejamento, gestão e 

monitoramento, vários problemas podem acontecer, como a degradação ambiental de áreas 

prioritárias para a conservação da biodiversidade e utilização errônea dos objetivos do local.  

A preservação do mesmo traz um enfoque em questões ambientais, principalmente em 

áreas de proteção ambiental onde a importância da preservação é o que conscientiza a mover 

atividades como: o ecoturismo destinado ao público estudantil, e a outros profissionais interessados 

a estudos ambientais e históricos. O sítio por sua vez estabelece de certa forma a sustentabilidade do 

patrimônio natural e cultural, mobilizando as pessoas que estão envolvidas com as questões locais, 

para o desenvolvimento de verdadeiras práticas de atividades sócio- culturais para moradores de 

bairros adjacentes, cujo objetivo é ajudar jovens e adultos a se afastarem da criminalidade que é 

constante na cidade. 
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Com o processo continuo de atividades no Sítio Piranhenga voltada tanto para os focos 

ambientais e históricos- culturais, é possível que ambas sejam influenciadoras da proteção 

ambiental da vasta área do sítio, pois juntas irão introduzir um caminho que irá possibilitar e 

despertar interesse entre as classes envolvidas com o meio ambiente na localidade. 

  Em relação ao crescimento econômico do local, irá viabilizar diversas variáveis que estão 

em déficit e que será trabalhado da melhor forma, entre o meio ambiente e os que estão em sua 

volta de maneira harmônica sem prejudicar um ao outro. 
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INTRODUÇÃO 

O ambiente tem se tornado cada vez mais tema de discussões sobre o futuro do planeta, logo 

se faz necessário sensibilizar as crianças de hoje que serão futuro do mesmo e fazê-las entender qual 

a importância de suas responsabilidades para a sobrevivência dos recursos naturais.  

 

 

―O ambientalismo compara-se a uma corrida de bastão com obstáculos. Quando um cansa 

ou pára, outro continua. Assim, apesar de muitos terem morrido, cansado ou desistindo, a 

luta continuou e continua cada vez mais complexa, à medida que cresce a compreensão na 

sociedade que não basta ser ambientalmente correto sem ser também socialmente justo e 

viável economicamente.‖ (Vilmar Berna, 2001). 

 

 

Nesse sentido, pode-se notar que usar o meio ambiente como fonte de sobrevivência é 

natural desde os primórdios dos tempos, entretanto, é necessário que esse uso seja de modo 

consciente. Assim, é necessário conscientizar não só as crianças, mas também os adultos do país 

para o devido uso dos recursos naturais, para que estes ainda sejam utilizáveis pelas futuras 

gerações. 

Em todo e qualquer trabalho de sensibilização ambiental é necessário pulso, paciência e 

vontade de fazer sua parte para mudar as atitudes que maltratam o meio ambiente, pois a luta é 

árdua e precisa-se de outros para continuá-la, entretanto é possível fazer um bom trabalho. 

A Constituição Federal de 1988; Cap. VI, Art. 225 afirma que ―todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações.‖ 

 

UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO BRASIL E NO MARANHÃO 

Segundo o código florestal em vigor no Brasil, as Unidades de Conservação integram o 

SNUC (Sistema Nacional de Conservação), criado em 2000, pela Lei 9.985 e são definidas como: 

 

 

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos 

mailto:daniellemoreira03@hotmail.com
mailto:constantin-h@hotmail.com
mailto:rosalvareis@oi.com.br
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de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção. 

 

 

Ou seja, as Unidades de Conservação são, ou deverião ser, as áreas protegidas  no território 

brasileiro. Áreas estas que podem ser controladas pelas tres esferas do país: federal, estadual ou 

municiapal. 

Organização  

As unidades de conservação integrantes do SNUC (Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação) dividem-se em dois grupos, com características específicas: 

 I - Unidades de Proteção Integral: O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é 

preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com 

exceção dos casos previstos na Lei.  

 II - Unidades de Uso Sustentável: O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos 

naturais.  

Os objetivos do SNUC, de acordo como o disposto na Lei, são os seguintes: 

 Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território 

nacional e nas águas jurisdicionais;  

 Proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional;  

 Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais;  

 Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;  

 Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de 

desenvolvimento;  

 Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica;  

 Proteger as características de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, 

paleontológica e cultural;  

 Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos;  

 Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;  

 Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 

monitoramento ambiental;  

 Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica;  

 Favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em 

contato com a natureza e o turismo ecológico;  

 Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, 

respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e 

economicamente.  

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidades_de_Prote%C3%A7%C3%A3o_Integral&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidades_de_Uso_Sustent%C3%A1vel&action=edit&redlink=1
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Unidades de proteção integral 

O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de 

unidade de conservação:  

I - Estação Ecológica;  

II - Reserva Biológica;  

III - Parque Nacional;  

IV - Monumento Natural;  

V - Refúgio de Vida Silvestre.  

 

Unidades de uso sustentável 

Constituem o grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias de unidade de 

conservação: 

I - Área de Proteção Ambiental;  

II - Área de Relevante Interesse Ecológico;  

III - Floresta Nacional;  

IV - Reserva Extrativista;  

V - Reserva de Fauna;  

VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável;  

VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural.  

 

No Maranhão, as unidades de conservação estão dividas em 18 áreas, entre parques, APA‘s 

(Áreas de Proteção Ambiental) e reservas extrativistas, biologias e florestais, somando quase sete 

milhões de hectares do território maranhense. Entretanto, muitas dessas áreas não têm fiscalização 

constante, logo, as devidas atitudes para com esses lugares são ignoradas por grande parte das 

populações ali presentes. 

Segundo a SEMA (Secretaria Estadual do Maranhão), há somente um fiscal para cada 

Unidade de Conservação existente no estado, dificultando a fiscalização e consequentemente a 

conservação da área.  

Em São Luís, são quatro Unidades de Conservação (UC‘s) Estaduais devidamente 

instituídas, baseadas na Lei 9.985/2000.  

O Parque Estadual do Bacanga e a Estação Ecológica do Rangedor, como APP‘s (Unidades 

de Proteção Permanente ou Integral), e as Áreas de Proteção Ambiental (APA‘s) do Itapiracó e do 

Maracanã, que são Unidades de Uso Sustentável. São importantes para a recarga dos aqüíferos da 

Ilha e para a manutenção das condições ambientais e climáticas de São Luís e de todo o Maranhão. 

O Parque Estadual do Bacanga foi criado pelo Decreto Estadual Nº. 7.545, de 07 de março 

de 1980, abrangendo os ecossistemas naturais amazônicos existentes na porção Oeste do município 

de São Luís, bem como a necessidade iminente de preservar os seus elementos ambientais. Sua área 

total é de 2.636 hectares. 

A Estação Ecológica do Rangedor, criada pelo Decreto Estadual 21.797, de 15 de dezembro 

de 2005, é a mais recente UC da Ilha de São Luís. Abrange uma área de 125,65 hectares e é uma 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Esta%C3%A7%C3%A3o_ecol%C3%B3gica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_biol%C3%B3gica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monumento_Natural
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Ref%C3%BAgio_de_Vida_Silvestre&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Prote%C3%A7%C3%A3o_Ambiental
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_Relevante_Interesse_Ecol%C3%B3gico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta_Nacional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_Extrativista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_de_Fauna
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Reserva_de_Desenvolvimento_Sustent%C3%A1vel&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Reserva_Particular_do_Patrim%C3%B4nio_Natural


 

379 
 

importante área reguladora climática e de recarga de aqüíferos, o que se soma à proximidade do 

Centro de São Luís, sendo, portanto, estratégica para a preservação. É dotada de caracteres 

paisagísticos peculiares, com presença de fragmentos florestais densos, algumas pequenas lagoas 

mantenedoras de elevada biodiversidade e funciona como refúgio de vida animal, em especial da 

avifauna regional.  

A APA (Área de Proteção Ambiental) do Maracanã, criada em 01º de outubro de 1991 pelo 

Decreto Nº. 12.103, funciona como zona de amortecimento de impactos do Parque Estadual do 

Bacanga. Possui extensos juçarais, que protegem naturalmente os cursos d‘água a eles associados. É 

nessa APA que é desenvolvida uma das mais tradicionais festas da Ilha: a Festa da Juçara e o 

Bumba-Meu-Boi do Maracanã.  

A APA do Itapiracó, instituída pelo Decreto Estadual 15.618, de 23 de junho de 1997, é 

amplamente utilizada para fins de Educação Ambiental, especialmente pela comunidade de entorno. 

Possui uma infra-estrutura básica de visitações, com centro de visitantes, trilhas ecológicas, 

identificação das principais espécies vegetais. Desde 2006, ações de plantio de mudas de espécies 

nativas têm sido desenvolvidas em parcerias com escolas comunitárias. Sua área total é de 322 

hectares. 

 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA 

O Maranhão está situado em uma área de transição biogeográfica, isto é, contém a presença 

de florestas, manguezais, restingas, cerrados, cocais e campos. Parte destas áreas integra as 

Unidades de Conservação existentes no Estado. São Parques, Reservas Biológicas, Reservas 

Extrativistas e APA‘s. Como exemplo do último tipo citado, tem-se a APA do Maracanã que foi 

criada pelo Decreto Estadual 12.102, em 1 de outubro de 1991, possuindo uma área de 1.831 

hectares (fig.1). Entretanto, vale ressaltar que estas áreas, assim como a maior parte das UC‘s do 

país, estão parcialmente impactadas, pois falta maior atuação dos governos tanto na esfera muicipal 

como estadual e federal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1_de_outubro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1991
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hectare
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Segundo a Secetaria de Meio Ambiente do Estado do Maranhão (SEMA), a área de Prteção 

ambiental: 

 

―É uma categoria de unidade de conservação relativamente nova. Sua implementação se 

iniciou na década de 80, com base na Lei Federal nº 6.902, de 27 de abril de 1981, que 

estabelece no art. 8: ‗Havendo relevante interesse público, os poderes executivos Federal, 

Estadual ou Municipal poderão declarar determinadas áreas dos seus territórios de interesse 

para a proteção ambiental, a fim de assegurar o bem-estar das populações humanas, a 

Figura 1 – Mapa da localização da área 

Fonte: FONSECA, adaptado por REIS (2005) 

http://www.ambiente.sp.gov.br/leis_internet/uso_solo/unidades_conserv/lei_fed690281.htm
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proteção, a recuperação e a conservação dos recursos naturais‘. (...) As APAs são também 

consideradas como espaços de planejamento e gestão ambiental de extensas áreas que 

possuem ecossistemas de importância regional, englobando um ou mais atributos 

ambientais. Necessitam de um ordenamento territorial orientado para o uso sustentável dos 

recursos naturais, elaborado por meio de processos participativos da sociedade, que 

resultem na melhoria da qualidade de vida das comunidades locais‖. 

 

 

A APA está localizada na zona rural de São Luís, a 25 quilômetros do Centro, próximo à BR 

135, limitando-se ao Norte com o Parque Estadual do Bacanga e ao sul com a localidade de Rio 

Grande, a oeste com parte da Vila Maranhão e a leste com a Vila Industrial, e engloba ainda as 

localidades do Maracanã, Alegria, Bacanguinha, Alto Alegre, , Vila Sarney, Vila Esperança e Rio 

Grande. Possui  vasta área verde, animais silvestres e grande diversidade cultural. 

Em toda a área pode-se encontrar diversas nascentes de rios, entre os mais importante estão 

o rios Maracanã, Ambude e rio Grande, que servem para a prática de lazer de muitos moradores do 

lugar. 

 

A INTERAÇÃO DOS ALUNOS COM A APA DO MARACANÃ  

Este trabalho foi desenvolvido por 4 acadêmicos do Curso de Geografia Licenciatura da 

Universidade Estadual do maranhão (UEMA), sendo 3 voluntários e 1 bolsista do Programa 

Institucional de Bolsa de Extensão (PIBEX). Foi desenvolvido no período de 01 de abril de 2010 a 

30 de abril 2011, sob a coordenação da Profª Rosalva de Jesus dos Reis, na Unidade de Educação 

Básica (UEB) Major José Augusto Mochel, no bairro do Maracanã. 

A escola é administrada pelo governo municipal e tem como diretora a senhora Eloína 

Duarte Guimarães, a vice-diretora Maryane Castelo Branco e as secretárias Núbia Maria Pires 

Baldez e Maria Auristela Baldez das Chagas. A UEB tem 318 alunos matriculados, no período 

vespertino, distribuídos em 3 turmas do 6° ano, 3 do7° ano, 3 do 8° ano e 2 do 9° ano. Possui sala 

de vídeo, refeitório e ampla área para recreação, porém precisam de melhorias nas instalações, 

principalmente, nos aparelhos elétricos. Vale ressaltar que o contato direto com os alunos se deu por 

8 meses, entre aplicação de questionários, palestras e trilhas ecológicas. 

Com a aplicação dos questionário (fig. 2) notou-se a visão da comunidade escolar para com 

o meio em que vive. Através do mesmo foi possivel perceber o quanto estes alunos conhecem e 

utilizam esse meio.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B4metro
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Lu%C3%ADs_(Maranh%C3%A3o)
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Entre os 231 alunos que responderam o questionário 62% moram no bairro do Maracanã 

(fig. 3), área da pesquisa, mas somente 9% destes responderam que alguém de sua família 

desenvolve algum tipo de atividade econômica nessa APA que fornece tantos recursos (fig. 4). 

Recursos estes que não são reconhecidos por grande parte dos alunos, pois ainda segundo o 

questionário 74% não souberam ou não  responderam quais os recursos ali existentes (fig. 5). 

      

 

 

 

Figura 3: Grafico referente a porcentagem dos 

alunos que moram no maracanã 

 

Figura 4: Gráfico referente à porcentagem de 
alunos que têm familiares desenvolvendo 
atividade econômica no Maracanã. 

Figura5: Gráfico referente ao reconhecimento dos recursos 
existentes no Maracanã 

Figura 2: Aplicação de questionário 
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Outro aspecto ao qual os alunos demontraram-se alheios é a manifestação cultural tão rica 

do bairro, já que 19% disseram que não sabiam quais são essas manifestações. Entre os que 

responderam, as manifestações mais citadas foram: Bumba-boi, Festa da Juçara (as duas maiores), 

Cacuriá, Festa de Reis, Festa do Divino, Tambor de Crioula e Dança Portuguesa. E somente 16% 

participam de alguma forma destas manifestações. 

Notou-se também que 76% dos alunos não sabiam o que era uma a APA e 

consequentemente que o Maracanã faz parte de uma (fig. 6 e 7). Desconhecimento que foi 

minimizado com 5 palestras sobre educação ambiental que foram ministradas em todas 11 turmas 

da escola conforme cronograma mostrado no quadro abaixo (fig. 8): 

      

 

 

 

 

 
TURMAS 

1ª PALESTRA 

MEIO AMBIENTE – 
Conceito, componentes 

naturais, ex. de 

ambientes naturais 

2ª PALESTRA 

MEIO AMBIENTE – 
Componentes culturais, relação 

homem x meio ambiente 

 

3ª PALESTRA 

UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO – Conceito, 

tipos, por que da criação, quem 

cria e quem fiscaliza. 

4ª PALESTRA 

UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO NO 

BRASIL – Destaque para o 

Maranhão 

51 – 6° ano 10 / 08 / 10 23 / 08 / 10 31 / 08 / 10 07 / 10 / 10 

52 – 6° ano 10 / 08 / 10 26 / 08 / 10 13 / 09 / 10 11 / 10 / 10 

53 – 6° ano 18 / 08 / 10 23 / 08 / 10 13 / 09 / 10 26 / 10 / 10 

61 – 7° ano 10 / 08 / 10 26 / 08 / 10 31 / 08 / 10 04 / 11 / 10 

62 – 7° ano 18 / 08 / 10 26 / 08 / 10 21 / 09 / 10 07 / 10 / 10 

63 – 7° ano 19 / 08 / 10 23 / 08 / 10 16 / 09 / 10 03 / 11 / 10 

71 – 8° ano 09 / 08 / 10 16 / 08 / 10 20 / 09 / 10 10/ 11 / 10 

72 – 8° ano 09 / 08 / 10 18 / 08 / 10 13 / 09 / 10 15/ 11 / 10 

73 – 8° ano 11 / 08 / 10 16 / 08 / 10 13 / 09 / 10 26 / 10 / 10 

81 –9° ano 09 / 08 / 10 18 / 08 / 10 20 / 09 / 10 16/ 11 / 10 

82 –9° ano 09 / 08 / 10 26 / 08 / 10 16 / 09 / 10 11 / 10 / 10 

Figura 8: Quadro de realização de palestras por turma 

 

Foram realizadas 2 trilhas ecológicas (fig. 3 e 4), cujo objetivo era levar os alunos a 

conhecerem mais o meio em que vivem, pois a educação ambiental é uma forma de consolidação 

Figura 6: Gráfico referente ao conhecimento dos 
alunos sobre o que é uma APA 

Figura 7: Gráfico referente ao conhecimento do 
Maracanã como APA  
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para uma consciência ecológica e valorização da sustentabilidade em áreas de proteção ambiental 

como o Maracanã.  

A Trilha Joca Guimarães, que recebeu esse nome em homenagem ao agrônomo João 

Guimarães, nascido em Alegria do Maracanã, tem uma extensão de aproximadamente 1,5 km, com 

vegetação típica de brejo, repleta de juçarais, buritizais e outras árvores frutíferas como mangueiras, 

jaqueiras além de anajás e tucuns, entre outras. Outro destaque dessa trilha é o rio Ambude, que, 

como foi citado anteriormente, é um dos mais importantes da APA (figura 9).  

 
 

 

  

 

Durante essa trilha, pode-se perceber uma forte interação dos alunos com o meio em que 

vivem. Embora até aquele momento estes não tivessem tanto conhecimento da parte teórica sobre 

os cuidados que meio ambiente necessita, na prática há muito conhecimento a ser expelido por esses 

alunos sobre o meio que os cercam. (fig. 10 e 11) 

 

         

 

 

Figura 11: Dinâmica desenvolvida na trilha Figura 10: Desenvolvimento da trilha 

Figura 9: Rio Ambude e a vegetação típica da área 
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Já a trilha do Hotel Fazenda Maracanã (fig. 12) apresenta características diferentes, porém, 

assim como a primeira, possui grande diversidade vegetal. Contém uma mata mais fechada, sem 

rios, mas com a presença de várias espécies de animais silvestres. 

         

                       

 

 Nessa trilha, por ser mais longa que a primeira, o cansaço imperou logo na metade, todavia a 

busca pelo conhecer real do lugar motivou os alunos a continuar e interagir com as blezas 

oferecidas pelo local. 

Nas entrevistas realizadas com pessoas da comunidade, teve-se a finalidade de melhor 

reconhecimento de aspectos ambientais, da história e manifestações culturais e religiosas do lugar. 

Entre as entrevistadas estavam a senhora Naida Mendes (fig. 14), uma das mais antigas moradoras 

do Maracanã e fundadora da Festada Juçara, e a senhora Maria de Jesus Assis Marques, mais 

conhecida como d. Cotinha (fig. 15), que é a presidente da Associação dos Amigos do Parque da 

Juçara. Nestas entrevistas constatou-se que as pessoas entrevistadas sabem que o Maracanã faz 

parte de uma APA e que esta está relativamente conservada , embora a expansão urbana seja grande 

nos últimos dez anos. 

 

        

                       

Figura 12 e 13- Trilha Hotel  Fazenda Maracanã 

Figura 14 - Naida Mendes (in memoria) Figura 15 - D. Cotinha 



 

386 
 

 

   Convém destacar o apoio permanente da Direção e Coordenação Pedagógica da escola em 

todas as etapas do projeto. Observou-se grande interesse dos alunos durante a realização das 

atividades de conhecimento e reflexão sobre os aspectos naturais e humanos que envolvem a Área  

de Proteção Ambiental do Maracanã. 

 

CONCLUSÃO 

A questão ambietal tem se tornado cada vez mais importante, logo mais discutida, nos dias 

de hoje. As crianças são fundamentais para o futuro do planeta, portanto essenciais para a 

divulgação desta causa. Nesse contexto, pode-se afirmar que este trabalho foi de suma importância 

para o (re)conhecimento da APA do Maracanã pelos alumos da escola Augusto Mochel. Com o 

mesmo puderam ter uma nova visão do espaço em que vivem, podendo, assim, valorizar cada 

pedaço usado e reavaliando sua atitudes para com o mesmo. E ainda, ressalta-se o fato de que 

grande parcela dos alunos que participaram do projeto fazem parte da comunidade, portanto, a partir 

da sensibilização ambiental proporcionada pelas trilhas e palestras,  estes podem se tornar aliados 

na dinfunsão da preservação da APA junto aos demais moradores do local.  

Para os extensionistas, pode-se afirmar que o contato com a comunidade escolar, com a 

APA e com as pessoas que nela vivem foram de grande utilidade para o crescimento acadêmico e 

motivo de orgulho por fazer parte de um projeto que proporcionou a todos os envolvidos melhor 

conhecimento e valorização da área de estudo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A água constitui um dos recursos naturais renováveis de extrema importância para a 

vida humana e vegetal, sendo este imprescindível para sobrevivência na terra, pois atua como 

limitador da biota, apresentando-se como suporte básico para o desenvolvimento da vida em nosso 

planeta. Seus constituintes variam conforme a natureza das rochas, das condições climáticas e da 

quantidade de poluentes lançados, especialmente pelos despejos domésticos e industriais. 

Diante disso, afirma-se que uma análise completa de água natural indicaria mais de 

cinqüenta constituintes dissolvidos ou em suspensão. Esses constituintes podem ser: sólidos 

dissolvidos ionizados, gases dissolvidos, compostos orgânicos dissolvidos, matéria em suspensão, 

incluindo microorganismos e matéria coloidal. 

O consumo de água no mundo tem aumentado de forma crescente, sendo superior até ao  

crescimento populacional, onde várias estimativas indicam num futuro próximo, situação de 

escassez de água. Um dos motivos desta problemática está na má utilização dos recursos naturais 

devido à falta de planejamento e gerenciamento das bacias hidrográficas. Estas são caracterizadas 

como um conjunto de terras drenadas por um corpo d‘água principal e seus afluentes e representa a 

unidade mais apropriada para o estudo qualitativo e quantitativo dos recursos hídricos e dos fluxos 

de sedimentos e nutrientes. Todavia, na atualidade as atividades humanas decorrentes do atual 

modo de vida nos centros urbanos e/ou áreas rurais vem ocasionando os mais diferentes impactos 

nos ambientes fluviais e lacustres. Nesta perspectiva, a sub-bacia hidrográfica do Maracanã está 

passando por diversos problemas relacionados a poluição dos seus mananciais e aterros de suas 

nascentes em função da crescente ocupação desordenada. Tal fato vem contribuindo para a 
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diminuição do volume das águas superficiais e subterrâneas, assim como para o aumento dos riscos 

de contaminação das mesmas. 

Este trabalho realizado a partir da pesquisa bibliográfica em gabinete, trabalhos de 

campo, analises laboratoriais e de levantamentos fotográficos das prováveis fontes de poluição e/ou 

contaminação dos recursos hídricos teve como objetivo realizar análise físico-química e 

bacteriológica das águas subterrâneas da sub-bacia do Maracanã. Os resultados obtidos servirão 

para informar a comunidade local sobre a qualidade das águas consumidas, bem como subsidiar 

campanhas de prevenção sobre as formas de contaminação das águas superficiais e subterrâneas na 

área de estudo.  

 

2 METODOLOGIA 

 

O método científico utilizado na pesquisa foi o método hipotético-dedutivo que parte da 

observação e experimentação, tendo sua origem no problema, no qual procura soluções por meio de 

tentativas, hipóteses e teoria. Apresentando pesquisas descritivas, com o objetivo de analisar as 

características de determinado fenômeno (fatos são observados, registrados, analisados, 

classificados e interpretados). Esse tipo de pesquisa está muito atrelado ao estudo de caso, 

permitindo um estudo de profundidade e detalhamento, e uma análise processual.  

Diante disso, serão apresentadas as etapas e atividade desenvolvidas no decorrer da 

pesquisa: 

 

 Atividades de Escritório 

 

Inicialmente para o estudo do problema realizou-se o levantamento e análise do material 

cartográfico e bibliográfico, destacando-se entre esses materiais, publicações em livros, artigos, 

textos, cartas, mapas, dissertações e teses que serviram para subsidiar a pesquisa. Sendo este 

material selecionado de suma importância para o desenvolvimento do trabalho e para comparação 

entre os resultados apresentados.  

 

 Trabalhos de campo 

 

Para a realização desta pesquisa, foram necessários diversos trabalhos de campo para 

obtenção de dados e/ou informações relacionados ao uso e ocupação do solo na sub-bacia do 
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Maracanã. Além dos registros fotográficos, foram realizadas entrevistas informais com os 

moradores locais. 

Os trabalhos de campo foram imprescindíveis para a coleta das amostras de águas 

subterrâneas dos poços na sub-bacia. 

 

 Atividade em Laboratório 

 

Para determinação preliminar da qualidade das águas subterrâneas realizou-se a coleta 

de águas dos poços distribuídos na sub-bacia do Maracanã, levando em consideração os parâmetros 

físico-químicos e os parâmetros bacteriológicos (coliformes totais e coliformes termotolerantes), 

dentro dos critérios de potabilidade de acordo com a Portaria n° 518/2004 do Ministério da Saúde, e 

das especificações dos padrões de qualidade da água subterrânea previsto na Resolução CONAMA 

n° 396/2008. 

Todas as amostras de análise físico-química e bacteriológica foram coletadas em frasco 

reagente de polipropileno boca estreita 30 mm, com capacidade de 500 ml R–2350 Nalgon, 

diretamente do cano ou torneiras ligadas aos poços, deixando a água escoar por algum tempo (um 

minuto), desprezando as primeiras águas fora do local da coleta.  

As amostras de águas foram coletadas em cinco poços distribuídos na sub-bacia do 

Maracanã, ao longo do percurso do rio, quatro poços na margem esquerda e um na margem direita. 

O critério adotado de seleção dos poços baseou-se no risco de vulnerabilidade com a fonte 

poluidora. A distribuição foi realizada da seguinte forma: o primeiro poço um (P 1) do tipo 

particular situado próximo ao cemitério, possui 6m de profundidade; poço dois (P 2) tipo coletivo 

(Comunidade 21 de abril) possui 80m de profundidade; poço três (P 3) poço da escola C.E Augusto 

Mochel com profundidade de 50m; poço quatro (P 4) poço próximo ao rio principal, possui 15m de 

profundidade; poço cinco (P 5) possui 18 m de profundidade e localiza-se relativamente distante do 

rio Maracanã, Conforme apresentado na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Características dos pontos amostrados 

N° Poço 
Localização Tipo de 

poço 

Prof.  Tipo de 

captação S W (m) 

P1 PP 02° 38' 06,9" 44° 17' 01,0" C 6 B 

P2 PC 02° 37' 57,6" 44° 17' 01,4" T 80 BB 

P3 PP 02° 37' 38,8" 44° 16' 54,9" T 50 BB 

P4 PC 02° 37' 44,9" 44° 16' 22,6" T 15 BB 

P5 PP 02° 37' 59,7" 44° 16' 53,7" T 18 BB 

PP - Poço Particular; PC - Poço Coletivo; C - Poço Cacimba; T - Poço 

Tubular; BB - Bombeamento; B - Balde 
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As análises bacteriológicas das amostras foram realizadas de acordo com o 

recomendado pelas normas do Stander Methods for the Examination of Water and wastewater. O 

número mais provável por 100 mL (NMP/ 100 mL) foi estimado utilizando a técnica dos tubos 

múltiplos em série de dez tubos para coliformes totais, Clostridium perfrigens, Pseudomonas 

aeruginosa (APHA, AWWA,WEF, 1992) e na pesquisa CE coliformes termotolerantes foram 

identificados quanto sua presença ou ausência e a contagem de bactérias heterotróficas totais foi 

estimada utilizando a técnica do Pour plate  (APHA, AWWA,WEF, 1992). 

 

3 ASPECTOS GERAIS DA ÁREA 

 

3.1 Localização Geográfica 

 

A sub-bacia do Maracanã localiza-se entre as seguintes coordenadas geográficas: 

2°35‘35‖ e 2°39‘17‖ Lat.S e 44°14‘23‖ e 44°19‘30‖ Long. W (figura 01). A mesma possui uma 

área de aproximadamente 21km², perímetro de 19,8 Km de extensão. Sua amplitude altimétrica é de 

45m e quanto a sua hierarquia apresenta-se como de 4° ordem (CYSNE E SANTOS, 2010).  

De acordo com o Plano Diretor de São Luís (IPPC, 2006) o bairro do Maracanã está 

situado em uma área rural da ilha do Maranhão limitando-se ao norte com a Vila Sarney e Vila 

Esperança, ao sul com a Vila Nova República, a oeste com a Vila Maranhão e a leste com a BR 

135. Compreende ainda uma Área de Proteção Ambiental (APA do Maracanã) com 1.831 ha, com 

inúmeros ecossistemas naturais: mata de galeria, igarapés, terras baixas e superfícies colinosas 

(MARANHÃO, 2009). 
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FIGURA 01. Localização geográfica da sub-bacia do Rio Maracanã. 

Fonte: CYSNE E SANTOS, 2010. 

 

3.2. Características Físicas da Área de Estudo 

 

Geologicamente, a Ilha do Maranhão está situada na parte setentrional do Golfão 

Maranhense, fazendo parte da Bacia Costeira de São Luís, formada por rifteamento durante o 

período Cretáceo. Ao norte a mesma faz limite com a plataforma continental, ao sul pelos Altos 

Estruturais Arco Ferrer – Urbano Santos, a leste com o Horst de Rosário e a oeste pelo Arco de 

Tocantins. Segundo PEREIRA (2006, p. 65), a composição sedimentar da Bacia de São Luís 

iniciou-se com os sedimentos: do Cretáceo da Formação Itapecuru, do Terciário-Paleogeno da 

Formação Barreiras e por fim pelos sedimentos mais recentes da Formação Açuí. 

Quanto aos aspectos geomorfológicos a Ilha apresenta praias, dunas, falésias, planícies 

fluviais e flúvio-marinhas (com altitudes entre 0 e 5 metros), suaves colinas (entre 20 a 30 metros) e 

os tabuleiros  costeiros (com altitudes de até 60 metros). 

Os solos pertencem predominantemente à classe dos latossolos. Todavia, existem 

algumas manchas de plintossolos e de argissolos restritos a pequenos cursos d‘água que fazem parte 

da sub-bacia hidrográfica do Maracanã, esta por sua vez integra a bacia hidrográfica do Bacanga 

(FARIAS FILHO, 2010, p. 17-18). 

Essa região em estudo ainda se encontra dentro do chamado cinturão equatorial o que 

lhe confere temperaturas elevadas e pequenas amplitudes anuais. As maiores variações de 
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temperaturas ocorrem entre o dia e a noite em comparação com as variações de sazonalidade. Os 

ventos predominantes na região são de direção NE (nordeste), com velocidades da ordem de 3m/s 

com ocorrências significativas de vento E (leste) sendo mais frequentes e intensos na estação seca 

(IMPUR, 2006 apud CHAVES, 2007, p. 112). 

A sub-bacia do Maracanã (21km²) apresenta drenagem dendrítica e localiza-se no curso 

superior da Bacia do Rio Bacanga (106 Km²). O rio Maracanã com 5,1km nasce na área elevada do 

tabuleiro do bairro Maracanã (figura 02), direcionando-se até o ponto de comunicação com as águas 

do rio Bacanga apresentando um canal aproximadamente retilíneo.  

 

 

FIGURA 02. Rio Maracanã 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Análises físico-químicas e bacteriológicas das amostras de água 

 

As águas naturais possuem um conjunto de sais em solução, sendo esta concentração 

maior nas águas subterrâneas do que nas superficiais, nestas primeiras ocorrem por possuírem uma 

capacidade de incorporar grande quantidade de materiais solúveis presentes no solo e nas rochas, 

sobre as quais circulam. Entretanto, estas quantidades variam também em função dos 

comportamentos geoquímicos dos compostos químicos envolvidos. Como há sensíveis variações 

nas composições químicas das rochas, é de se esperar uma estreita relação entre a composição da 

água e das rochas preponderantes na área.  

Assim é indispensável frisar que o comportamento geoquímico dos compostos e 

elementos é o fator preponderante da sua distribuição nas águas subterrâneas. Por isso as análises 
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físico-químicas da água determinam de modo preciso e explícito as características da água, bem 

como o modo seguro para se avaliar as propriedades da mesma. 

A microbiologia da água compreende o estudo das bactérias, vírus, algas, protozoários e 

fungos microscópicos. Alguns desses microrganismos são próprios do habitat local e outros são 

lançados nas fontes hídricas pela ação dos ventos ou pelos efluentes industriais e domésticos.  

As doenças causadas por contaminantes biológicos, presentes nas águas (bactérias, vírus 

ou protozoários) constituem-se nos problemas de saúde pública mais comum em nosso país. Essas 

doenças são transmitidas por excrementos humanos e de animais despejados nas fontes de água, 

tornando-a imprópria para o consumo. A transmissão dessas doenças ocorre de forma direta ou 

indireta: com a ingestão da água, no preparo de alimentos, na higiene pessoal, na agricultura ou no 

lazer. Os principais microrganismos presentes na água contaminada e responsáveis pelas numerosas 

doenças são Salmonella sp, Shigella sp, Escherichia coli, Vibrio cholerae. As espécies bacterianas 

existentes nas águas naturais são principalmente espécies dos gêneros Pseudomonas, 

Chromobacterium, Proteus, Micrococcus, Bacillus, Enterococcus, Enterobacter e Escherichia coli. 

É provável que as três últimas bactérias sejam contaminantes (NASCIMENTO e MOUCHREK 

FILHO, 1995, p. 28). 

A sub-bacia do Maracanã constitui um importante recurso natural que nos últimos anos 

tem sofrido alterações na quantidade e qualidade de suas águas.  São inúmeras as causas que 

provocam alterações dos recursos hídricos, mas uma das principais são as atividades humanas no 

tocante ao uso e ocupação do solo que contribuem diretamente para alterações no regime das águas 

superficiais e consequentemente subterrâneas.  

Desta forma, o citado estudo se propôs a realizar um diagnóstico sobre a qualidade da 

água subterrânea e o respectivo levantamento das prováveis fontes de poluição.  

No primeiro momento foi realizado um reconhecimento de campo, onde foi observado 

que o bairro do Maracanã não é servido por água encanada da Companhia de Saneamento 

Ambiental de Águas e Esgotos do Maranhão – CAEMA. Os moradores utilizam o sistema de poços 

cacimbão (tubos de cimento ou escavado) e tubular – PVC (figura 02 e 03). Esses poços são 

construídos para o abastecimento individual ou coletivo dos morador (es) locais. 
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Figura 02: Poço cacimbão individual (tubos de cimento) 

   Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Devido a utilização dos mesmos por diferentes pessoas faz-se necessário o 

acompanhamento da qualidade dessas águas, pois as mesmas são utilizadas para todas as atividades 

humanas. Estas correm risco de serem contaminadas quando da sua captação ou por processos 

naturais, sendo mais frequente a ação combinada de ambos os agentes. Entretanto, devido os 

instrumentos de manuseio impróprios como baldes, cordas e tubulações enferrujadas, constituem 

um dos principais riscos de contaminação das águas.   

Outro aspecto observado diz respeito a proximidade dos poços das áreas onde existem 

efluentes domésticos, banheiros (Figura 04) e lixões.  Tal situação torna-se recorrente na área  

devido à falta de esgotamento sanitário e coleta de lixo na maior parte do bairro. Sabe-se que a 

concentração desse material no solo, pode percolar até o lençol freático aumentando o nível de 

partículas, bactérias patogênicas, substâncias e gases dissolvidos responsáveis pela sua poluição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04: Poço com presença de banheiro nas proximidades.  

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 
 

 
 

 
Figura 03: Poço tubular coletivo (PVC) 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 
Figura 14: Poço com proximidade da fossa séptica 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 



 

396 
 

Portanto, para realizarmos uma análise mais detalhada das fontes de poluição e dos 

locais propícios a esse risco, optou-se por realizar cinco coletas de água. Os resultados foram 

obtidos e confrontados com os critérios físico-químicos e bacteriológicos, de acordo com a Portaria 

518/04 do Ministério da Saúde que estabelece os critérios obrigatórios no país para água potável e a 

Resolução CONAMA n° 396/2008 que também trata dos critérios de potabilidade. Os resultados 

obtidos das amostras de água dos poços selecionados são apresentados na tabela 2.  

 

Tabela 2 – Resultado das análises físico-química das amostras de água da sub-bacia do Maracanã. 

         

Parâmetros Unidade VMP 
Resultados 

Poço 01 
Resultados 

Poço 02 
Resultados 

Poço 03 
Resultados 

Poço 04 
Resultados 

Poço 05 
Órgão 

regulador 

pH  6,0 - 9,0 5,8 4,7 5,2 4,9 4,2 CONAMA 

C.E ms/cm ‐  26,5 89 26,2 27,5 33,1 ‐  

Alcalinidade mg/L ‐  14 8 9 9 9 ‐  

Dureza mg/L 500 40 28 30 30 26 MS 

Ferro mg/L 0,3 0,16 0,02 0,52 0,03 0,49 MS 

Cálcio mg/L ‐  14,4 8,02 8,02 10,42 9,62 ‐  

Cloro mg/L 250 50 32 10 13 8 CONAMA 

Sulfato mg/L 250 14,22 3,96 4,04 3,52 4 CONAMA 

Sódio mg/L ‐  44 13,2 2,6 3,6 2,2 ‐  

Potássio mg/L ‐  2,1 1,6 0,8 1 1,5 ‐  

Magnésio mg/L ‐  0,97 1,94 2,43 0,97 0,486  

Nitrato mg/L 10 17,71 14,08 1,71 3,02 6,12 MS 

Amônia mg/L 1,5  NR  NR  NR  NR  NR MS 

Fosfato mg/L 0,025  NR  NR  NR  NR  NR CONAMA 

NR - Não Reagiu (ausente na amostra) 
     

 

Para os valores de pH, os poços apresentaram valores abaixo do  permitido pela 

Resolução CONAMA n° 396/2008. Segundo Sousa (2008) a acidificação das águas subterrâneas 

reage com os metais presentes no solo, aumentando a concentração de elementos químicos na água 

de beber e também leva ao desenvolvimento de doenças como cáries dentárias, úlceras gástricas e 

duodenais, dermatites, otites, conjuntivites dentre outras. 

De acordo com a Portaria 518/04 do Ministério da Saúde, os teores de ferro 

apresentaram valores acima do permitido nos poços P3 e P5. Nessa avaliação as altas concentrações 

de ferro podem estar associadas à ocorrência de ferrobactérias ou mesmo à corrosão do 

revestimento ou do filtro do poço. É sabido por todos que o organismo humano necessita de até 

19mg de ferro diário, contudo para os padrões de potabilidade o abastecimento público não deve 

ultrapassar os 0,3mg/L. Esse limite é estabelecido em função de problemas estéticos do ferro na 

água e ao sabor desagradável que o mesmo confere, mas principalmente devido aos problemas que 

as elevadas concentrações podem causar a saúde dos seres humanos. 
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O nitrato é um composto inorgânico mais encontrado nas águas subterrâneas, por ser 

móvel e de grande persistência em condições aeróbicas, podendo ser removido das camadas 

superiores do solo para a água subterrânea. Representa o estágio final da oxidação da matéria 

orgânica e sua presença está associado às atividades humanas (esgotos, fossas sépticas, depósito de 

lixo, cemitérios, adubos nitrogenados, resíduos de animais etc.). Os poços P1 e P2 apresentaram 

valores acima do permitido pela Portaria 518/04 MS para o nitrato. O P1 se encontra próximo ao 

cemitério e das fossas sépticas encontradas na área, enquanto que o P2 por se encontrar em uma 

área topograficamente mais elevada (colina) deveria ser isento de contaminação. Todavia, o mesmo 

apresentou valores elevados devido provavelmente a presença de um lixão em suas proximidades, 

onde as águas de chuva lavam o solo e o material depositado por esses lixões são percolados para o 

lençol freático possivelmente contaminando as referidas águas.  

Segundo Sousa (2008) as altas concentrações de nitrato podem produzir intoxicação em 

crianças ou até levá-las a morte por metahemoglobina (cianose) em casos extremos. Também tem 

ação na produção de nitrosaminas no estomago do homem, substâncias estas conhecidas como 

carcinogênicas, sendo prejudicial à saúde humana. Porém o nitrato é um composto comumente 

utilizado na agricultura devido o seu beneficio. 

Os outros dados apresentados estão relacionados à sua composição. Assim o conjunto 

de todos os elementos que a compõem permite estabelecer os padrões de qualidade da água. 

Dentre os dados bacteriológicos (tabela 3) pode-se inferir que os poços P1 e P3 são os 

que apresentaram os maiores níveis de contaminação. O P1 localizado próximo ao cemitério e o P3 

localizado próximo à margem do rio Maracanã, sendo sua topografia a mais baixa se comparada aos 

outros poços amostrados. Assim presume-se que tal característica altimétrica tenha influenciado 

diretamente no resultado das análises, ou seja, é provável que o rio Maracanã já apresente algum 

tipo de poluição, pois os poços que se encontram próximos a ele já apresentam níveis de 

contaminação acentuada se comparado aos demais situados mais distantes do rio. 

O P5 também apresenta um valor acentuado de contaminação, porém mais baixo que o 

P4. Estes se encontram em uma topografia mais elevada, porem mesmo assim o nível de 

contaminação se encontra elevado para essas áreas, uma vez que estas são menos suscetíveis a 

contaminação devido a sua elevação onde os contaminantes são carreados e depositados nas áreas 

mais baixas. O Poço P2 possui o nível mais baixo de contaminação, sendo este o mais indicado para 

uso em geral, mas segundo a Portaria 518/04 do Ministério da Saúde que determina as diretrizes de 

potabilidade, o mesmo não apresenta valores adequados para consumo. Dessa forma, nenhum poço 

do Maracanã amostrado, nesta pesquisa, se encontra livre de contaminação por coliformes totais, 

pois os mesmos possuem valores acima do aceitável para o consumo humano.  
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Quanto a análise de coliformes termotolerantes as amostras foram classificadas como 

positivo e negativo, apresentando valor negativo para os poços P2, P3 e P4. Já os poços P1 e P5 

possuem valor positivo, caracterizando-se como impróprios para o consumo humano. 

 

Tabela 3 - Resultados das análises bacteriológicas das amostras de água. 

Microrganismos 

Poços 

P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 

Coliformes totais 

(NMP/100mL) 
93 9,1 93 75 43 

Coliformes 

termotolerantes 

(NMP/100mL) 

+ - - - + 

               NMP/100 mL: Número mais provável por 100 mL; + : positivo; -: negativo 

 

De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (2001) se nas amostras forem 

detectados coliformes termotolerantes, pode-se afirmar que a água foi contaminada e, portanto 

representa risco em potencial. Mas se não forem encontrados microorganismos indicadores, pode-se 

assumir que a água está de acordo com as normas estabelecidas. De qualquer maneira, ainda existe 

a possibilidade de que a água possa estar contaminada por microorganismos de origem 

termotolerantes ou de outra origem, particularmente vírus e protozoários. Na opinião de 

especialistas da OMS, este risco é muito remoto. Porém os resultados das analises do Maracanã, 

foram positivas para coliformes totais e algumas negativas para coliformes termotolerantes, ou seja, 

todas as amostras apresentaram suscetibilidade  à contaminação.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

Na sub-bacia do Maracanã pode-se observar que as fontes de poluição estão situadas 

principalmente no curso superior do rio principal onde a concentração populacional, comercial e 

industrial é consideravelmente maior. Os resultados obtidos até o momento sobre a qualidade das 

águas dos poços amostrados demonstram o risco de poluição e/ou contaminação dos recursos 

hídricos. Embora o número de amostras ainda não seja suficiente para expressar a real situação 

sobre a qualidade das águas subterrâneas da sub-bacia do Maracanã, estes resultados servem como 
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um alerta a população e as autoridades sobre a necessidade da continuação de estudos desta 

natureza, com maior número de poços amostrados, visando o diagnostico conclusivo sobre a 

qualidade das águas subterrâneas em questão.  

Desta forma, propõem-se as seguintes medidas mitigadoras a curto e médio prazo 

objetivando a minimização dos impactos ambientais, apresentados: 

 Manter as faixas de proteção de recursos hídricos (APP) para minimizar o acesso 

superficial e subsuperficial dos poluentes. 

 Conter a expansão urbana em áreas de tabuleiros que são áreas de recarga de aquíferos 

promovendo o mapeamento das áreas propicias a construção das habitações. 

 Implantação da rede de coleta e respectiva estação de tratamento de esgoto para reduzir 

o risco de contaminação das águas da sub-bacia em estudo; 

 Deve-se promover a coleta regular dos resíduos sólidos para reduzir as áreas 

inadequadas de despejo de lixo. 

 Deve-se promover fiscalização por órgãos competentes e ambientais para conter os 

barramentos, aterros, desmatamentos ilegais e a exploração mineral clandestina. 

 Promover a instalação do comitê de bacia hidrográfica para discussão e resolução dos 

principais problemas socioambientais existentes na sub-bacia. 
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ÁREAS NATURAIS PROTEGIDAS: UM ESTUDO SOBRE O PARQUE NACIONAL 

DOS LENÇÓIS MARANHENSES NA PERSPECTIVA DO TURISMO 

 

Rosélis Câmara
1
 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

 As discussões sobre as questões ambientais são difundidas nos mais distintos setores 

da sociedade. Em uma época em que o capitalismo toma conta das atividades humanas, o ambiente 

natural passou a ser visto como um bem público e, portanto, de direito e de necessidade de todos. 

Para o Turismo, atividade de grande importância socioeconômica, mundialmente falando, a 

temática ambiental constitui-se assunto de grande interesse, por isso tem-se voltado para as 

discussões acerca dessa temática porque depende do patrimônio natural que é, a priori, bem da 

humanidade, para manter-se e/ou desenvolver-se. A relação do turismo com a natureza é 

incontestável e está vinculada, dentre outras questões, às econômicas, pois para a atividade turística, 

o ambiente natural representa uma fonte de negócios, daí a importância de discutir sobre 

preservação  e conservação desse patrimônio. Mas como fazer uso desse ambiente natural sem 

degradá-lo? Estabelecer o equilíbrio entre os interesses econômicos e a proteção do patrimônio 

natural tem sido um grande desafio e encontra ainda fortes dificuldades na prática, no cotidiano da 

atividade turística, sobretudo quando esta é praticada em áreas naturais protegidas, como é o caso 

dos parques nacionais. Logo, esta investigação volta-se para as temáticas ambiente natural e 

turismo, problematizando os alinhamentos entre ambas. Aborda sobre o uso da unidade de 

conservação parque nacional pela atividade turística. 

Dentre os parques nacionais existentes no Brasil, foi nosso objeto de estudo o Parque 

Nacional dos Lençóis Maranhenses (abreviadamente Parque dos Lençóis) que, devido as suas 

características relevantes, tornou-se um dos principais destinos turísticos do país e de grande 

relevância para o turismo no Estado do Maranhão. 

Diante desse contexto, a pesquisa apresentada objetiva verificar as ações implementadas 

pela atual gestão do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses no que concerne ao ordenamento da 

visitação pública.   

Trata-se de um estudo de caráter qualitativo-descritivo, realizado a partir de pesquisa 

bibliográfica sobre a temática, análise de documentos oficiais a exemplo da Portaria nº 63/2010, 

publicada recentemente sobre o ordenamento das operações turísticas no Parque, do Plano de 
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Manejo do Parque, além de entrevista realizada com o chefe da unidade de conservação, Sr. 

Eduardo Macedo. 

 

2. A CRIAÇÃO DE ÁREAS NATURAIS PROTEGIDAS: BREVE HISTÓRICO 

A forma de o homem pensar a natureza sofreu profundas modificações com o passar dos 

séculos. Durante muito tempo esta foi interpretada como a origem de tudo que existe no universo e, 

nesse sentido, ocupava um grau de importância maior que o homem. Por sua capacidade criadora e 

de regeneração, a natureza era concebida por muitos povos como a grande-mãe. À medida que o 

homem foi ampliando o seu domínio, aumentando o poder de exploração de suas riquezas, essa 

ideia foi sendo aos poucos abandonada e substituída por outra: a de que a natureza deveria ser 

subjugada, dominada e colocada à disposição do homem para dela fazer o uso que melhor lhe 

convier. 

O Iluminismo trouxe a razão para guiar os conhecimentos e ações humanas. A razão 

passou a ser entendida como a maneira legítima para compreensão da natureza e da sociedade em 

substituição às crenças. Nessa perspectiva, conhecer e dominar a natureza passaram a configurar 

questões básicas da liberdade humana. O Iluminismo afasta as ideias pré-concebidas e mostra ao 

homem as inúmeras virtudes da razão, instaurando a noção de progresso. Ao ser considerado racio-

nal, o homem percebeu sua capacidade criadora e de exercer domínio sobre a natureza, algo que 

interferiu na melhoria de suas condições de vida.  

A respeito da ética ambientalista, Diegues (2004) assevera que publicações de autores 

no final do século XVIII sobre o uso ilimitado dos recursos naturais pelo homem influenciaram 

decisivamente na relação homem/natureza e, consequentemente, nas bases do ambientalismo que 

emergiu no início do século XIX como assunto de discussão entre intelectuais da Europa e dos 

Estados Unidos.  

Diferentes correntes tentam explicar a relação homem/natureza, dentre as quais 

destacamos a antropocêntrica, cuja proposta pautava-se no desenvolvimento aliado à manutenção 

dos recursos naturais, em que o homem era detentor da posse da natureza e, portanto, tinha todo o 

direito sobre ela. Na visão antropocêntrica, a natureza deve estar à disposição do homem, conforme 

aponta Berman (2007), a partir da obra de Goethe, na terceira metamorfose de Fausto. Há o 

entendimento de que não existem limites para o uso dos recursos e para a transformação dos 

ambientes naturais, desde que seja para servir aos interesses humanos, não existiriam, portanto, 

fronteiras impostas à ação do homem diante da natureza. Os recursos naturais eram tidos como 

inesgotáveis e podiam ser utilizados sem limite. 

Diegues (2004) postula o conceito de mito moderno para fazer alusão às representações 

existentes entre setores importantes do conservacionismo ambiental na atualidade que defendem 
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uma concepção biocêntrica entre homem/natureza. Essa concepção entende o homem como sendo 

parte da natureza, isto é, o ser humano é apenas mais um ser vivo inserido no meio ambiente e, 

sendo assim, deve viver nela como outro ser qualquer, não lhe cabendo o direito de domínio sobre a 

mesma. Para o autor, esse mito tem suas raízes na religião e está associado à concepção de paraíso 

perdido. Essa concepção veio à tona em meados do século XIX, quando da criação do Parque 

Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, primeira área natural protegida por lei no mundo, a 

qual trazia no seu contexto a concepção ideológica do naturalismo. Essa ideologia pregava que a 

única forma de proteger áreas naturais em seu estado primitivo seria afastá-la do domínio do 

homem. Nessa perspectiva, a relação homem/natureza passa a ser entendida como algo antagônico.  

Entretanto, além da preocupação em preservar sistemas naturais à medida que o modelo 

de desenvolvimento vigente apresentava seus efeitos negativos mais graves, destacam-se também os 

valores estéticos, já que essas áreas, geralmente detentoras de grandes belezas naturais, estariam 

representando pedaços do paraíso na terra e o homem poderia visitá-las a fim de recompor suas 

energias, de meditar, de entreter-se. Diegues (2004) afirma que parece haver a reprodução do mito 

do paraíso perdido, do lugar desejado pelo homem após sua expulsão do Éden. Essa perspectiva é 

muito utilizada pelo turismo para divulgar essas áreas enquanto atrativos naturais.  

Ainda de acordo com Diegues (2004), essa forma de proteção – que ele chama de 

―moderna‖ – bem como sua ideologia, disseminou-se pelo mundo e consolidou-se como motivo 

para a criação de áreas naturais protegidas ao redor do planeta. A partir da criação do Parque 

Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, países como o Canadá (1885), a Nova Zelândia 

(1894), a Austrália (1879) e a África do Sul (1898) também criaram os seus modelos. A Argentina 

foi o primeiro país na América do Sul a criar um parque nacional: o Parque Nacional Nahuel Huapi, 

em 1903. O Brasil, seguindo o modelo norte-americano, aderiu a essa prática, e, em 1937, criou o 

Parque Nacional de Itatiaia. Dessa época aos dias atuais, de acordo com o Instituto Chico Mendes 

de Conservação da Biodiversidade (ICMBio, 2010), foram criados cerca de 64 Parques Nacionais 

no Brasil. 

No cenário mundial, dentro da concepção ideológica do Naturalismo, foram criadas 

centenas de áreas naturais protegidas agora incorporando à proteção de belezas cênicas novas 

propostas dentre as quais estão a preservação da diversidade biológica e dos recursos genéticos. 

Assim, essas Unidades de Conservação (UCs) passaram a representar também laboratórios para 

desenvolver atividades de pesquisa científica e monitoramento ambiental. Ao diversificarem os 

objetivos de sua criação, houve a necessidade de criar políticas norteadoras e de se estabelecerem 

procedimentos para melhor gestão dessas unidades.  

Nesse sentido, muitos foram os eventos destinados à discussão do assunto, com 

destaque para o Congresso realizado, em 1948, pela Organização das Nações Unidas para a 
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Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). Durante esse evento foi fundada a União Internacional 

para a Proteção da Natureza (UIPN), que mais tarde passou a designar-se União Internacional para a 

Conservação da Natureza (UICN), tornando-se uma das principais organizações ambientais do 

mundo. Atualmente, com a  missão de influenciar, encorajar e assistir as sociedades na conservação 

da natureza, aglomera dezenas de nações, centenas de agências governamentais e de organizações 

não  governamentais engajadas na causa da conservação da natureza e do desenvolvimento 

sustentável.   

O maior interesse e o envolvimento dos vários setores da sociedade com as questões 

ecológicas e a qualidade de vida humana influenciaram de maneira decisiva na diversificação das 

categorias de unidades de conservação. Envolvidos por essa discussão sobre a preocupação 

ambiental e o reconhecimento de que a salvaguarda do meio ambiente é necessária, várias áreas 

naturais protegidas foram instituídas no Brasil e no mundo. Além do mais, a criação desses espaços 

representa, na atualidade, uma das principais formas de intervenção encontradas pelos governos – 

municipal, estadual e federal – para reduzir o processo de degradação ambiental. Entretanto, não 

basta apenas criar unidades de conservação, é preciso dar a elas condições de garantir a 

conservação, pois muitas carecem ainda de condições mínimas e encontram-se abandonadas ou 

delimitadas apenas no papel. É o caso do Parque Nacional do Pau Brasil, localizado no estado da 

Bahia, criado em 1999 para as comemorações dos 500 anos do Brasil e que, de acordo com o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA, 2010), até 

hoje não teve sua situação fundiária regularizada além de não possuir Plano de Manejo.  

Distinguidas em níveis e finalidades e adequadas às mais diversificadas características 

naturais, as unidades de conservação possuem limites estabelecidos e são administradas pelo poder 

público ou pela iniciativa privada. Para instituição das mesmas alguns critérios precisam ser 

considerados e dentre eles a relevância de suas características naturais, a manutenção da diversidade 

biológica, a proteção de espécies de fauna e de flora ameaçadas de extinção podem ser destacados. 

Essas áreas nascem com a responsabilidade de promover a sustentabilidade do uso dos seus 

recursos.  

A grande maioria das unidades de conservação é administrada pelo poder público em 

suas diferentes esferas. Exceção é a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), criada por 

interesse do proprietário, mas legalmente instituída como unidade de conservação e reconhecida por 

lei.  Não há nenhum tipo de exigência no que concerne ao tamanho mínimo da área, entretanto é 

fundamental que esta seja considerada relevante quanto a sua biodiversidade e seu aspecto 

paisagístico. 

Diante da multiplicidade de UCs, e considerando-se a necessidade de estabelecer 

critérios e normas para a criação e gestão das unidades de conservação no Brasil, em 1992 foi 
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enviada ao Congresso Nacional o Projeto de Lei nº 2.892 com propostas para a criação do Sistema 

Nacional de Unidade de Conservação. Contudo, só em 18 de julho de 2000, foi sancionada a Lei nº 

9.985/2000, instituindo o Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC), pela qual unidade 

de conservação é assim definida: 

 

Superfície de terra ou mar consagrada à proteção e manutenção da diversidade biológica, 

assim como dos recursos naturais e dos recursos culturais associados, e manejada através de 

meios jurídicos e outros meios eficazes [lei 9985, art 2º parágrafo I] (COSTA, 2002, p.137). 

 

De acordo com essa lei, no SNUC estão instituídas as diretrizes e normas que deverão 

conduzir as ações a serem desenvolvidas em unidades de conservação. Além destas, estão 

contemplados também os principais objetivos do SNUC, ligados não apenas às questões ambientais, 

mas também às questões econômicas e sociais, conforme abaixo: 

I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no 

território nacional e nas águas jurisdicionais; 

II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 

III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; 

 IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

[...] 

VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

[....] 

XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 
XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, 

respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e 

economicamente.  [Lei 9985/2000] (COSTA, 2002, p. 140). 

 

Por suas características específicas, as unidades de conservação foram divididas em dois 

grandes grupos:  

a) Unidades de Proteção Integral, cujo objetivo é preservar a natureza, mantendo os 

ecossistemas livres de alterações causadas pela ação humana. De acordo com o 

SNUC, só é permitido o uso indireto dos recursos naturais, exceto nos casos 

previstos em lei; 

b) Unidades de Uso Sustentável, estando inseridas neste grupo as unidades de 

conservação que têm como objetivo básico a utilização da natureza de maneira 

compatível com a sustentabilidade, sem colocar em risco sua dinâmica natural, a fim 

de garantir a perenidade de parcela dos recursos naturais.  

De acordo com o SNUC (BRASIL, 2000), em seu capítulo III, esses dois grupos 

abrigam distintas categorias de Unidades de Conservação, conforme quadro a seguir: 
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 Unidades de Proteção Integral Unidades de Uso Sustentável 

Estação Ecológica Área de Proteção Ambiental 

Reserva Biológica Área de Relevante Interesse Ecológico 

Parque Nacional Floresta Nacional 

Monumento Natural Reserva Extrativista 

Refúgio de Vida Silvestre Reserva de Fauna 

 Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

 Reserva Particular do Patrimônio Natural 
Fonte: Brasil, 2000. 

 

O mapa abaixo, elaborado pelo ICMBIO demonstra como estão distribuídas as 

categorias de unidades de conservação federais nos estados brasileiros. 

   

Fonte: ICMBIO/DIUSP, 2008. 

 

 

O turismo vislumbrou nessas áreas, as unidades de conservação, lugar ideal para 

propagar e desenvolver os ideais do turismo sustentável que, segundo a Organização Mundial de 

Turismo (OMT, 2001), deve atender às necessidades dos turistas e das regiões receptoras, ao 

mesmo tempo em que deve buscar proteger e ampliar as oportunidades para o futuro. Essa nova 

perspectiva do turismo passa a ser uma espécie de bússola ao gerenciamento de todos os recursos, 
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de modo que as necessidades econômicas, sociais e estéticas possam ser atendidas sem que a 

manutenção da integridade cultural dos processos ecológicos essenciais, da diversidade biológica e 

dos sistemas que garantem a vida sejam descartados. 

E, de acordo com o Plano de Regionalização do Turismo (2007, p. 20), elaborado pelo 

Ministério do Turismo (MTur), a sustentabilidade deve se efetuar sob quatro perspectivas, na 

atividade turística: sustentabilidade ambiental, sociocultural, econômica e político-institucional. A 

sustentabilidade ambiental é sempre a mais ressaltada e, conforme assevera o Plano de 

Regionalização, ela visa à compatibilidade entre o desenvolvimento e os processos ecológicos 

fundamentais à diversidade dos recursos.  

A sustentabilidade sociocultural tem como objetivo assegurar a preservação da cultura e 

fortalecimento da identidade da comunidade. Segundo o documento do Ministério do Turismo, tal 

sustentabilidade propõe equidade na distribuição de renda e de bens, com vistas a minimizar as 

diferenças entre ricos e pobres.  

Já a sustentabilidade econômica, propõe um desenvolvimento economicamente eficaz, 

que seja capaz de garantir a distribuição igualitária dos benefícios oriundos desse desenvolvimento 

e produza recursos que possam suprir as necessidades de futuras gerações.  

No que diz respeito à sustentabilidade político-institucional, sua proposta é garantir a 

estabilidade e continuidade das parcerias firmadas entre os diversos agentes governamentais, nas 

três esferas de poder público, além dos atores da sociedade civil.  

 Nesse sentido, o segmento do ecoturismo tem sido apontado como o mais adequado 

para estabelecer uma relação de equilíbrio entre a atividade turística e os ambientes naturais, 

objetivando a conservação/preservação do seu patrimônio ambiental, histórico e cultural.  

De acordo com as Diretrizes para uma Política Nacional de Ecoturismo, este significa:  

 

um segmento da atividade turística que utiliza de forma sustentável, o patrimônio natural e 

cultural, incentiva sua conservação e busca a formação de uma consciência ambientalista 

através da interpretação do ambiente, promovendo o bem-estar das populações envolvidas 

(BRASIL, 2008, p. 16).  

 

Essa atividade tem sido interpretada como instrumento de preservação e de promoção 

da sustentabilidade ao mesmo tempo em que possibilita o encontro de turistas com ambientes 

naturais preservados.  

Conforme exposto anteriormente, o presente estudo destaca a categoria Parque 

Nacional, dentro da qual investigaremos o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, representado 

na cartografia abaixo:  
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          Fonte: http://pt.wiktionary.org mapa do Brasil 

 
 

3. Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses: caracterização da área 

 

A vida em sociedade distancia-se cada vez mais da natureza à proporção que se 

desenvolve em locais construídos pelo homem. Nos centros urbanos, a natureza se expressa em 

forma de áreas verdes conservadas, em sua maioria configurada em áreas de recreação e jardins 

construídos. Existe uma tendência de crescimento da busca pela natureza, motivada pelas pressões 

da vida nos grandes centros urbanos. 

Os Parques Nacionais têm-se tornado atração turística de relevância em muitos lugares, 

principalmente porque, para que uma determinada área seja reconhecida como Parque Nacional, 

deve possuir grande relevância no que se refere às suas características ecológicas, suas belezas 

cênicas, seu caráter científico e cultural-educativo. Essas características representam, na atualidade, 

campo fértil para o turismo neste momento em que a questão ambiental é tema recorrente. 

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses é constituído por um exótico complexo de 

dunas que atigem até 40 metros de altura, vegetação costeira, restingas, mangues e lagoas 

temporárias de água doce, é considerado uma das formações raras do planeta. Por sua formação de 

areias marinhas e cordões de dunas de coloração branca, as quais se assemelham a ―Lençóis jogados 

sobre a cama‖, recebeu a denominação de Lençóis Maranhenses.  

Representante maior do patrimônio natural e turístico do Estado do Maranhão, o Parque 

dos Lençóis foi criado em 1981 para proteger o ecossistema do local, as comunidades bióticas de 

plantas e animais, assegurando, desse modo, o processo de continuidade das mesmas.  

O Parque encontra-se sob a guarda e administração do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 

Os Parques Nacionais representam o principal elemento dentre as áreas naturais 

preservadas e uma das mais importantes para o incremento do turismo no segmento do ecoturismo. 
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De acordo com a lei nº 9.985/2000 que instituiu o Sistema Nacional de Unidade de Conservação – 

SNUC, o Parque Nacional  

 

 

 tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 

ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o 

desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato 

com a natureza e de turismo ecológico. (art. 11) 

 

 

Conforme exposto, a visitação pública é permitida nessa categoria de Unidade de 

Conservação (UC), entretanto é necessário que haja controle e planejamento das atividades. O 

Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC) prevê algumas atividades que podem ser 

desenvolvidas no âmbito dos parques nacionais – pesquisas científicas, atividades de educação e de 

interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza, além do ecoturismo. Tais 

atividades, entretanto, precisam estar regulamentadas pelo Plano de Manejo da área. 

Nesse sentido, o Plano de Manejo exerce papel fundamental por estabelecer normas e 

determinar os usos possíveis para a área. Trata-se de um documento técnico onde estão 

estabelecidas, com fundamento nos objetivos gerais de uma Unidade de Conservação, o 

zoneamento, as normas que devem determinar o uso da área e o manejo dos recursos naturais, 

prevendo inclusive a criação de estruturas físicas necessárias para a melhor gestão da unidade de 

conservação. (Lei Nº 9.985/ 2000) 

De acordo com o SNUC, a criação dos três primeiros Parques Nacionais no Brasil ocorreu 

no período de 1937 a 1939 e significou o início de uma preocupação nacional em relação à 

necessidade da implantação de espaços naturais institucionalmente protegidos.  

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi criado em 1981, mas só ganhou relevância 

turística a partir do início da década passada quando foi alvo de fortes campanhas promocionais no 

cenário midiático nacional e internacional como uma grande descoberta turística.   

A elaboração do Plano de Manejo do Parque dos Lençóis pautou-se em 

informações obtidas por meio de Oficinas de Planejamento que contou ainda com a 

participação da comunidade dos municípios da área de entorno do Parque. Foi 

homologado pela Portaria 48-N/2003, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). 

O Plano de Manejo estabelece as diretrizes gerais para a implementação da área 

protegida. Consta também um diagnóstico da área, realizado a partir de suas características 

históricas, ambientais, sociais e econômicas.  
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4.  A VISITAÇÃO PÚBLICA NO PARQUE DOS LENÇÓIS: ALGUMAS 

CONSIDERAÇÕES 

Em algumas unidades de conservação o processo de visitação turística antecedeu ao 

processo de estruturação da área. A atividade começou a ser praticada sem que as condições de 

infraestrutura fossem criadas, comprometendo muitas vezes a preservação dos ecossistemas. Nesse 

quadro encontra-se o Parque dos Lençóis que, por força de uma divulgação intensa na mídia 

nacional e internacional, tornou-se um dos principais atrativos turísticos naturais do Brasil antes 

mesmo que tivesse condições efetivas de ordenar a atividade e criar uma infraestrutura adequada 

para desenvolvê-la, ocasionando assim, problemas de diversas ordens para a gestão da unidade e a 

manutenção dos ecossistemas.  

O turismo é, reconhecidamente, uma atividade que pode trazer benefícios no processo 

de gestão das unidades de conservação desde que pautada nos princípios da sustentabilidade. Caso 

contrário, poderá constituir-se em ameaças para a preservação/conservação da área. 

Nesse sentido, Marinho (2010) lembra que as atividades realizadas em ambiente natural 

requerem um olhar mais cuidadoso que seja capaz de valorizar não só a qualidade da prática, mas, 

sobretudo, a conservação da área. 

De acordo com Pinto et al., (2007), o processo de ordenamento do uso público do 

Parque dos Lençóis teve início com o seu Plano de Manejo, elaborado em 2000 e homologado em 

2003 quando a visitação turística  na área já era intensa, comprometendo assim, o planejamento 

estabelecido no recém elaborado documento. O plano de manejo objetiva orientar o 

desenvolvimento de uma unidade de conservação e garantir a continuidade dos recursos naturais, 

em seu estado original, para que as atuais e futuras gerações possam dela usufruir.  

Até o final da década de 1990, somente aventureiros visitavam o Parque dos Lençóis, 

pois as estradas que conduziam ao município de Barreirinhas, principal portão de entrada do 

Parque, eram de difícil acesso. A partir do início dos anos 2000, com investimentos na infra-

estrutura de acesso ao município de Barreirinhas – construção BR 135/MA-402, a Translitorânea – 

e com constantes campanhas de divulgação na mídia, essa unidade despontou turisticamente no 

cenário turístico nacional. 

É oportuno lembrar também que, no âmbito da nova ordem internacional, o turismo tem 

experimentado sua expansão mundial. A atividade se consolida e alcança níveis até então 

desconhecidos.  Segundo a Organização Mundial de Turismo (OMT), em 1950, havia 25 milhões 

de turistas internacionais, 166 milhões em 1970. Na década de 1980, o número de turistas 

internacionais foi de 288 milhões e no início dos anos 2000 esses números alcaçaram o patamar de 

quase 700 milhões de turistas. 
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5.  AÇÕES DE ORDENAMENTO DA VISITAÇÃO PÚBLICA NO PARQUE DOS 

LENÇÓIS 

 

Acesso mais fácil e facilidades de viajar, aliados a fortes campanhas de divulgação 

foram fatores que contribuíram para o crescimento da visitação em áreas naturais como o Parque 

dos Lençóis. De acordo com Pinto et al., (2007), em 2006, o número de visitantes na Lagoa Azul, 

uma das principais atrações do Parque, e seus arredores foi de 52.819 pessoas
2
. 

A forte demanda preocupou a administração da unidade de conservação que, a partir do 

Plano de Manejo, implementou as primeiras ações no sentido de ordenar o uso público da área. 

Visando o envolvimento da comunidade no processo de organização e planejamento da atividade 

turística, realizou encontros com a população local para discutir sobre legislação e normas 

concernentes aos usos de uma  unidade de conservação. Outra ação foi a identificação dos agentes 

sociais envolvidos nas atividades desenvolvidas no Parque a exemplo de agências e receptivos de 

turismo locais, pousadas, associações, instituições públicas, governos estadual e municipal e o 

cadastramento das agências, condutores de visitantes, motoristas e veículos que desenvolvem suas 

atividades na área. 

Desde 2007 as unidades de conservação instituídas pelo poder público federal passaram a 

ser administradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Compete ao 

órgão proteger, fiscalizar e monitorar as UCs, implementar as determinações do SNUC, além de 

promover e executar programas voltados à pesquisa, proteção, preservação e conservação da 

biodiversidade (ICMBIO, 2011)  

Atualmente, vários esforços continuam sendo empreendidos no sentido de ordenar a 

visitação na UC. Em agosto de 2010 foi homologada a Portaria nº 63/2010 que estabelece normas 

gerais para as atividades de visitação. Estão previstos na Portaria ordenamentos, voltados para os 

turistas, como os que seguem: 

 A visitação pública no Parque só poderá ser feita das 7 horas às 18 horas; 

 É proibido o consumo de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas no interior da UC; 

 É proibido portar armas de qualquer natureza, bem como acender fogo, fazer fogueira ou 

churrasco;  

 Não é permitido disparar fogos de artifícios; ingressar com animais domésticos; utilizar 

qualquer tipo de sonorização ambiente nas áreas de uso público;  

 Não é permitido o uso de óleos bronzeadores e produtos de higiene pessoal no interior das 

lagoas, sendo permitido apenas o uso de protetores e bloqueadores solar. 

                                                 
2
 Os dados atualizados sobre o número de visitantes no Parque dos Lençóis não estão disponíveis. Segundo a gestão 

da UC serão divulgados no segundo semestre de 2011. 
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No que concerne aos condutores de visitantes, motoristas e agências, a Portaria prevê que o 

chefe do Parque dos Lençóis deverá credenciar e autorizar, os veículos, os condutores de veículos 

automotores e os condutores de visitantes, os quais realizam atividades turísticas no Parque. 

Determina que os veículos credenciados devem transportar até dez passageiros, incluso o condutor 

de visitantes, levando-se em consideração a capacidade de suporte de cada atrativo estabelecida 

pelo Plano de Manejo.  

A Portaria trata, ainda, das penalidades para condutores de veículos e condutores de 

visitantes que cometerem infrações. Tais penalidades deverão ser julgadas por um Comitê de 

Análise de Conduta que estabelecerá as penalidades que vão da advertência à cassação definitiva da 

autorização. 

A grande extensão territorial do Parque  – 155 mil hectares – e uma equipe constituída 

por oito pessoas – três analistas ambientais e cinco técnicos – representam um grande desafio no 

processo de disciplinamento das ações de uso público na área. Entretanto, algumas parcerias 

firmadas recentemente com empresas têm auxiliado no processo de fiscalização da UC. O Parque 

recebeu, a título de doação, dois carros com tração 4x4 e dois barcos. A construção de uma sede 

administrativa na entrada do Parque também está sendo financiada com recursos doados. Essas 

ações facilitarão o monitoramento e acompanhamento das atividades praticadas no local e ajudarão 

garantir o uso adequado dos recursos naturais, razão maior da existência da unidade de conservação. 

 

6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

       O Brasil é detentor de um número considerável de unidades de conservação. Essas 

unidades estão organizadas em dois grandes grupos que se redistribuem em várias categorias de 

acordo com seus objetivos e finalidades. Nesse sentido, os usos permitidos para cada categoria são 

distintos, levando em consideração as especificações de cada uma, as determinações do SNUC e do 

Plano de Manejo.  

 No que se refere ao uso público, existem algumas normas e restrições que precisam ser  

cumpridas quando se trata de em uma unidade de conservação de proteção integral, como é o caso 

dos parques nacionais.  

Interpretados muitas vezes como pedaços do paraíso na terra, os parques nacionais 

representam verdadeiros atrativos turísticos. Entretanto, a visitação nesses espaços carece de 

controle e ordenamento. Só assim poderá contribuir, efetivamente, com o desenvolvimento da 

região e garantir a manutenção dos seus recursos naturais.  

No que concerne ao Parque dos Lençóis, constatou-se que há todo um empenho por 

parte da sua administração no sentido de buscar o ordenamento da atividade turística na unidade de 

conservação, visando assim, minimizar os impactos causados pela atividade ao mesmo tempo em 
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que direcionam os visitantes e a população local para o uso correto e sustentável dos recursos 

naturais ali existentes, garantindo sua manutenção também para as gerações futuras. 

Apesar de todos os esforços empreendidos pela atual gestão do Parque Nacional dos 

Lençóis Maranhenses, no sentido de equacionar os problemas ambientais, econômicos e sócio-

culturais que envolvem a UC, os desafios ainda são imperiosos no que concerne ao planejamento, 

ao manejo dos recursos e a fiscalização adequada da unidade no sentido de garantir sua proteção.  

Por fim, é oportuno lembrar que a visitação pública consiste em uma das principais 

atividades de geração de recursos para uma unidade de conservação e deve ser estimulada desde 

que esteja pautada nos princípios da sustentabilidade e garanta a proteção do patrimônio ambiental e 

cultural em harmonia com o bem-estar da comunidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

A Euterpe oleracea Mart.é uma espécie palmácea nativa da região amazônica que se 

destaca,entre os diversos recursos biológicos vegetais, pela sua abundância nas áreas onde ocorre e 

por constituir-se como importante fonte de diversos produtos, tanto de subsistência quanto 

comerciais (BALICK, 1989). É encontrada em toda a Amazônia como espécie componente da 

floresta nativa ou em formas de verdadeiros maciços naturais conhecidos como açaizais– com 

predominância nas áreas de várzeas.  

Há várias espécies de Euterpe, muitas das quais de validade duvidosa. As duas espécies 

principais são conhecidas como Açaí: Euterpe oleracea Mart. e E. precatória Mart., ambas ocorrem 

na Amazônia. Em outras partes do Brasil, a Euterpe edulis Mart.,  é conhecida como Juçara, e se 

torna importante no sul e sudeste do Brasil; embora as populações naturais desta espécie tenham 

sido significativamente reduzidas com a devastação da Mata Atlântica. Euterpe edulis tem sido 

devastada em seu estado natural no Brasil devido à coleta intensa. A plantação de juçara tem sido 

estabelecida, mas de forma lenta, já que a própria espécie é de crescimento lento (BOVI e 

CASTRO, 1993). 

A espécie EuterpeoleraceaMart., conhecida popularmente como açaizeiro nos estados 

amazônicos, distribui-se no Brasil pelos Estados do Pará, Amapá, Maranhão e Amazonas, sendo 

também encontrada na Guiana Francesa, Suriname, Trinidad e Tobago e Venezuela. É um tipo 

vegetacional predominante ao longo dos rios e igarapés, terrenos de baixadas e em áreas cuja 

umidade é permanente (CALVAZARA, 1976). No Maranhão, ela é popularmente conhecida como 

juçara, mesmo nome dado à espécie E. edulis (em sua ocorrência na Mata Atlântica).  

Neste trabalho, o nome juçara será adotado para a espécie E. oleracea, objeto deste 

estudo, pela sua designação popular dominante no Maranhão. O termo juçaral será usado em 

referência às formações naturais de juçara. Ainda que atualmente, em nível nacional, o nome mais 

mailto:oliveirageografa@yahoo.com.br
mailto:cpinheiro@elo.com.br
mailto:mribeiro40@yahoo.com.br
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divulgado seja o de açaí, usaremos o termo juçara para a designação dos produtos mais 

comercializados: o vinho
1
 e o palmito.    

Os produtos derivados do extrativismo dos açaizeiros ocupam lugar de destaque na 

economia dos estados amazônicos (especialmente no Pará) pela produção de frutos e palmito, os 

quais, juntos, mobilizam, anualmente, recursos da ordem de 200 milhões de dólares, sendo 10% 

deste valor proveniente da exportação de palmito para outros países (SUDAM, 1992). A produção 

paraense de frutos e palmito do açaizeiro representa 93% e 82%, respectivamente, do total 

produzido no Brasil. Somente o estado do Pará produz, anualmente, mais de 100 mil toneladas de 

frutos (representando cerca de 50 milhões de reais) e 20 mil toneladas de palmito 

(aproximadamente, 10 milhões de reais). 

No Maranhão, a comercialização de frutos da Juçara apresenta números bem mais 

modestos que os do estado do Pará. A produção atinge somente a casa das cinco mil toneladas de 

frutos, ainda que esteja em crescimento, nos últimos anos, e não há produção de palmito (Tabela 1). 

Note-se que a produtividade de frutos da Juçara registrada pelo IBGE – Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – compreende o volume comercializado e não de fato o produzido nos 

juçarais do Estado, cujo volume real não é conhecido. 

 

  Tabela 1 – Quantidade produzida de frutos de juçara (tonelada) no Maranhão (1990-

 1998) 

 

Tipo de produto 

extrativo 

Anos 

1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 

Juçara (Fruto) 5.182  5.189  5.057  2.922  3.311  3.473  3.804  3.954  4.030  

   Fonte: IBGE - Extração Vegetal 1990/1998 

 

Pelo lado social, os frutos produzidos pelos juçarais são de grande importância para a 

subsistência de muitas populações nas áreas de ocorrência da espécie, principalmente pelos 

alimentos que proporcionam e pela sua comercialização.  

Em muitas áreas da Amazônia, os frutos fazem parte da dieta de uma grande parte dos 

habitantes. O mesocarpo carnoso é misturado com água para fazer uma espécie de vinho e até 

sorvetes. O vinho da juçara é consumido na Amazônia quase que em uma base diária, 

                                                 
1
 Suco não alcoólico 
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especialmente entre os segmentos mais pobres da população. Em toda a sua distribuição, a palmeira 

tem também outros usos menores. Os caules são usados para uma variedade de fins de construção. 

As folhas são amassadas e o líquido espremido é aplicado para parar sangramentos. Frutos e 

sementes são utilizados como alimento animal. A palmeira é também muito utilizada como forma 

ornamental. Os habitantes das zonas ribeirinhas da Amazônia utilizam, praticamente, todas as partes 

das plantas para as mais diversas finalidades: as folhas para cobertura de casas, ração animal e 

artesanatos; o estipe (caule) para a construção de casas, pontes e cercas; e, as sementes despolpadas 

para alimentação animal e adubo orgânico.  

A Euterpe oleracea substituiu a E. edulis na produção de palmito no Brasil, por causa 

de seus caules cespitosos, palmito e frutos, que podem ser colhidos sem destruir as plantas.  

Nos anos 60, a exploração comercial do palmito da juçara começou no estuário do 

Amazonas. A maior parte da produção é destinada aos mercados nacional e internacional, 

principalmente. Em seguida, iniciou-se no Sudeste do Brasil, devido à exaustão de outras fontes, 

especialmente da juçara (Euterpe edulis). Embora a juçara produza um palmito mais massivo, ela 

requer de oito a dez anos para chegar à maturidade (se comparada ao tempo de três a quatro anos de 

maturação do açaí). Além disso, a juçara tem hábito solitário e a coleta do seu palmito elimina as 

palmeiras individuais. Em contraste, o açaí é uma espécie cespitosa com potencial para regenerar-se 

quando sujeita à extração do palmito. 

A Ilha de São Luís é conhecida pela grande produção de frutos de Juçara. Ela possui 

muitas áreas que apresentam condições propícias ao desenvolvimento dos juçarais e estes se 

estabelecem em regiões contínuas de grande extensão, formando Florestas Perenifólias de Várzea, 

virtualmente puras.  

O povoado de Maracanã é parte integrante da área rural do município de São Luís e é 

conhecido como grande produtor de frutos. Esta localidade tem sofrido intensas transformações em 

consequência do desenvolvimento que esta região alcançou nos últimos anos – e tornou-se 

especialmente conhecido pela realização da Festa da Juçara (feira anual de comercialização de 

produtos da juçara, especialmente do vinho). Pela importância que a Festa da Juçara representa para 

a comunidade de Maracanã e adjacências, os números de produção, extensão e condições de 

conservação das florestas de Juçara da região ainda são desconhecidos. E, finalmente, não se tem 

medido o valor econômico, social e cultural desta espécie vegetal para a comunidade. 

Este estudo tem com objetivo principal realizar a caracterização fitossociológica e 

produtiva dos juçarais na comunidade de Maracanã.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Áreas de ocorrência 

 

Conforme Glassman (1972 apud NOGUEIRA, 1997), o gênero Euterpe apresenta 49 espécies 

distribuídas desde a Guatemala até a Argentina. As distribuições mais significativas ocorrem na 

Colômbia (19 espécies), no Brasil (10 espécies), na Venezuela (9 espécies), na Bolívia, Guiana, 

Trindade e Tobago (4 espécies). 

São enumeradas dez espécies de Euterpe que ocorrem no Brasil: E. catinga; E. 

concinna; E. controversa; E. edulis; E. jatapuensis; E. longibracteata; E. oleracea; E. petiolata; E. 

precatória; E. foraimae. Entretanto, as duas mais importantes, sob o ponto de vista comercial, são 

Euterpe edulis Mart. eEuterpe oleracea Mart.(LEÃO, CARDOSO et. al. apud NOGUEIRA, 1997). 

Conforme Nogueira et al. (1995), a juçareira (Euterpe oleraceaMart.) é uma palmeira 

típica da Amazônia e ocorre espontaneamente nos estados do Pará, Amazonas, Maranhão e Amapá. 

Os juçarais (Floresta Perenifólia de Várzea de Juçara) nativos são comuns no estuário do rio 

Amazonas, em terrenos de várzeas, igapós (terrenos constantemente inundados) e terra firme. O 

ambiente natural da espécie caracteriza-se por apresentar clima tropical chuvoso com temperatura 

média de 25,9ºC, precipitação de 2,761 mm/ano e evaporação potencial relativa de 86% 

(VILLACHA, 1996). 

 

2.2 Características botânicas 

A juçara é uma palmeira característica de áreas de umidade permanente, 

desenvolvendo-se em vários tipos de solo, desde terras firmes a várzeas com inundações periódicas. 

Pode se propagar pela semeadura direta ou pela dispersão de sementes, possuindo farto 

perfilhamento, por isso, muito apreciada para exploração de palmito no Estado do Pará, sendo esta a 

característica principal que a diferencia de Euterpe edulis Mart. (a juçara da Mata Atlântica),que só 

se propaga por meio de semente. Euterpe oleracea desenvolve-se em touceiras e os seus frutos são 

produzidos em cachos de coloração arroxeada, quase negros quando maduros; daí se extrai o vinho 

da juçara, em geral, muito apreciado.  

Segundo Nogueira (1997), o sistema radicular da juçara é fasciculado, em forma de 

cabeleira, denso, cujas raízes emergem do estipe. As partes expostas das raízes desenvolvem 

pneumatóforos, os quais têm função respiratória, quando o solo onde a planta cresce está submerso. 

O caule é denominado de estipe, cilíndrico, anelado e sem ramificações, podendo alcançar até 30 m 

de comprimento. As folhas, quando adultas, chegam a atingir 2m de comprimento e são compostas 

de 70 a 80 pares de folíolos; desprendem-se totalmente quando envelhecem e secam. 
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Conforme a EMBRAPA (1987), ao atingir a idade de 3,5 a 4 anos, as juçareiras entram 

em início de floração. Sua inflorescência, conhecida como cacho, é formada por um conjunto de 

raquíolos, contendo um número variável de flores masculinas e femininas. Após a abertura e 

fecundação das flores, a palmeira necessita de, aproximadamente, cinco a seis meses para que seus 

frutos atinjam a fase de colheita.  

A polinização das flores das juçareiras é cruzada e se dá por meio de insetos. Na ântese 

das flores masculinas, os insetos da ordem Hymenoptera são os mais frequentes, com destaque para 

a espécie Trigonapallens seguida da ordem Díptera (OLIVEIRA et. al. 1992). 

Em relação à frutificação, a maior produção de frutos maduros ocorre no período de 

menor intensidade de chuvas, ou seja, entre os meses de junho e dezembro, no estuário amazônico 

(JARDIM e KAGEYAMA, 1994). 

A juçara pode ser propagada por sementes e vegetativamente através de perfilhos que 

surgem espontaneamente na base da planta. Conforme a EMBRAPA (1987), a produção de mudas 

por sementes é muito mais rápida e viável do que a retirada de brotação. Em plantios comerciais, o 

primeiro processo é mais adequado por apresentar maior eficiência e rapidez (NOGUEIRA et al., 

1995). 

O fruto da juçara é uma baga globosa, violácea (quando madura) e fibrosa; a semente 

contém caroço pequeno e duro, sendo que um quilo contém de 900 a 950 sementes (MOREIRA, 

1989). 

O palmito da juçara, juntamente com os frutos produzidos por essa palmeira, são, atualmente, os 

principais produtos obtidos do extrativismo vegetal praticado pelos habitantes das áreas 

ribeirinhas do estuário amazônico (LOPES et al., 1982; STRUDWICK e SOBEL, 1988 apud 

NOGUEIRA 1997); nas áreas inundáveis da Baixada Maranhense, na ilha de São Luís e em 

outras regiões do estado do Maranhão, o fruto é o principal produto extrativo. 

 

2.3 Densidade dos juçarais 

A capacidade que algumas espécies possuem para colonizar grandes áreas levou Peters 

(1992) a denominar suas formações como florestas oligárquicas (florestas de poucas espécies); 

nelas se destacam as palmeiras. A juçara é uma dessas espécies.   

Calvazara (1972), através de observações em áreas de várzea nos municípios de Barcarena, 

Moju, Colares e Guamá, constatou a presença de 9.303 estipes por hectare, incluindo os 

indivíduos em diversos estádios de crescimento. Em áreas de terra firme, a população é reduzida 

à metade: apenas 4.624 estipes por hectare. Após levantamentos em áreas de várzea no 

município de Ponta de Pedras (COSTA, et al., 1973), encontrou uma média de 298 touceiras de 
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juçareiras por hectare, em um total de 4.906 estipes. Em um hectare de várzea, às margens do rio 

Muaná, foram encontradas 273 touceiras e 1.300 estipes por hectare, totalizando 2.515 palmeiras 

por hectare. Nas várzeas do rio Paranateua, foram observadas 192 touceiras por hectare, 

totalizando 2.189 estipes de tamanhos variados. 

Anderson et al. (1985) constataram na Ilha das Onças, município de Barcarena, que as 

juçareiras, em áreas de mata não manejadas, apresentavam média de 9,5 plantas, enquanto que na 

floresta manejada as touceiras eram formadas em média de 6,5 plantas. 

Mattos et al. (1990), em estudos desenvolvidos nas várzeas do rio Canaticu, município de 

Curralinho, relataram que os juçarais submetidos à exploração de palmito apresentaram uma 

densidade média de 481 touceiras por hectare, considerando apenas os que apresentavam estipes 

maiores de 2m de altura. Na área, encontra uma população concentrada em 5.317 plantas por 

hectare com menos de 2m de altura.  

 

2.4 Produtividade dos frutos 

A produtividade de frutos em juçarais nativos é bastante variável e está relacionada a 

diferentes fatores, tais como: concentração da população de plantas, densidade da floresta e tipo de 

solo. Em condições ideais, a produção de frutos é estimada em 24/toneladas/hectare/ano; 

considerando um juçaral contendo cerca de 200 touceiras por hectare e cinco indivíduos adultos por 

touceira (COSTA et al., 1974; CALVAZARA, 1976). 

Conforme Jardim e Anderson (1987), obtêm-se rendimentos de 1.158,8 quilos por hectare de 

frutos em áreas não manejadas; entretanto, ao realizarem desbaste seletivo das espécies 

competidoras conseguiram elevar a produção para 2.437,6 quilos por hectare devido a menor 

competição por luz e nutrientes. 

Para Hamp (1991 apud NOGUEIRA, 1997), é possível conseguir incremento de 200% 

na produção de frutos ao realizar manejo em um juçaral nativo em relação às oito toneladas por 

hectares obtidas em áreas não manejadas. Este autor comparou a produção de frutos de juçarais em 

áreas manejadas e não manejadas, localizadas na Ilha de Combu, município de Acará, e verificou 

que a produção é três vezes maior em áreas onde se deixou um menor número de plantas por 

touceira, atribuindo esse fato à menor competição das plantas por luz e nutrientes. 

Para a EMBRAPA (1987), cada palmeira produz, anualmente, de seis a oito cachos, 

dependendo da fertilidade e umidade do solo, bem como da luminosidade, uma vez que produz bem 

à sombra. Como média de produtividade, consideram-se seis cachos em diferentes estágios de 

crescimento, uma média de 15 Kg de frutos maduros, que na concentração prevista de 3.125 

plantas/ha, com um total de 46.875 Kg/frutos/ha, corresponde a 3.150 latas/ano. 
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2.5 Importância socioeconômica da juçara 

O extrativismo vem ganhando importância, nos últimos anos, devido às preocupações, 

em nível mundial, quanto à preservação dos recursos naturais e da biodiversidade. A produção 

extrativa contribui para a definição de critérios e indicadores de sustentabilidade dessa atividade. A 

juçara pode ser um bom exemplo de espécie para este tipo de estudo. Os produtos derivados do 

extrativismo dos juçarais têm aceitação cada vez maior do mercado nacional e internacional e 

ocupam o quarto lugar em importância na economia do estado do Pará. Destaque para a produção 

de frutos e palmito, os quais, juntos, mobilizam recursos, anualmente, na ordem 300 milhões de 

dólares, sendo 10% desse valor proveniente da exportação de palmito para outros países (REVISTA 

CACEX, 1989; IBGE;1991; PARÁ, 1992; SUDAM, 1992 

No aspecto econômico, o palmito é considerado um produto de alta qualidade e 

competitividade. O Brasil aparece como o maior exportador e produtor deste produto. Os frutos, por 

outro lado, apresentam grande importância para as populações ribeirinhas:pelo alimento que 

proporcionam e pela comercialização do excedente familiar. Adicionalmente, vale ressaltar que o 

vinho da juçara é o segundo alimento mais consumido na cidade de Belém, cujo consumo diário é 

superior a 100.000 litros durante o período da safra do produto; superado apenas pela farinha de 

mandioca (SECON, 1991; SUDAM,1992; STRUDWICK, 1988). 

A produção de frutos do estado do Pará representou, em 2001, 93% do total que é 

produzido no Brasil. O Pará aparece em primeiro lugar, produzindo anualmente mais de 100 mil 

toneladas; em segundo lugar, está o Maranhão com 5,08% e mais de 6.000 toneladas; e, em terceiro, 

o Amapá com 1,34%, pouco mais de 1.000 toneladas. Os dados dos últimos vinte e um anos, 

apresentados na Tabela 2, mostram a produção anual de frutos de juçara no Brasil, precisamente nos 

estados do Maranhão, Pará e Amapá. 

Os dados mostram picos de produção no Brasil, refletida quase que totalmente pela 

produção paraense. Na segunda metade da década de 80, quando a produção do Pará e a produção 

do Brasil chegou a mais de 130.000 t., o Maranhão, na mesma época, apresentou uma produção 

consistente entre 3.000 e 4.000 t; o Amapá produziu entre 4.000 e 5.000 t. A produção brasileira 

manteve-se relativamente inalterada nos volumes mencionados até 1993, quando despenca para 

menos de 100.000 t, voltando a crescer, consistentemente, a partir de 1995. Exceção às pequenas 

oscilações eventuais, a produção de frutos de juçara tem crescido, chegando ao ano de 2001 com 

mais de 120.000 t/ano; destas, mais de 92% são oficialmente provenientes do Pará. Por outro lado, 
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enquanto a produção maranhense cresceu no período, chegando a mais de 6.000 t/ano, a produção 

do Amapá entrou em declínio, estando atualmente abaixo de 2.000 t/ano (Figura 1). 

É importante ressaltar, que uma parte da produção do Maranhão também é computada 

como sendo do Pará, fato este comprovado pelo Relatório Frutos de Açaí (1996); os frutos 

comprados no Maranhão, especialmente na região da Baixada, são transportados para Belém e 

incorporados à produção paraense.  

 

Tabela 2 – Produção de frutos de juçara no Brasil, Maranhão, Pará e Amapá 
Anos Brasil Pará Maranhão Amapá 

1980 59.591 54.445 4.581 304 

1981 61.999 53.393 4.493 3.731 

1982 84.686 76.445 3.851 4.268 

1983 88.300 81.821 3.745 2.428 

1984 92.983 87.028 3.783 1.853 

1985 126.531 116.756 3.750 5.650 

1986 137.595 127.788 3.748 5.735 

1987 145.881 137.093 3.843 4.585 

1988 117.119 108.937 3.762 4.049 

1989 114.304 106.085 3.986 3.851 

1990 120.795 113.292 4.030 3.080 

1991 116.559 108.934 3.954 3.240 

1992 124.555 117.488 3.804 2.812 

1993 85.286 78.425 3.473 2.848 

1994 98.857 91.851 3.311 2.860 

1995 108.922 102.574 2.922 2.565 

1996 111.438 103.698 5.057 2.831 

1997 100.214 92.021 5.189 1.938 

1998 119.074 110.557 5.182 1.937 

1999 116.132 107.663 5.237 1.944 

2000 121.800 112.676 5.936 1.825 

2001 122.131 113.744 6.208 1.638 

Fonte: IBGE – Anuário de extrativismo vegetal. 1980/2001 

 

 

Estima-se que as atividades de extração, transporte, comercialização e industrialização 

de frutos e palmito de juçara são responsáveis pela geração de aproximadamente 30.000 empregos 

diretos e indiretos no Pará (BEIRA DO RIO, 1992). Mais da metade da produção estadual de frutos 

de juçarais é comercializada em Belém, sendo beneficiada através das mais de 2.000 máquinas 

existentes na cidade, o que atende apenas a 59% da demanda potencial do produto na capital 

(PROJETO AÇAÍ, 1992). 

A produção do vinho da juçara, que há pouco tempo era destinada integralmente ao 

mercado local paraense, vem conquistando outras regiões do país. Cerca de 120 toneladas/mês da 

polpa congelada são destinadas, principalmente, para os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, 

Pernambuco, Brasília e Goiás. A importância que vem sendo dada ao vinho da juçara como fonte 

alimentar e a crescente demanda pelo produto tem feito com que os produtores ribeirinhos destinem 
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suas áreas de juçarais nativos à produção de frutos, principalmente aquelas localizadas próximas aos 

grandes centros consumidores. (NOGUEIRA, 1997). 

 

 
Figura 1 - Produção (t) de frutos de juçara no Brasil, Pará e Maranhão (1980-2001) 

Fonte: IBGE – Anuário de extrativismo vegetal. 1980/2001 

 

Os juçarais também apresentam outras potencialidades com relação ao fornecimento de 

matéria-prima para a indústria de celulose e papel, uma vez que os estipes das plantas, cujos 

palmitos foram retirados, podem ser aproveitados para tal fim. Em trabalho sobre as potencialidades 

papeleiras dessa palmeira, Melo et al. (1974) definem esta matéria-prima como homogênea e 

disponível em grandes quantidades, de baixo custo e produtora de fibra longa com elevada 

resistência ao rasgo. Tem como inconveniente, porém, a necessidade de pré-tratamento mecânico 

para que o parênquima seja eliminado. 

Pinheiro (2002), com base nos dados do IBGE para a Baixada Maranhense, aponta uma 

tendência de crescimento da produção nos últimos cinco anos, saindo do patamar de 100 t/ano até 

1995, para a casa das 750 t/ano, de 1996-2000. Nessa região, atualmente, os municípios maiores 

produtores são: Centro Novo do Maranhão (cerca de 160 t/ano, nos últimos 4 anos); Pedro do 

Rosário (cerca de 100 t/ano); Presidente Sarney (cerca de 80 t/ano); Serrano do Maranhão (cerca de 

70 t/ano). Uma avaliação da produção por município, nos últimos dez anos, seria problemática, uma 

vez que vários novos municípios foram criados a partir do desmembramento de outros. É o caso 

desses mencionados com a maior produção atual, pois pertenciam a outros municípios que tiveram 

sua área e, consequentemente, sua produção reduzidas a partir do desmembramento em 1995. 

A Tabela 3 mostra a produção de frutos da Aglomeração Urbana de São Luís, composta 

pelos municípios da ilha de São Luís, Ribamar e Paço do Lumiar, no período de 1980-2001. Os 

dados mostram a produção nesta área, no início dos anos 80, assim distribuída: São Luís, mais de 

300 t/ano; São José de Ribamar, acima de 500 t/ano; e Paço do Lumiar, com produção acima de 400 
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t/ano. Os dados de 1983/84 não foram colocados por não estarem disponível no IBGE, na época da 

consulta. 

 

Tabela 3 - Produção de frutos de juçara nos Municípios de São Luís, São José de Ribamar e 

Paço do Lumiar (1980-2001) 

Produção de frutos(t) da Aglomeração Urbana de São Luís/MA 

Anos São Luís Ribamar Paço do Lumiar 

1980 37 46 240 

1981 600 590 490 

1982 420 592 460 

1983 -- -- -- 

1984 -- -- -- 

1985 145 620 490 

1986 144 580 510 

1987 146 596 526 

1988 145 401 516 

1989 130 405 550 

1990 80 421 577 

1991 76 450 500 

1992 58 420 480 

1993 61 428 485 

1994 57 390 444 

1995 56 370 460 

1996 35 26 36 

1997 34 37 37 

1998 34 23 37 

1999 35 23 38 

2000 37 24 39 

2001 38 25 39 

   Fonte: IBGE – Anuário de extrativismo vegetal. 1980/2001 

 

A partir da metade da década de 80, a produção de toda a ilha entrou em grande declínio 

(Figura 2), saindo de 500 e 600 t, em Paço do Lumiar e Ribamar, respectivamente, e de 145 t, em 

São Luís, para números entre 26 e 36 t/ano nesses municípios. Desde então, os números de 

produção de frutos nessas áreas têm se mantido abaixo das 40 toneladas, em cada município, 

chegando, atualmente, a totalizar pouco mais de 100 t. Acredita-se que este decréscimo venha 

ocorrendo devido ao aumento das áreas urbanas na ilha, desde o final da década de 80, com 

significativo desmatamento, aliado ao assoreamento de igarapés no interior da ilha. 
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Figura 2 - Produção de frutos de juçara nos Municípios de São Luis, São José 

de Ribamar e Paço do Lumiar (1985-2001) 

   Fonte: IBGE – Anuário de extrativismo vegetal. 1985/2001 

 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

O estudo foi realizado na localidade de Maracanã, na área denominada Alegria. O 

povoado de Maracanã está localizado a 02º 37‘ de Latitude Sul e 44º17‘ de Longitude Oeste, sendo 

parte integrante da área rural do município de São Luís (Figura 3). Possui uma área de 1.831 

hectares, limitando-se ao norte com o rio Bacanga, a leste com a rodovia BR 135, a oeste com a 

Vila Maranhão e ao sul com a localidade de Rio Grande, reunindo as localidades de Maracanã, Vila 

Sarney, Vila Esperança e Rio Grande. As áreas próximas a Maracanã passam por um processo de 

modernização, abrigando, em suas proximidades, o Distrito Industrial de São Luís, o Aterro 

Sanitário de São Luís, o Complexo Industrial e um porto construído pelo Consórcio de Alumínio do 

Maranhão – ALUMAR, na confluência do Estreito dos Coqueiros com o Rio dos Cachorros. 

Tornou-se especialmente conhecido pela realização da Festa da Juçara, uma feira anual de 

comercialização de produtos da Juçara, especialmente do vinho.  

Considerando o clima do estado, a localidade encontra-se na área de ocorrência do 

clima tropical úmido; a temperatura média varia de 24º a 27º C. O primeiro semestre do ano 

corresponde ao período chuvoso; o período seco ao segundo semestre do ano. Pode ser observado 

que na área de concentração dos juçarais as temperaturas são mais baixas; favorecidas pela 

proximidade dos cursos d‘água e a densidade de vegetação na área pesquisada, onde a folhagem das 

palmeiras ameniza a penetração dos raios solares. 

Na área de estudo, a vegetação predominante é a de Floresta Perenifólia de Várzea, com 

predominância de buritizais e juçarais (Figura 4), além de espécies frutíferas, medicinais e outras. 
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A localidade tem passado por um processo gradativo de degradação ambiental, cujos 

impactos atingiram os meios físicos, biológicos e antrópicos, comprometendo, significativamente, 

as características ecológicas da área. 

A área do Maracanã apresenta pouca infra-estrutura, pois os investimentos em 

saneamento básico, sistema de esgoto, água encanada, dentre outros, são precários, precisando de 

investimentos para a melhoria da qualidade de vida. 

 

 
 Figura 4 – Formação de Floresta Perenifólia de Várzea –  

Juçarais na Área de Estudo 

 

Procedimento de campo. Foi realizada uma caracterização da área de estudo com base 

em dados secundários. Elaborou-se um formulário para entrevistas do tipo estruturada. Realizou-se 

a observação direta na área de estudo durante os anos de 2000, 2001 e 2002. Para a caracterização 

ecológica da área de estudo,efetuou-se a demarcação de parcelas para acompanhamento – foram 

demarcadas em áreas de juçarais nativos,10 parcelas de 10x10m, no mês de abril de 2002. 

Caracterização da área das parcelas; contagem de touceiras e número de plantas – realizadas em 

maio de 2002; levantamento de produção com contagem dos cachos nas parcelas em agosto de 

2002. Realizou-se o processamento de dados através do Software JMP versão 3.2.6, para estatística 

descritiva e análise geral, quantitativa e qualitativa. 

 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Caracterização fitossociológica e produtiva dos juçarais da área de estudo 

 

Para determinar o efeito das práticas locais de manejo sobre as juçareiras, o estado de 

conservação e a capacidade produtiva dos juçarais da área de estudo, demarcaram-se dez parcelas 
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de 10x10 m (100 m2, cada) com as seguintes características: duas parcelas em uma área de seis 

hectares, com 4 m de espaçamento entre elas; duas parcelas em uma área de 1ha, com espaçamento 

de 3,5m entre as parcelas; e, seis parcelas em uma área de 2ha com espaçamento de 2,5 a 8 m entre 

as parcelas.  

Foram registrados, no total das dez parcelas, 1.416 estipes, sendo 971 com mais de 2,5m 

e 445 com menos de 2,5m de altura; 59 caules estavam velhos ou mortos. As estipes das juçareiras, 

na área amostrada, dispunham-se tanto em touceiras quanto individualmente, com menor 

frequência.  

Nas dez parcelas inventariadas, o número de touceiras variou de 5 a 10, com média de 

7,7. O número de estipes adultos (com mais de 2,5 m de altura), por parcela, teve variação de 35, o 

mais baixo, até 180, o mais alto; a média total, por parcela, foi de 97,1. A média de estipes por 

touceira, em cada parcela, teve variação entre 5,8 e 25,7; a média geral do número de estipes por 

touceira foi de 12,8. Extrapolando-se os dados das parcelas para um hectare, chega-se a um número 

médio de 971 palmeiras por hectare; o número médio de touceiras por hectare foi de 77 (Tabela 6). 

 Foram inventariados 699 cachos nas dez parcelas, o que leva ao mesmo número na 

extrapolação para um hectare. Do total inventariado, foram pesados 490 cachos, que resultaram em 

média de 1,15 Kg por cacho (variação de 0,73 Kg a 2 Kg). Considerando que foram pesados apenas 

70% (490 cachos) do total de cachos inventariados nas parcelas, extrapolando-se para 100%, chega-

se a 712,5 Kg de frutos por hectare, o equivalente a quinze latas. Sabendo-se que uma lata de frutos 

produz seis litros de vinho, em média, chega-se a uma produção nas parcelas estudadas, de 285 

litros de vinho por hectare.  

 Segundo a EMBRAPA (1987), cada palmeira produz anualmente de seis a oito cachos, 

dependendo bastante da fertilidade e umidade do solo, bem como da luminosidade. Como média de 

produtividade, consideram-se seis cachos em diferentes estágios de crescimento e uma média de 15 

Kg de frutos maduros, que, na concentração prevista de 3.125 plantas/ha, com um total de 46.875 

kg/frutos/ha, corresponde a 3.150 latas/ano.  

Alguns autores (COSTA et al, 1974; Produtos....., 1998; Daniel, 1997) mostram que 

Euterpe oleracea Mart., em seu estado natural, produz um número médio de 210 e 200 touceiras/ha.  

Segundo estes dados, uma touceira pode ter de 5 a 20 palmeiras, com pelo menos três em produção, 

para um total de 1.050 plantas adultas/ha e uma média de 3 a 8 cachos por planta/safra, podem ser 

esperados em duas safras anuais. Nesses estudos, cada cacho pesava de 3 a 6 kg, com média de 2,5 

kg, o que representava de 15 a 20 quilos de frutos porpalmeira. 

Outros estudos, como o de Calvazara (1972), registram 9.303 estipes, por hectare, em 

áreas de várzea (indivíduos em diversos estádios de crescimento); em áreas de terra firme, a 

população foi reduzida apenas a 4.624 estipes por hectare; o IDESP (1967) encontrou uma média de 
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298 touceiras de juçareiras por hectare, em um total de 4.906 estipes; em um hectare de várzea às 

margens do rio Muaná foram encontradas 273 touceiras e 1.300 estipes por hectare, totalizando 

2.515 palmeiras; nas várzeas do rio Paranateua, foram observadas 192 touceiras por hectare, 

totalizando 2.189 estipes de tamanhos variados (COSTA, et al., 1973). Anderson et al. (1985), em 

áreas de mata não manejadas, encontraram média de 9,5 plantas por touceira; na floresta manejada, 

as touceiras eram formadas em média de 6,5 plantas. Mattos et al. (1990) relatam que os juçarais 

submetidos à exploração de palmito, apresentaram uma densidade média de 481 touceiras por 

hectare (estipes maiores de 2m de altura); na área,encontrou-se uma concentração de 5.317 plantas 

por hectare com menos de 2m de altura.  

Nas parcelas inventariadas na área de estudo, os números não se apresentam muito 

próximos daqueles comentados anteriormente. O número médio de touceiras por hectare foi menor 

(77), com média de 971 plantas por hectare (palmeiras com mais de 2,5 m de altura); 1416, no total, 

incluindo aquelas abaixo dessa altura; a variação foi de um mínimo de 350 e máximo de 1400. O 

número médio de palmeiras por touceira foi baixo (apenas 12,8), mas a variação (6 a 25) ficou 

dentro daquela registrada em outras regiões. Os cachos são pequenos e de pouco peso (média de 

1,15 Kg), o que reflete na produtividade e produção atuais dos juçarais do Maracanã (Tabela 6). 

O número de cachos encontrados nas parcelas foi bastante variado: de 28 a 121, durante 

o período de frutificação desta safra, que ocorreu em abril de 2002. Dessa forma, foi possível 

inventariar os cachos até janeiro de 2003, em um período total de nove meses.  

No geral, os números encontrados nas parcelas inventariadas foram sempre mais baixos 

que os dos estudos relatados na literatura pesquisada. Entretanto, a comparação com os estudos 

comentados anteriormente pode ter algumas contra-indicações: primeiramente, por serem estudos 

em áreas amazônicas, em condições sobremaneira diversas daquelas do Maracanã, seja do ponto de 

vista geográfico e ambiental, seja pelo aspecto do manejo. No Maracanã, os baixos números na 

performance produtiva e de conservação dos juçarais devem estar associados ao processo de 

urbanização da região, mudanças ecológicas ao longo das duas últimas décadas, com grande 

perturbação e devastação dos juçarais, além da exploração continuada, sem manejo adequado e não-

sustentável dos mesmos. Ressalte-se que os donos das propriedades reclamam dos furtos dos cachos 

maduros, que ocorrem durante a noite nas áreas mais distantes das residências. Este fato pode ter 

contribuído para uma alteração mais negativa dos resultados. O alto valor pago pela lata de frutos 

durante a safra (R$ 8,00 a 10,00) estimula o furto de frutos na região e a sobre-exploração dos 

juçarais. 

O que parece evidente dos dados coletados, das entrevistas efetuadas e das observações 

realizadas é que a produção de frutos do Maracanã está atualmente muito aquém da demanda da 

Festa. Isto fica ainda mais evidente pelo grande volume de frutos comprados de outras localidades e 



 

429 
 

de outros municípios do Estado, durante o período da Festa. Os juçarais do Maracanã e da ilha de 

São Luís, de um modo geral, sofrem, na atualidade, os efeitos da urbanização, do descontrole de sua 

exploração, do desmatamento, das queimadas para roças, da perda de habitats e de ecossistemas, do 

assoreamento de corpos d‘água e da falta de cuidado e manejo com a flora e a fauna da ilha de São 

Luís. Os números da produção de frutos na ilha, como já discutido anteriormente, bem demonstram 

a situação de declínio na atividade de extração de frutos, por consistente e gradativa escassez, 

tendo-se que recorrer à compra de frutos de outros municípios. Os efeitos negativos desse processo 

não são sentidos apenas no extrativismo da juçara, mas, também, nas atividades agrícolas regionais, 

com a queda da produtividade e produção dos cultivos, redução nos períodos de pousio e exaustão 

dos solos, o que leva à degradação. 

 

Tabela 6 – Dados (número e peso) relativos a touceiras, estipes e cachos nas parcelas inventariadas na área de estudo. 

 

 

Variáveis 

PARCELAS 

 

01 

 

02 

 

03 

 

04 

 

05 

 

06 

 

07 

 

08 

 

09 

 

10 

Média 

das 

Parcelas 

Estimado 

para  1ha 

  

Nº de touceiras 06 08 10 08 08 10 07 07 08 05 7,7 77 

Nº de estipes 35 83 93 54 110 83 180 141 130 62 97,1 971 

Nº de estipes < 

2,5 m 

31 32 16 18 32 42 95 93 48 38 44,5 445 

Nº de estipes 

velhas/mortas 

- - 3 - 4 0 16 8 15 06 - - 

Média de 

estipes/touceira 

5,8 10,4 9,3 6,7 13,7 8,3 5,7 20,1 16,2 12,4 12,8 - 

Nº de cachos 

contados 

28 48 65 62 121 69 79 54 79 94 69,9 699 

Nº de cachos 

pesados 

3 13 34 27 87 59 55 40 78 94 49,0 490 

Peso total dos 

cachos (Kg) 

6 25,4 25,4 26,3 143 49,5 46,7 34,1 73,1 69,0 49,8 498,5 

Média de 

cachos por 

parcela(Kg) 

2,0 1,95 0,74 0,97 1,64 0,83 0,84 0,85 0,93 0,73 1,15 115 

 

 

4.2 Flora associada aos juçarais 

A vegetação da localidade onde as parcelas foram implantadas é composta, 

principalmente, de mata de várzea, com grande ocorrência de Euterpe oleraceaMart. Os 

ecossistemas locais sofrem a influência das cheias do rio da Passagem em certas épocas do ano, 

provocando inundações constantes nas áreas de várzea e maior acúmulo da umidade provocada 

pelas águas da chuva.  

Nas parcelas, foi registrada a ocorrência das seguintes espécies, associadas aos juçarais: 

Aninga – Montrichardiaarborescens(L.) ShottAraceae; Traquá – PhilodendrancordatumKunth, 
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Araceae; Cipó de Fogo- Doliocarpusdentatus (Aubl) Standl, Dilleniaceae; Pimenta de Macaco – 

Piper tuberculatumJacq, Piperaceae; Borboleta – não identificada ; Murta – Myrciasp., Myrtaceae; 

Pau Cabloco – Aspidosperma sp., Apocynaceae; Língua de Vaca – Polygonumlapathifolium l (p. 

spectabile Mart. Ex Méis.), Meliaceae; Imbaúba – CecropiapachystachiaTrec., Cecropiaceae; 

Jenipapo – Genipa americana L., Rubiaceae; Ingá de Fava – não identificada, Leguminosae; Junco 

– Eleocharis spp., Cyperaceae. 

 

CONCLUSÃO 

Os produtos derivados do extrativismo dos juçarais têm aceitação cada vez maior no 

mercado nacional e internacional, ocupando, por exemplo, no Pará, o quarto lugar em importância 

na economia do estado; mobilizam recursos anuais na ordem 300 milhões de dólares. A produção 

no Brasil, inclusive no Maranhão, voltou a crescer consistentemente a partir de 1995, chegando, nos 

dias atuais a 120.000 e 6.000 t, respectivamente. Por outro lado, na Ilha de São Luís, outrora 

conhecida pela grande produção de frutos de juçara, este extrativismo tem perdido importância. Do 

início até meados da década de 90, a região produzia acima de 1.000 t/ano; hoje, esta produção de 

frutos está em consistente declínio, produzindo atualmente de 100-300 t/ano de frutos. Pelo lado 

social, contudo, os frutos produzidos pelos juçarais ainda têm grande importância na subsistência de 

muitas populações nas áreas de ocorrência da espécie, também na ilha de São Luís, pelo alimento 

que proporcionam e pela sua comercialização. 

Do ponto de vista fitossociológico, os resultados encontrados nas parcelas inventariadas 

mostraram números sempre mais baixos que os dos estudos relatados em áreas amazônicas. Número 

de palmeiras por hectare, número de touceiras, número de palmeiras por touceira, número de cachos 

e pesos dos cachos tiveram valores bem abaixo daqueles esperados para juçarais de boa 

produtividade. Os baixos números na performance produtiva e de conservação dos juçarais no 

Maracanã devem estar associados ao processo de urbanização da região, mudanças ecológicas nas 

últimas duas décadas e exploração sem manejo adequado dos juçarais da região.  

No aspecto ecológico-ambiental, algumas ações confirmam a preocupação com o meio 

ambiente. Como exemplo, destaca-se o ―O Projeto Maracanã‖, que objetiva otimizar o uso 

sustentável dos recursos naturais, principalmente da flora e da fauna, dos rios locais, e, com especial 

destaque para os juçarais. Somando-se a este esforço, a Prefeitura de São Luís lançou, em 2001, o 

programa Turismo Ecológico e Rural – Modelo Participativo em Maracanã, incentivando o turismo 

ecológico e rural; com a participação da comunidade local, trilhas ecológicas foram implantadas, 

proporcionando caminhadas educativas pelo Parque da Juçara. O sentido da conservação dos 

recursos naturais da região, em especial dos juçarais, é despertado em locais e visitantes. 

Adicionalmente, devido às suas características de planta hidrófita, a juçara começa a ser percebida 
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como uma espécie importante para proteção das nascentes e também como forma de valorização 

das propriedades onde ocorrem. 
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1 – INTRODUÇÃO 

            A zona costeira brasileira tem sofrido grandes impactos ambientais, devido as diferentes 

atividades econômicas existentes (CARVALHO e RIZZO, 1994), especialmente pela crescente 

ocupação desordenada. Entre as entidades que compõem a paisagem costeira, a vegetação constitui 

um elemento importante do meio ecológico, tendo um papel decisivo na preservação do ambiente, é 

a entidade que apresenta as maiores transformações nas suas características originais em 

conseqüência das variadas atividades antrópicas.    

                                       A preocupação em relação à vegetação litorânea despertou o interesse de diversos estudiosos 

motivando à realização de vários trabalhos que contribuíram para uma maior discussão deste 

ecossistema tão fragilizado, bem como apresentando sugestões objetivando à minimização das 

diferentes agressões constatadas nos mesmos. Nesta perspectiva, destacam-se os trabalhos 

realizados por: Rawitscher (1944), Rizzini (1997), Novelli-Schaeffer (1982), Araújo (1984), 

Henriques et al. (1984), Silva e Somner (1983,1984,1984a), Santos e Rosário (1988), Fernandes e 

Oliveira (1989), Caruso (1990), Carvalho (1993), Freire (1993), Romariz (1996), Assis (2000).  

            Desde a década de noventa estes estudos vêm sendo realizados com o emprego das 

geotecnologias, a exemplo dos Sistemas Geográficos de Informação – SGI. Estes sistemas 

possibilitam a realização de planimetrias, monitorias e variadas avaliações ambientais destinadas à 

caracterização e planejamento da cobertura vegetal, a exemplo dos estudos desenvolvidos por 

Santos (1996), Pedreira (1998), Olmanson et al. (2002), Jamel (2004) e Pinheiro e Kux (2005), 

Santos (2007), Santos et al. (2009). 

            No estado do Maranhão, o estudo sobre a cobertura vegetal com a utilização do 

geoprocessamento é por demais escassos e, quando existentes, as escalas e resoluções adotadas nem 

sempre permitem análises mais detalhadas sobre pequenas áreas impactadas pelas atividades 

humanas. Todavia, de acordo com o plano de manejo do parque (MMA/IBAMA, 2003), a má 

utilização da vegetação tem gerado o empobrecimento da flora na região dos Lençóis Maranhenses 

em número de espécies e tem reduzido a variedade de hábitats vegetais. Conforme o citado plano, 

mailto:nadjafb21@yahoo.com.br
mailto:notlimah21@bol.com.br
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as principais ameaças à integridade dos mesmos estão relacionadas à colonização da região e a 

prática agropecuária de subsistência. 

           No intuito de detectar algumas destas alterações, foram elaboradas cartas temáticas com 

resolução de 5 metros, através da interpretação de fotografias aéreas de 1976 e imagem de satélite 

de 2004, para criação da base de dados do setor sudeste do Parque Nacional dos Lençóis 

Maranhenses - PNLM. Neste estudo foi utilizado o Sistema de Análise Geoambiental-SAGA/UFRJ, 

e respectiva metodologia proposta por Xavier-da-Silva e Carvalho-Filho (1993), visando à execução 

de assinaturas, monitorias e avaliação ambiental. Estes aplicativos permitiram fornecer informações 

sobre as alterações existentes na cobertura vegetal no período em tela, possibilitando identificar, 

quantificar e analisar, os locais onde ocorreram as principais mudanças, as entidades responsáveis 

pelas alterações ambientais e principalmente discriminar as áreas de riscos de desmatamentos. 

 

2- CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL DA ÁREA DE ESTUDO  
              

            A área de estudo encontra-se localizada no setor sudeste do PNLM, criado pelo Decreto 

Federal nº. 86.060 de 02/06/1981. Esta Unidade de Conservação situa-se no litoral oriental do 

estado do Maranhão, com área total de 1.550 km² entre as seguintes coordenadas geográficas: 02º 

19‘ e 2º 45‘  lat.S e  42º 44‘ e 43º 29‘  long.W.  

           O setor sudeste do parque (Figura 1), situado no município de Barreirinhas, possui uma área 

de 223,1 km² limitando-se ao norte com parte do campo de dunas móveis; ao sul, com o riacho do 

Bom Passar e o rio Maçangano; a leste, com o povoado de Cedro e o rio Preguiças; a oeste, com o 

rio Negro, delimitado pelas coordenadas de: 02° 38‘ e 02° 45‘ Lat. S e 42° 49‘ e 43° 02‘ Long. W 

        O acesso ao parque pode ser realizado por via terrestre, através da BR 135 e das MA 225 e 

402, saindo de São Luís a Barreirinhas, em 3 a 4 horas de carro, ou ainda por via marítima (em 

aproximadamente 12 horas) ou via aérea (em 40 minutos), partindo da ilha do Maranhão 

(SANTOS,2007).  

         A partir de Barreirinhas, em direção ao setor sudeste do parque, a forma mais usual de 

deslocamento é realizada em veículos 4x4, devido à ocorrência das trilhas arenosas. 
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2.1. Aspectos Geoambientais 

            

         Geologicamente, os Lençóis Maranhenses situam-se na Bacia Cretácea de Barreirinhas, a qual 

genericamente localiza-se na porção nordeste do estado do Maranhão entre a baía de São José e o 

delta do Parnaíba.  

         A área emersa da referida bacia, de acordo com Pamplona (1969), foi calculada em 15.000 

km² apresentando aproximadamente 250 km de comprimento por 60 km de largura.  

         O embasamento cristalino é constituído por gnaisses, granitos e quartzo - micaxistos de idade 

Pré-Cambriana (MMA/IBAMA, 2003). Acomoda-se sobre o mesmo, o pacote sedimentar cretáceo 

(clásticos continentais terrígenos) do Grupo Canárias (FEIJÓ, 1994) de idade eoalbiano (REGALI 

et al., 1985). A seguir o Grupo Caju representa uma seqüência transicional marinha caracterizada 

por clásticos e carbonatos (100Ma). Os sedimentos quaternários da Formação Açuí, constituídos 

pelas areias quartzosas, recobrem praticamente toda a bacia de Barreirinhas. 

           De acordo com o Projeto RADAM (1973), os depósitos aluvionares recentes são constituídos 

por cascalhos, areias e argilas inconsolidadas. Aparecem como faixas estreitas e, às vezes, 

descontínuas apenas ao longo dos rios mais importantes. 

           Os solos encontrados nos Lençóis Maranhenses caracterizam-se pela presença de Neossolos 

Quartzarênicos (Areias Quartzosas), profundos a muito profundos, excessivamente drenados e com 

baixos teores de argila englobando também as areias quartzosas marinhas (coloração cinza 

esbranquiçada, fina a média, com pequenas proporções de argila, moderada e bem selecionada). No 

parque pode-se registrar a ocorrência dos Solos Indiscriminados de Mangues, que se encontram, 

sujeitos a influência das marés, principalmente ao longo do curso inferior dos rios Periá e Preguiças, 

assim como, tem-se também a presença de Neossolos Flúvicos (Solos Aluviais), encontrados às 

margens dos cursos fluviais existentes.  

           A hidrografia da região é caracterizada pela presença de rios, riachos, córregos, lagunas e 

lagoas interdunares. Dentre os principais rios encontrados no setor sudeste do parque estão os rios 

Preguiças, Negro, Maçangano, Santo Inácio e demais cursos d‘água de menor caudal, tais como: os 

riachos de Bom Passar, Sucuriju, Tucuns, Pirunga.   

                                      As lagoas interdunares temporárias ou permanentes se formam a partir do afloramento do 

lençol freático quando das precipitações pluviométricas, apresentando diferentes formas, tamanhos 

e profundidade (SANTOS et al. 2009), permanecendo cheias no período de estiagem apenas as de 

maior profundidade.  

                                  A área de estudo, de acordo com o projeto RADAM (1973) e MARANHÃO (2003) encontra-

se localizada na unidade geomorfológica dos Lençóis Maranhenses. A área apresenta um relevo 



 

437 
 

suave a moderadamente ondulado, representado pelo extenso campo de dunas livres e fixas, 

planícies de deflação e inundação, lagoas, praias e manguezais (MMA/IBAMA, 2003). 

         O PNLM possui uma cobertura vegetal que ocupa predominantemente a área em torno do 

campo de dunas livres, sendo denominada vegetação de restinga, com destaque para as espécies de 

cajuí: Anacardium microcarpum, L.; caju, Anacardium occidentale, L.; guajiru, Chrysobalanus 

icaco, L.; murici, Byrsonima sp, dentre outras. No interior do Parque existem duas ilhas de 

vegetação denominadas: Baixa Grande e Queimada dos Britos. Na planície flúvio-marinha tem-se a 

presença do mangue vermelho, Rhizophora mangle L.; Rhizophora racemosa G.F.W.Meyer; 

mangue siriba, Avicennia germinans (L.) Stearn e mangue branco Laguncularia racemosa (L)  

Gaert, no curso inferior dos rios Periá e Preguiças. No interior do parque e no seu entorno (zona de 

amortecimento) podem ser encontradas espécies típicas do cerrado, a exemplo do pequi, Caryocar 

cf. coriaceum Wittm.; graviola, Annona muricata L.; ameiju, Duguetia echinophora R. E. Fr.; 

mangaba, Hancornia speciosa Muelle.Arg.  

            O clima da área dos Lençóis Maranhenses é do tipo tropical megatermico, muito quente, 

úmido a sub-úmido. Nesta o ciclo anual de chuvas caracteriza-se por apresentar índices de 1600 

mm, ventos com direções preferenciais NE, ENE, E e N com velocidades variando de regular a 

moderada. A temperatura média anual é relativamente alta, atingindo 27°C, enquanto a média das 

máximas fica entre 31ºC e 33ºC (GEPLAN/LABGEO, 2002).  

         Na zona rural dos municípios onde esta inserido o PNLM, a ocupação humana ocorre de 

forma descontinua (nas proximidades dos rios e das trilhas de acesso), em pequenas propriedades, 

predominando aquelas com área inferior a 10 ha e/ou em pequenos povoados, caracterizados por 

sua rusticidade. 

   

3 - METODOLOGIA 

      Os dados e informações apresentadas neste estudo foram obtidos através da revisão 

bibliográfica e cartográfica, interpretação de imagens de satélites e fotografias aéreas, trabalhos de 

campo, sobrevôo a área de estudo e demais mapeamentos gerados, conforme as etapas a seguir: 

 

3.1. Etapa de Gabinete 

          Foi realizado o levantamento bibliográfico para a construção dos conceitos relacionados a 

análise ambiental, meio ambiente, vegetação, geoprocessamento, mapeamentos fitogeográficos, 

planejamentos em áreas de preservação ambiental, pois eles representaram um recurso importante 

para a interpretação e compreensão da área de estudo e serviram de base para a geração das cartas 

digitais. 
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          Em seguida, foi desenvolvida a seleção de dados espaciais, envolvendo interpretações de 

documentos cartográficos e fotográficos, a saber: carta planialtimétrica da DSG/ME folha MI-497 e 

MI-552, Barreirinhas/MA, escala 1:100.000  de  1979; mapa do Plano de Manejo do PNLM (Carta 

de uso e cobertura da terra do PNLM e zona de amortecimento), escala 1:160.000; imagens CBERS 

de 2004 e 2005 (resolução 20 m);  imagem SPOT-4 de 2005 (resolução 10m);  imagem SPOT-5 de 

2004 (resolução 5m) e fotos aéreas de 1976 (1:70.000)  e 1999  (1:30.000). 

 

3.2.  Etapa de Campo 

          Foram realizadas dois trabalhos de campo visando subsidiar a elaboração das cartas 

temáticas. Durante a realização dos principais deslocamentos (lagoas Azul, Bonita e Esperança em 

veículos 4x4, foi possível observar e registrar (levantamento fotográfico) as principais alterações 

ambientais e as diferentes atividades econômicas existentes no parque e zona de amortecimento. 

Objetivando a visualização das áreas de difícil acesso, foi realizado um sobrevôo para dirimir as 

dúvidas existentes durante a interpretação das imagens. 

 

3.3. Etapa de Laboratório 

         No laboratório de Geoprocessamento (LAGEOP/UFRJ), foi gerado o modelo digital do 

PNLM, composto pelas cartas temáticas digitais de uso e cobertura do solo, (com trilhas, povoados 

e áreas agrícolas), o que permitiu a realização de inspeções diagnósticas, a partir de técnicas de 

interpretação de imagens e geoprocessamento. Para a elaboração dos cartogramas foi realizada a 

interpretação do fotomosaico composto pelas fotografias aéreas na escala de 1:70.000 do ano de 

1976 e da imagem SPOT-5 do ano de 2004, objetivando o estudo evolutivo das alterações 

ambientais sobre a cobertura vegetal do setor sudeste do parque e a elaboração da carta de risco de 

desmatamento. Para a análise comparativa, foi realizada uma reamostragem nas fotografias aéreas 

para compatibilizá-las com a imagem SPOT, na resolução de cinco metros. As fotos foram 

submetidas a um processo de corte de suas bordas visando minimizar as distorções que geralmente 

ocorrem nas mesmas durante a realização dos aerolevantamentos, para a montagem do fotomosaico. 

Em seguida procedeu-se o georreferenciamento das imagens (módulo ―Georef‖ do SAGA/UFRJ) e 

a identificação dos pontos de controle de coordenadas conhecidas para a execução das monitorias e 

quantificação das principais alterações existentes. 

          A análise dos dados por geoprocessamento compreendeu as seguintes etapas: 
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a) Inventário Ambiental - foi composto por mapas ou cartas temáticas digitais (resolução – 5m), 

contendo informações ambientais vigentes da área a ser estudada, respeitando principalmente seus 

atributos de localização e extensão territorial. 

  

b) Planimetrias – a utilização desta técnica de geoprocessamento permitiu transformar dados 

constantes no inventário digital em informações relevantes, através da identificação da extensão 

territorial das entidades (categorias) julgadas importantes na área. Foi realizada a planimetria das 

áreas que sofreram alterações nas cartas resultantes da monitoria ambiental.  

 

c) Monitoria ambiental – corresponde à análise evolutiva de um evento ou fenômeno associado, 

sendo possível avaliar as transformações ocorridas no tempo. De acordo com Xavier-da-Silva 

(2001), as monitorias podem ser realizadas de duas maneiras: 

 Monitoria Simples - possibilita a definição da localização e extensão das alterações das 

características ambientais ao longo do tempo. Neste tipo de monitoria pode-se definir: 1- os 

locais que não sofreram alteração; 2- os locais onde uma determinada característica passou 

a existir; 3- os locais onde uma determinada característica deixou de existir; 4- os locais 

onde a característica não existia na primeira ocasião e continua sem existir na segunda. 

 

 Monitoria Múltipla – realizada geralmente após a monitoria simples, possibilita 

informações de maior envergadura quanto à espacialidade e temporalidade inerente aos 

fenômenos ambientais, pois uma vez definidas as áreas, em que uma característica deixou 

de existir (item 3) e os locais onde uma característica passou a existir (item 2), torna-se 

possível a obtenção das seguintes informações:  o destino dado à área que sofreu alteração;  

sobre quais características ambientais incidiu uma determinada expansão territorial (no caso 

específico, sobre quais características incidiu uma área agrícola). 

        De posse das cartas de uso e cobertura do solo do setor sudeste do parque dos anos de 

1976 e 2004, foi possível realizar a monitoria ambiental no período de vinte e oito anos, o 

que permitiu obter informações sobre a evolução ao longo do tempo das principais 

alterações territorialmente expressas. Estes registros sucessivos, utilizando taxonomias 

correspondentes, foram utilizados para o acompanhamento da evolução territorial de 

processos e ocorrências de interesse, tais como o desmatamento ocasionado pelas áreas 

agrícolas.  

 

d) Avaliação ambiental - esta consiste em se fazer estimativas, de ocorrência de um evento 

(desmatamentos, no caso) como uma função da presença de certas características ambientais. As 
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referidas estimativas pressupõem um conhecimento antecipado da área em análise, conhecimento 

este oriundo das assinaturas e monitorias sobre as entidades e ou eventos que se procura estimar. A 

avaliação ambiental direta resulta da combinação imediata dos dados originalmente inventariados, 

ou seja, são os primeiros resultados avaliativos obtidos com a combinação dos dados originais. 

Estas combinações, segundo Xavier-da-Silva (2001), podem gerar os mapeamentos de riscos e 

potenciais ambientais. Neste trabalho foram identificadas as áreas de riscos ambientais relacionadas 

aos desmatamentos, ocasionados principalmente pela atividade agrícola e secundariamente pela 

expansão territorial dos povoados e a especulação de terras. Esta estrutura de avaliação ambiental 

baseia-se na atribuição de pesos e notas  aos planos de informação (cartas temáticas) e suas 

respectivas classes (legendas) utilizando-se as informações dos procedimentos diagnósticos 

anteriormente citados, ou seja, das planimetrias, assinaturas e monitorias, associadas ao 

conhecimento acumulado sobre a área estudada durante as inspeções em campo.  Os pesos 

atribuídos pelo usuário a cada carta temática utilizada no processo avaliativo dizem respeito a sua 

participação relativa, em relação as demais cartas, para ocorrência do fenômeno em análise. Os 

pesos lançados aos diferentes planos de informação devem totalizar 100%. Em relação às notas, 

estas são atribuídas as diferentes classes (legendas) de cada cartograma, conforme a possibilidade 

de sua contribuição para a ocorrência do fenômeno investigado. As notas podem variar de 0 a 10 ou 

de 0 a 100, de acordo com os objetivos do trabalho e a necessidade de refinamento da classificação 

e obtida a média ponderada dos pesos e notas relativos a cada carta, para cada célula componente da 

área estudada.  

 

4- RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1.  Monitoria da Cobertura Vegetal no Setor Sudeste do Parque 

         

       Os resultados qualitativos e quantitativos serão apresentados a seguir, a partir da realização das 

monitorias simples e múltiplas no setor sudeste do PMLM entre os anos de 1976 e 2004, 

objetivando a constatação das principais alterações ocorridas nestes locais. 

        A área em análise situada entre o rio Negro (a oeste) e a sede municipal de Barreirinhas e o 

povoado do Cedro (a leste), apresenta a ocorrência de pequenas áreas agrícolas (bem demarcadas 

e/ou abandonadas), onde é comum a presença de cultivos de caju, mandioca e em menor proporção, 

de arroz e feijão para subsistência. Ao longo dos cursos d‘água (rios, córregos e riachos), 

encontram-se palmeiras de buriti, açaí, tucum, carnaúba que são utilizadas para as atividades 

extrativistas (com destaque para o artesanato).  
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        Neste setor do parque, são encontradas casas rústicas e espalhadas nos diversos povoados e 

aglomerados rurais. Existe também, a presença de pousadas e de outros pequenos estabelecimentos 

comerciais, próximos às trilhas principais, sendo que as principais atividades comerciais exercidas 

são: agricultura, artesanato e recentemente o turismo. A atividade turística encontra-se representada 

pela visitação das Lagoas Azul, Bonita e da Esperança, as quais estão distantes de Barreirinhas 

cerca de 10, 15 e 20 km respectivamente. O acesso na referida área é facilitado pela presença de 

inúmeras trilhas existentes no referido setor. Todavia, esse só pode ser realizado em veículos 4x4 de 

preferência no período de estiagem, uma vez que, no período chuvoso, boa parte das trilhas fica 

intransitável, devido à ocorrência de inúmeras áreas alagadas.  

 

 - Análise ambiental 

            A análise comparativa das imagens de 1976 e 2004 revelou que as atividades pretéritas 

relacionadas, principalmente, à agricultura no setor sudeste do PNLM alteraram consideravelmente 

a cobertura vegetal original.  

 

a) Monitoria simples - as áreas agrícolas bem definidas neste setor, em 1976 eram de 1.162,8 

ha, enquanto que as áreas agrícolas em abandono e/ou em regeneração (capoeira) representavam 

1.122,6 ha. Em 2004, as áreas agrícolas somavam 741,2 ha e as abandonadas e/ou com atividade 

extrativista (capoeira) totalizavam 978,4 ha. A partir da realização da monitoria simples, pode-se 

constatar que, no período em análise, ocorreu uma redução territorial das áreas agrícolas bem 

demarcadas (Carta 1), num total de aproximadamente 421,4 ha, sendo que destes, 244,6 ha 

localizavam-se no interior do parque. O motivo desta redução deve-se, provavelmente, ao fato de 

que em 1976 além da área não ser ainda uma Unidade de Conservação, havia uma crescente 

atividade agrícola e especulação de terras influenciadas, também, pela presença da Petrobras na 

região, realizando prospecções petrolíferas. 

 

b) Monitoria múltipla - os resultados obtidos com a monitoria múltipla, perfeitamente 

registrados (Carta 2), revelaram que as áreas agrícolas surgidas nos últimos 28 anos incidiram 

principalmente sobre a vegetação nativa de restinga:  arbustiva arbórea (411,3 ha);  arbustiva 

herbácea (38,8 ha);  herbácea arbustiva (3,9 ha);   as áreas agrícolas em abandono ou com utilização 

extrativista (55,4 ha)  e as trilhas  (2,7ha).  
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       Os locais que deixaram de ser áreas agrícolas bem demarcadas em 2004  tornaram-se: restinga 

arbustiva arbórea (660,3 ha), trilhas e estradas (16,17 ha), areia (3,72 ha) e povoados e edificações 

rurais (0,90 ha).  

        Todavia, somando-se as áreas desmatadas pelas trilhas e pelas áreas agrícolas bem 

demarcadas, com as áreas agrícolas abandonadas (capoeiras) ou com a utilização extrativista, que 

existiam em 1976, e as que apareceram em 2004 constatou-se que 3.199.7 ha, correspondentes a 

22,5 % da cobertura vegetal, foram alteradas ou substituídas. Logo, o principal evento responsável 

por estas alterações da vegetação foi o desmatamento ocasionado pelas atividades econômicas, em 

especial a agricultura com o cultivo do caju e da mandioca (áreas agrícolas bem definidas) e, em 

menor proporção, pela expansão das edificações rurais e povoados. Durante idas aos pontos 

turísticos, pôde-se observar a existência de cercas de arame novas, indicando a retomada da 

especulação de terras neste setor do litoral maranhense.                       

       Um aspecto importante, sobre o risco de desmatamento na unidade em questão, diz respeito ao 

significativo número de trilhas existentes anteriormente à criação do parque, as quais aumentaram 

51,9 % nestes 28 anos. Tal fato facilitou assim o acesso à área e, conseqüentemente, a ocupação da 

mesma, uma vez que até 2002 a citada UC não tinha seus limites sinalizados e nem seu Plano de 

Manejo elaborado. Conforme Santos (2004) as vias de acesso são canais abertos para a instalação 

de atividades humanas que geralmente causam grandes impactos. Ainda no entender desta autora, 

as vias de acesso respondem pela redução das florestas; dispersão e mortalidade de espécies; 

redução da biota do solo; geração de barreiras para a fauna e também, mudanças nas atividades 

humanas. 

         Com base nos dados obtidos ficou evidenciado que no limite do campo de dunas com a 

vegetação denominada de restinga, houve um soterramento, pelas dunas de aproximadamente 

218,2ha da vegetação nativa. Desta forma, conclui-se que as atividades antrópicas, representadas 

principalmente pela atividade agrícola, abertura de trilhas e, em menor proporção, pela expansão 

dos povoados (embora a presença destes exerçam influência no surgimento das áreas de cultivo), 

suplantaram os processos de ordem natural representados pela migração das dunas sobre a 

vegetação original.  

         Embora neste trabalho tenha sido detectada uma significativa parcela da cobertura vegetal 

regenerada, vale ressaltar que tal fato, deve-se ao longo período analisado (28 anos) nas imagens. 

Todavia, é sabido por diversos autores (ARAÚJO, 1984; CORDAZZO, et al 2006; dentre outros), 

que uma das características da restinga é a sua baixa capacidade em regenerar-se após a ocorrência 

de uma intervenção, seja ela natural ou artificial. Devido este fato, enfatiza-se mais uma vez a 

necessidade do estabelecimento de áreas destinadas à recuperação, bem como iniciativas e medidas 

legais necessárias à minimização dos desmatamentos no interior do parque. 



 

445 
 

        

4.2.  Avaliação Ambiental Direta 

  

         Conforme explicado anteriormente a avaliação ambiental direta constitui os primeiros 

resultados avaliativos obtidos com a combinação dos dados originais (feições morfológicas e 

hidrográficas, uso e cobertura do solo e demais proximidades de trilhas, estradas, povoados, 

edificações rurais, áreas agrícolas e drenagem). A partir destas combinações podem-se obter dois 

tipos de mapeamentos: os potenciais ambientais e os riscos ambientais. 

 

4.2.1.  Carta de Risco de Desmatamento do Setor Sudeste do PNLM 

 

 

         A partir das informações obtidas das assinaturas e monitorias, subsidiadas pelas idas a campo 

e as medições realizadas sobre as imagens, tornou-se possível a avaliação ambiental e a elaboração 

da carta de risco de desmatamento do ano de 2004, ocasionada principalmente para implantação de 

cultivo de caju e mandioca. 

         Na referida avaliação foram levados em conta os fatores que pudessem otimizar a ocupação da 

área pelas atividades agrícolas, sem, no entanto, restringir os locais inadequados (sujeitos ao 

soterramento pelas dunas), ou protegidos por lei, pois o objetivo desta avaliação foi identificar os 

principais locais de risco tanto no interior do parque, quanto em parte da sua zona de entorno. 

Assim sendo, a identificação de locais de risco em áreas protegidas por lei, sinaliza a necessidade 

imperiosa de fiscalização constante nestes locais.  

         Quando do processo avaliativo para a determinação do risco de desmatamento, pelas 

atividades agrícolas, constatou-se, através dos procedimentos prognósticos e das informações e 

observações em campo, que algumas variáveis destacaram-se sobre as demais. Dessa maneira, o 

peso atribuído a carta de proximidades de trilhas foi de 20%, por ter se apresentado como forte 

definidora na ocorrência das áreas de cultivo; 15% foram atribuídos à carta de  proximidades de 

drenagem, em virtude da sua importância para a atividade em tela. Peso de 20% foi atribuído à carta 

de uso e cobertura do solo, uma vez que os diferentes tipos de uso e estratos vegetais demonstraram 

uma significativa importância para a ocorrência das áreas agrícolas. Peso de 20% foi dado para a 

carta de feições morfológicas e hidrográficas, pois as diferentes classes geomorfológicas induziram 

ou restringiram a presença das áreas de cultivo. A carta de áreas agrícolas recebeu peso de 15%, 

uma vez que a ocorrência das mesmas induz a ocorrência dos desmatamentos e o conseqüente 

surgimento de novas áreas de cultivo. Por fim, foram atribuídos 10% a carta de proximidade de 

povoados e edificações rurais, pois a mesma exerce uma pequena a moderada influência em relação 

ao surgimento das roças e lavouras, principalmente na margem esquerda do rio Preguiças. 
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         Após estabelecer os pesos das diferentes cartas temáticas utilizadas na avaliação, procedeu-se 

a valorização das legendas dos diferentes cartogramas, as quais variaram de 0 a 10  conforme sua 

possibilidade de associação territorial com o evento de interesse (desmatamento/ áreas agrícolas). 

         Para fins de exibição, as categorias foram agrupadas, objetivando reduzir a quantidade de 

legendas e, respectivas cores, o que permitiu melhor visualização das cartas finais. No que se refere 

à carta de risco, vale destacar que a obtenção do resultado final foi feita após algumas avaliações 

sucessivas (pesos e notas), em um processo de ajuste à realidade existente. 

         As cinco classes obtidas (Quadro 9) totalizaram 12.872,51 ha. Para o cálculo da percentagem 

de cada classe de risco foram excluídas as áreas correspondentes ao campo de dunas, drenagem, 

sede municipal, trilhas, povoados e edificações rurais.  

 

Quadro 01 – Resultado da avaliação do risco de desmatamento 

NOTAS CLASSES ÁREA (HÁ) % 

3 e 4 Baixíssimo 1.150,79 8,94 

5 e 6 Baixo 3.466,74 26,94 

7 e 8 Médio 4.544,34 35,30 

9 Alto 3.111,85 24.17 

10 Altíssimo 598,79  4.65 

 

          

 A seguir são detalhadas, as principais características das diferentes classes de risco de 

desmatamento (Carta 3) do setor sudeste do PNLM: 

a) Altíssimo Risco de Desmatamento 

          As classes que se destacaram na obtenção da citada categoria foram: a planície eólica 

deposicional e de deflação eólica pretérita; a cobertura vegetal arbustiva-arbórea; as 

proximidades de até 50m de trilhas e áreas agrícolas bem demarcadas, 100m de drenagem e 

de até 200m dos povoados e edificações rurais.  

          A classe de altíssimo risco compreende 4.65% da área em análise, num total de 

598,79ha, apresentando a menor extensão territorial. As mesmas situam-se eminentemente 

próximas às trilhas, as áreas agrícolas bem demarcadas, as drenagens locais (Negro, 

Preguiças, Achuí, Tucuns e Bom Passar), com baixíssimo risco de inundações, e aos 

povoados (Santo Antônio, Cedro, Carnaubeira, Tratada de Baixo, Tratada de Cima, São 

Bento, Bracinho, Buriti Amarelo, Bom Passar, Tucuns) em terrenos relativamente planos. 
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Nesses locais tem-se a restinga de estrato arbustivo- arbóreo, ainda relativamente 

preservadas, embora a presença de um número significativo de trilhas associadas à 

proximidade da drenagem e áreas de cultivos preexistentes, justifiquem o elevadíssimo risco 

de desmatamento detectado quando da avaliação realizada. 

b) Alto Risco de Desmatamento 

          As principais classes identificadas na definição desta categoria foram a planície de 

deflação eólica deposicional e de deflação eólica pretérita; cobertura vegetal arbustiva 

arbórea; proximidades de 50 a 150m de trilhas, 100 a 200m de áreas agrícolas e drenagens e 

de 200 a 600m de povoados e edificações rurais.        Esta classe, no setor sudeste do parque, 

representa 24,17% (3.111,85 ha). Localiza-se em sua grande maioria, nas imediações dos 

principais cursos d‘água em associação com as trilhas arenosas,  próximas aos povoados 

(Santo Antônio, Carnaubeira, Cedro, São Bento, Tucuns, Tratada de Cima, Tratada de 

Baixo, Breu), bem como ao entorno de algumas áreas de altíssimo risco. 
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          Na maioria destas áreas o risco de inundação é quase nulo, pois esta categoria 

encontra-se nas partes mais elevadas da planície de deflação eólica pretérita e da planície 

eólica deposicional. Desta forma, esta áreas (sob a forma de pequenas manchas), encontram-

se distribuídas em uma parcela significativa do setor sudeste do parque, onde a cobertura 

vegetal encontra-se caracterizada pelo estrato arbustivo-arbóreo (com árvores e palmáceas  

facilmente observadas próximas aos cursos d‘água, lagoa da Esperança  e sobre a planície 

aluvial). 

c) Médio Risco de Desmatamento 

          De uma maneira genérica as classes que mais se destacaram na determinação desta 

área de risco foram a planície deposicional eólica e de deflação eólica pretérita; 

proximidades a partir de 100m de trilhas, áreas agrícolas, drenagens e 400m em diante dos 

povoados e edificações rurais. A cobertura vegetal predominante diz respeito ao estrato 

arbustivo- arbóreo e o arbustivo.  

          Essa classe, a qual apresenta a maior extensão territorial, num total de 4.544,34ha, 

localiza-se moderadamente próxima aos cursos d‘água, trilhas, sede municipal e povoados. 

No tocante a geomorfologia, esta categoria encontra-se sobre as planícies de deflação eólica 

pretérita e eólica deposicional. A cobertura vegetal é caracterizada pela presença dos 

estratos arbustivo-arbóreo e o herbáceo-arbustivo. Desta forma, estas áreas, distribuídas por 

todo o setor sudeste do parque, situadas mais afastadas das trilhas em relação as duas 

categorias anterior (altíssimo e alto risco),  e em alguns casos sujeitas a eventuais 

inundações, apresentam-se com moderado risco de implantação das áreas de cultivo e o 

conseqüente desmatamento. 

d) Baixo Risco de Desmatamento 

          As principais características definidoras desta categoria são as planícies eólicas 

pretéritas e deposicionais inundáveis, planícies e terraços aluviais, paleodunas; 

proximidades acima de 150m das trilhas, áreas agrícolas, drenagens, bem como acima de 

600m dos povoados e edificações rurais. A vegetação é representada pelas restingas 

herbácea- arbustiva e pelas comunidades aluviais.  

              Esta classe compreende 26,94% da área em questão, num total de  3.466,74 ha. Estas 

áreas podem ser visualizadas por quase todo parque, situada relativamente distante das 

trilhas e sobre as áreas sujeitas às inundações. Caracteriza-se ainda, por áreas com feições 

morfológicas diversificadas, com destaque para as planícies deflação eólica (atuais e 

pretéritas), deposicionais e aluviais. A cobertura vegetal predominante é constituída pelo 

estrato herbáceo-arbustivo e em menor proporção por pequenas manchas arbustiva-arbórea.  

e) Baixíssimo Risco de Desmatamento 
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          As principais classes responsáveis pela definição desta classe foram as planícies 

eólicas atuais e a de deflação eólica sujeita a inundação; proximidades de trilhas acima de 

150m, proximidade de áreas agrícolas e de drenagem acima de 200m e acima de 600m dos 

povoados e edificações rurais. Nestas áreas há o domínio da restinga herbácea ou arbustiva- 

herbácea periodicamente inundada. 

               Esta categoria com 8,94% correspondendo a 1.150,79ha da área total analisada 

caracteriza-se pela planície de deflação atual (inundada ou não), e pequenas áreas situadas 

sobre a planície de deflação pretérita e a planície eólica deposicional (no limite desta com o 

campo de dunas atual e sobre as áreas periodicamente inundadas). São áreas em sua maioria 

colonizadas pela vegetação herbácea arbustiva (moitas), sujeitas às inundações. 

Caracterizam-se também pelo difícil acesso, devido a quase inexistência de trilhas e 

caminhos. Estas podem ser bem visualizadas na carta 15 próximas à lagoa Azul e nas áreas 

situadas entre a lagoa Bonita e da Esperança.  

            A elaboração da referida carta síntese, pode otimizar a alocação de recursos humanos e 

financeiros quando da realização das campanhas de fiscalização em áreas de proteção ambiental, 

uma vez que o rigor taxonômico e cartográfico, propiciados pelos Sistemas Geográficos de 

Informações e imagens de alta resolução, permitem a localização precisa das áreas de risco de 

desmatamento. Um aspecto relevante a ser destacado diz respeito a facilidade com que as 

avaliações podem ser atualizadas e/ou refeitas a partir de novas informações obtidas junto aos 

fiscais do parque, bem como pela aquisição de novas imagens de alta resolução. Além disso, a 

definição dos referidos locais de risco podem facilitar o planejamento de iniciativas de 

sensibilização e informação (no tocante aos aspectos ambientais e legais), junto à população 

residente em suas proximidades.  

 

 

5- CONCLUSÕES  

 
            A utilização do SGI, no caso específico do SAGA/UFRJ demonstrou ser uma ferramenta 

eficaz no tocante a manipulação da base de dados georreferenciadas quando da realização dos 

procedimentos diagnósticos possibilitando a apresentação dos diferentes cartogramas digitais com 

elevado rigor taxonômico e cartográfico. 

            Nesta perspectiva, os resultados obtidos com as análises realizadas neste trabalho, 

permitiram atender de maneira satisfatória os objetivos norteadores da presente investigação, 

podendo-se chegar as seguintes conclusões: 
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a) A monitoria da cobertura vegetal realizada no setor sudeste do parque revelou que no 

período de 1976 a 2004, as ações humanas, representadas pelas atividades agrícolas 

(cultivos de mandioca e castanha-de-caju), foram as principais responsáveis pelas alterações 

da vegetação original.  

b) As alterações de ordem antrópicas facilmente identificadas e quantificadas neste trabalho 

confirmaram a hipótese de que as atividades humanas representadas, em especial, pelas 

atividades agrícolas (desmatamentos e queimadas) suplantaram os processos naturais 

(soterramento da vegetação pelas dunas). No setor sudeste em análise constatou-se uma 

alteração de aproximadamente 22,5% da cobertura vegetal, nos 28 anos analisados.  

c)  A maior disponibilidade de imagens de alta resolução, bem como, o acesso facilitado aos 

SGI‘s, a exemplo do Google Earth, disponível gratuitamente na Internet,  possibilitam a 

realização de novos estudos,  e, consequentemente o monitoramento das alterações que 

venham a ocorrer na citada Unidade de Conservação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O turismo representa uma das maiores atividades econômicas do mundo e gera impactos 

positivos e/ou negativos significativos onde é inserido. Desse modo, os benefícios decorrentes da 

atividade turística podem possibilitar o desenvolvimento da região, se ocorrer de forma sustentável, 

ou trazer consequências negativas de diversas ordens para a localidade. 

É crescente a preocupação e pressão sobre a atividade no sentido de adotar posturas cada 

vez mais sustentáveis na sua prática. Desse modo, Dias (2007) estabelece que o desenvolvimento 

sustentável seja um processo orientado que contemple uma gestão global dos recursos com o 

objetivo de assegurar sua durabilidade permitindo conservar nosso capital natural e cultural, 

incluindo as áreas protegidas. O turismo como instrumento de desenvolvimento, pode e deve 

participar ativamente na estratégia de desenvolvimento sustentável, por meio de uma boa gestão que 

exija garantir a sustentabilidade dos recursos dos quais depende. 

As unidades de conservação são instrumentos que compõem os atrativos turísticos de uma 

região. O Maranhão possui este instrumento, mas necessita de planejamento e adaptações para que 

se torne um produto turístico com base sustentáveis. Deve pautar-se em exemplos positivos como o 

Parque das Cataratas do rio Iguaçu- PR e o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha-PE, 

destinos que sobrevivem e mantém-se por meio da atividade turística, onde as receitas adquiridas 

são investidas na manutenção e conservação dos ecossistemas existentes, beneficiando as 

comunidades envolvidas no processo e gerando renda para a localidade. 

 A atividade turística deve ser desenvolvida a partir de aspectos sustentáveis que beneficiem o 

ambiente natural, sua manutenção e contribua com benefícios a comunidade local envolvida.  

Diante do exposto, o presente trabalho tem como proposta identificar e verificar os 

possíveis usos turísticos nas unidades de conservação federais – Parque Nacional dos Lençóis 

Maranhenses e Reserva Extrativista Marinha de Cururupu. Mesmo existindo outras unidades de 

conservação administradas pelo poder público, a exemplo: parte da Área de Proteção Ambiental da 

Serra da Tabatinga, Reserva Extrativista do Ciríaco, Reserva Extrativista do Quilombo do Frechal, 
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Reserva Biológica do Gurupi, Reserva Extrativista do Delta do Parnaíba e o Parque Nacional da 

Chapada das Mesas. Mas, para efeito desse estudo optou-se apenas pelo Parque Nacional dos 

Lençóis Maranhenses, representando uma unidade de conservação de proteção integral e a Reserva 

Extrativista de Cururupu, por ser uma unidades de conservação de uso sustentável. Em ambas existe 

a ocorrência da atividade turística. 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para o alcance do objetivo proposto, utilizou-se a aplicação de questionário ao chefe da 

Reserva Extrativista de Cururupu- Sr. Marcelo Silveira, análise de documentos oficiais a exemplo 

do Decreto de criação da Reserva Extrativista de Cururupu e do Plano de Manejo do Parque 

Nacional dos Lençóis Maranhenses, relacionando a unidade de conservação com o possível 

desenvolvimento da atividade turística; e por meio de pesquisas em fontes bibliográficas e análise 

de artigos referentes ao assunto dentre outros meios de conhecimento sobre a temática. 

 

3 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO BRASIL: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES  

 

O território brasileiro encontra-se recoberto pelos mais variados ecossistemas, colocando o 

Brasil entre os países com maior diversidade de vida do planeta, abrigando cerca de 2% do total das 

espécies existentes. A cada ano, milhares de plantas e animais desaparecem da terra e com eles a 

possibilidade de serem reconhecidas pela ciência. Desaparecem também as oportunidades de 

fornecerem benefícios para a humanidade e de ajudarem a manutenção da vida no planeta (IBAMA, 

2004). 

Sendo assim, preservar a diversidade biológica de um país ou de qualquer outra região é, 

antes de tudo, um investimento necessário para manutenção das válidas opções futuras de 

utilização, contribuindo para a evolução do conhecimento científico, econômico e social.  

Nesse sentido foi instituída a Lei 9.985/2000 que trata sobre a instituição do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, sendo definida unidade de conservação:  

 

Superfície de terra ou mar consagrada à proteção e manutenção da diversidade 

biológica, assim como dos recursos naturais e dos recursos culturais associados, e 

manejada através de meios jurídicos e outros meios eficazes [lei 9985, art 2º 

parágrafo I] (COSTA, 2002, p.137). 

 

 

O SNUC é responsável por instituir as diretrizes e normas que deverão nortear as ações a 

serem desenvolvidas em Unidades Conservação, tendo como principais objetivos: 
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I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos 

no território nacional e nas águas jurisdicionais; 

II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 

III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas 

naturais; 

 IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

[...] 

VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica [lei 

9985/2000] (COSTA, 2002, p. 140). 

 

As Unidades de Conservação representam uma das melhores estratégias de proteção aos 

atributos e patrimônio naturais, nestas áreas, é estabelecido um sistema de proteção que visa à 

conservação da diversidade biológica dos processos ecológicos que constituem o ecossistema, 

garantindo sua manutenção para benefício da sociedade.  

Assim o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tem a função de preservar as 

áreas que ainda podem ser preservadas e/ou conservadas e criar mecanismos de desenvolvimento 

menos agressivos ao meio ambiente da Unidade de Conservação e de sua área de entorno, buscando 

uma convivência harmônica entre natureza e determinadas ações sociais, possibilitando dessa 

forma, a manutenção de ambientes naturais com elevada diversidade. Muitas unidades de uso 

sustentável surgiram a partir dessa combinação, tendo como uma de suas funções específicas a 

proteção do entorno de unidades de conservação de uso indireto, além da conservação de 

importante fragmento isolado que apresentam muitas vezes, altas diversidades biológicas, com 

preservação de espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção (CASTRO, COUTINHO, 

FREITAS, p. 56, 2010). 

Segundo a Lei n° 9.985, as unidades de conservação são divididas em dois grupos – 

proteção integral e uso sustentável, conforme quadro a seguir: 
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Unidades de Proteção Integral 

 

Unidades de Uso Sustentável 

Estação Ecológica Área de Proteção Ambiental 

Reserva Biológica Área de Relevante Interesse Ecológico 

Parque Nacional Floresta Nacional 

Monumento Natural Reserva Extrativista 

 

Refúgio de  

Vida Silvestre 

Reserva de Fauna 

Reserva de  

Desenvolvimento Sustentável 

Reserva Particular  

do Patrimônio Natural 

Fonte: Brasil,2000. 

 

Conforme exposto acima, os Parques Nacionais fazem parte da categoria de unidades de 

proteção integral, tendo como objetivo a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância 

ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento 

de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de 

turismo ecológico – ecoturismo. No que concerne à categoria de unidades de uso sustentável, onde 

se insere a Reserva Extrativista, constitui-se em uma unidade de domínio público, com uso 

concedido às populações extrativistas tradicionais. A visitação pública é permitida, desde que 

compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área. Nestas 

unidades está proibida a exploração de seus recursos minerais e a caça amadorista ou profissional. 

A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases sustentáveis e em 

situações especiais e complementares às demais atividades extrativistas desenvolvidas na Reserva.  

A cartografia abaixo identifica a localização geográfica das duas unidades de conservação 

contempladas neste estudo: 

 

 

 

                

BRASIL 

                    Fonte: Google Earth            Fonte: Google Earth 
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O Art. 27 da Lei n° 9.985 diz, que toda Unidade de conservação deve dispor de um Plano 

de Manejo, abrangendo a área da unidade, sua zona de amortização - define e caracteriza a área de 

entorno da unidade, tendo o propósito de minimizar ameaças e impactos negativos sobre a mesma e 

os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida 

econômica social das comunidades vizinhas. 

 

4 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E OS USOS TURÍSTICOS 

 

Preservar a diversidade biológica de um país ou de qualquer outra região é, antes de tudo, 

um investimento necessário para manutenção das válidas opções futuras de utilização, contribuindo 

para a evolução do conhecimento científico, econômico e social. 

A prática do turismo pautada na sustentabilidade permite às áreas protegidas um processo 

de gestão de seus recursos que promova sua conservação, pois esta atividade quando bem planejada, 

torna-se instrumento de desenvolvimento que garante a manutenção por meio da sustentabilidade do 

ambiente. 

De acordo com a Organização Mundial de Turismo (OMT) – cuja finalidade é promover e 

desenvolver o turismo de forma que contribua para o desenvolvimento econômico, a compreensão 

internacional, a prática dos direitos humanos entre outros -, o desenvolvimento do turismo 

sustentável atende às necessidades dos turistas de hoje e das regiões receptoras, ao mesmo tempo 

em que atende protege e amplia oportunidades para o futuro. E é visto como um condutor ao 

gerenciamento de todos os recursos, de tal forma que as necessidades econômicas, sociais e 

estéticas possam ser satisfeitas sem desprezar a manutenção da integridade cultural, dos processos 

ecológicos essenciais, da diversidade biológica e dos sistemas que garantem a vida. 

Os recursos naturais são atribuídos como recursos do turismo, sendo dependente quase que 

integralmente para seu desenvolvimento. Caso o ambiente seja degradado ou destruído o turismo é 

diretamente afetado. Mas, fato que pode ser evitado através do planejamento da atividade turística 

antes de sua implantação, durante e após, de modo que os aspectos positivos sejam maximizados, 

prevalecendo à diminuição dos impactos negativos e promovendo a conservação dos recursos. Essa 

prática beneficia a comunidade local que muitas vezes, passa a ter maior consciência e respeito ao 

seu patrimônio – natural, histórico e cultural, ajuda na geração de receitas e proporciona o 

desenvolvimento do turismo de base comunitária na região, ou seja, a gestão da atividade na 

localidade passa a ser de responsabilidade de seus habitantes. 

 Em ambientes naturais como as unidades de conservação, os segmentos do turismo de maior 

destaque são o ecoturismo e o turismo de base comunitária. Sendo que o ecoturismo para (DIAS, 

2008), é uma viagem responsável que conserva o ambiente natural e mantém o bem-estar da 
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população local.  MALDONADO, 2005 assevera que turismo de base comunitária ―é uma forma de 

organização empresarial sustentada na propriedade de autogestão dos recursos patrimoniais 

comunitários, como arranjos práticas e solidárias no trabalho e na distribuição dos benefícios 

gerados pela prestação de serviços turísticos‖. Quando estes segmentos são estabelecidos em uma 

área de proteção ambiental, de forma sustentável, podem proporcionar a conservação do ambiente, 

da diversidade biológica, dos sistemas da vida silvestre e despertar a comunidade para atuar como 

gestora da atividade.  

Nessas áreas as instalações turísticas devem ser de pequena escala, utilizando matérias da 

localidade para construção, estabelecendo normas de uso e capacidade de carga, de forma que não 

haja desenvolvimento excessivo das instalações turísticas ou do uso excessivo do ambiente natural.  

O princípio do turismo sustentável deve se fazer presente em todos os segmentos da 

atividade. Nesse sentido, o Conselho Brasileiro de Turismo Sustentável (CBTS), adota os seguintes 

princípios do Turismo Sustentável no Brasil:  

a) respeito à legislação vigente – o turismo deve respeitar a legislação 

vigente em todos os níveis no país, as convenções internacionais e os 

princípios e critérios do turismo sustentável;  

b) direitos das populações locais – o turismo deve buscar mecanismos e 

ações que promovam a equidade socioeconômica, a defesa dos direitos 

humanos, de uso da terra e a qualidade ambiental;  

c) considerar o patrimônio e o valor das culturas locais – o turismo deve 

reconhecer e respeitar o patrimônio histórico-cultural das regiões receptoras 

e ser planejado, implementado e gerenciado em harmonia às tradições e 

valores culturais;  

d) desenvolvimento econômico e social dos destinos turísticos – o 

turismo deve contribuir para a geração de emprego e renda, fomentando e 

qualificando a capacidade local para o desenvolvimento de 

empreendimentos turísticos;  

e) conservação do ambiente natural – o turismo deve adotar práticas de 

mínimo impacto sobre o ambiente natural, de forma a contribuir para a 

manutenção das dinâmicas e processos naturais em seus aspectos físicos e 

biológicos, considerando o contexto cultural e socioeconômico existente; 

f) sustentabilidade da atividade – a viabilidade econômica do turismo 

deve considerar os custos sociais e ambientais;  
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g) planejamento e gestão responsável – o turismo deve ser implementado 

com base em um processo planejado que demonstre o compromisso 

permanece com os princípios de turismo sustentável (CBTS, 2002).  

O turismo coloca-se hoje como um poderoso instrumento de desenvolvimento e como tal 

pode participar ativamente de qualquer estratégia de desenvolvimento sustentável (DIAS, p.70, 

2007).  Desse modo, a atividade turística pode ser desenvolvida em área de proteção ambiental 

caracterizando-se por segmentos sustentáveis que possibilitem a conservação do patrimônio natural 

e cultural da sociedade que habita essas localidades ou áreas próximas, por meio de métodos 

planejados que permitem a detecção de prováveis impactos e medidas que possam estabelecer a 

minimização dos efeitos negativos e maximizar os positivos, transformando-os em potencialidades.  

 

A. Reserva Extrativista de Cururupu: breve histórico  

 

A Reserva Extrativista de Cururupu está localizada no litoral ocidental maranhense dentro 

da área de Proteção Ambiental - APA das Reentrâncias Maranhenses, abrangendo os municípios de 

Cururupu e Serrano do Maranhão, com uma área de aproximadamente 185.046 hectares. O relevo 

da área é de formação plana e baixa. A Resex é detentora de uma vegetação composta por 

manguezais e formações florestais e de uma fauna diversificada onde se destacam espécies de aves 

costeiras como os guarás, a garça branca e a jaçanã. A região onde está inserida a Resex é rota 

migratória de aves de espécies aquáticas provenientes do neártico. Foi criada pelo Decreto 

Presidencial de 2/06/2004, com o objetivo de proteger os meios de vida e a cultura das populações 

tradicionais e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da área, sendo administrada pelo 

Instituto Chico Mendes - ICMBio e  pela  comunidade local. 

A Resex de Cururupu faz parte da categoria de unidades de conservação de uso 

sustentável, ou seja, sua utilização é feita por normas de uso, estabelecidas de acordo com a 

ICMBio e a comunidade local com o objetivo de uma convivência pacífica e integrada para que 

todos usufruam das receitas geradas com as atividades desenvolvidas na área por meio da extração 

de recursos existentes por meio da pesca artesanal respeitando o período de reprodução dos peixes e 

da coleta de mariscos e crustáceos. E também contribuem para a conservação do ambiente local. 

O Plano de Manejo da Resex de Cururupu está em fase de elaboração respondendo ao seu 

papel o Plano de Uso, que é constituído por regras internas criadas pela população residente na 

unidade. O Plano de Uso tem a finalidade de ordenar e controlar as atividades tradicionais 

praticadas, o manejo dos recursos naturais, o uso e ocupação da área e a conservação ambiental. É 

um documento base firmado entre a população e o Instituto Chico Mendes para o direito 

compartilhado de uso da unidade. 
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 De acordo com a Lei 11.516 o Plano de Manejo da Resex corresponde: 

Plano de Manejo Participativo de Resex – o documento representa o 

principal instrumento de gestão das Unidades de Conservação, definindo 

sua estrutura física e da administração, o zoneamento, as normas de uso da 

área e de manejo dos recursos naturais e os programas de sustentabilidade 

ambiental e socioeconômica, construindo junto com a população tradicional 

da unidade (Art. 2 da Lei 11.516). 

Segundo o chefe da Reserva de Cururupu, Sr. Marcelo Silveira, a fiscalização da área é 

feita 3 (três) vezes ao ano, através de observação de toda a sua extensão e análise dos impactos 

decorrentes das atividades desenvolvidas no local e orientando a comunidade de como minimizar 

esses impactos, sendo também um agente fiscalizador pois depende e utiliza o ambiente para sua 

sobrevivência. 

 

 

 

Imagem de localização da Resex de Cururupu e do PNLM 

Fonte: Google Earth 
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                           Imagem de localização da Resex e sua área de abrangência 

                         Fonte: Google Earth 

 

B. Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses – PNLM: breve histórico 

O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses foi criado em 02/06/1981, pelo Decreto Lei 

n° 86.060, como área especial de proteção ambiental, possuindo como elementos característicos: 

vegetação costeira, mangue vermelho e um exótico complexo de dunas e lagoas, sendo considerado 

o ―o deserto brasileiro‖. O Parque encontra-se sob a gestão e proteção do Governo Federal, através 

do Instituto Chico Mendes - ICMBio, possui 155.000 hectares de área e 70 km de praias, localizado 

no litoral oriental maranhense e abrangendo os municípios de Santo Amaro, Primeira Cruz e 

Barreirinhas. Correspondendo a distância 260 km de São Luís até Barreirinhas que pode ser 

percorrida em um intervalo de aproximadamente 3 horas. O advento da atividade turística no 

Parque dos Lençóis proporcionou acordos e parcerias entre governo federal, estadual e municipal, 

para comercialização deste como um dos mais belos destinos naturais do país. 

 

 



 

463 
 

O PNLM tem por objetivo a conservação do ambiente e seus processos naturais. O 

estabelecimento de visitações permite a aproximação da sociedade com a natureza. 

O Plano de Manejo do PNLM tem a função de proteger as amostras representativas dos 

ecossistemas terrestres e marinho, os quais conferem ao Parque posição única. Apresenta um dos 

maiores campos de dunas e paleodunas costeiras formadas ao longo do quaternário em áreas de 

transição entre três biomas. Esta UC propicia oportunidades para o desenvolvimento de estudos e 

pesquisas científicas sobre a dinâmica ambiental e cultural.  

 

4 BENEFÍCIOS DOS POSSÍVEIS USOS TURÍSTICOS EM UNIDADES DE 

CONSERVAÇÃO 

 

O SNUC determina por categoria o uso público das unidades de conservação. Assim, nas 

unidades de proteção integral, a visitação pública é permitida e incentivada estando sujeita às 

normas e restrições estabelecidas no plano de manejo da unidade, definidas pelo órgão responsável 

por sua administração prevista em seu regulamento.  E nas unidades de uso sustentável, a visitação 

é permitida desde que seja compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto no plano 

de manejo da área.  

A visitação pública pode levar ao desenvolvimento do turismo, com a participação de uma 

diversidade de agentes e forte envolvimento das comunidades locais, é uma das principais 

atividades geradoras de recursos para as unidades de conservação, devendo assim ser estimulada de 

maneira a potencializar os benefícios, sem interferir na implantação de outros programas e 

atividades de manejo e sem ocasionar impactos negativos aos recursos naturais e valores histórico-

culturais (PASSOLD; KINNKER. p.385.2011). 

Nesse sentido, a criação de estratégias é de fundamental importância para assegurar o 

manejo e a sustentabilidade dos recursos naturais por meio da participação da comunidade.  

 

a) A visitação turística na Resex de Cururupu  

 

A atividade turística representa um dos provedores da sustentabilidade na reserva. São 

observadas possibilidades para o desenvolvimento da atividade turística na localidade, utilizando a 

comunidade residente como gestora prevalecendo à criação de um turismo de base comunitária, não 

sendo permitida a introdução da atividade por outros indivíduos que não façam parte da 

comunidade, ou seja, a gestão da atividade turística é de inteira administração e responsabilidade de 

seus moradores gerando benefícios a todos. O desenvolvimento do turismo na localidade ocorre de 

forma embrionária, mas é desenvolvida levando em conta os princípios da sustentabilidade. 
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Os benefícios dos usos turísticos em unidades de conservação estão, em parte na 

possibilidade de integrar a atividade à vivência da comunidade fazendo com que esta seja à 

responsável pelo seu estabelecimento, a exemplo a Resex de Cururupu. Como a unidade está 

localizada no pólo turístico – Floresta dos Guarás, que detém demanda considerável, a introdução 

do turismo de base comunitária na área é bem favorável. Por meio da integração das receitas 

geradas que pode proporcionar o aumento de renda às populações, que vivem essencialmente da 

pesca artesanal, coleta de marisco e agricultura de subsistência. Pode contribuir também para a 

redução de impactos sobre os recursos naturais e agir como instrumento de valorização e 

preservação do patrimônio natural e do resgate da identidade cultural através de uma política que 

promova o modelo econômico coletivo e solidário apropriado a realidade das populações 

tradicionais da região.  

Já é estudada pela comunidade a cobrança de taxas para visitação, com o objetivo de gerar 

divisas para comunidade e para ser investida na manutenção e conservação na área. Nesse sentido, 

essas taxas seriam divididas entre o ICMBio e os residentes locais. 

O turismo de base comunitária é caracterizado pela forma de associação e cooperativa em 

que as comunidades se organizam, por meio de arranjos produtivos locais, gerado ao território e as 

atividades econômicas associadas ao turismo. 

 

b) A visitação turística do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses 

 

De acordo com estudos para elaboração do Plano de Manejo os principais objetivos de 

visitação a esse ambiente ocorrem para o desfrute dos atrativos naturais (dunas, lagoas, rios, lagos) 

realização de caminhadas em trilhas e a prática do turismo contemplativo. 

Por tratar-se de uma UC de proteção integral, a visitação é controlada proporcionando ao 

visitante lazer, associado à educação ambiental, contribuir com o desenvolvimento local atuando 

como pólo difusor da atividade de ecoturismo – estabelecidas através do Plano de Manejo do 

PNLM. Entretanto as ações de visitação não são monitoradas. 

A fiscalização na área do PNLM, entretanto é considerada deficiente, devido ao número 

reduzido de funcionários para manejar a UC e a grande dimensão da área. Esse fato compromete a 

proteção do Parque. Outros aspectos que dificultam o processo de fiscalização são as diversas 

trilhas de acesso ao Parque e a inexistência de postos de fiscalização dentro da unidade. 

Nesse sentido, o IBAMA quando administrava o Parque propôs uma estratégia de 

fundamental importância para assegurar o manejo e a sustentabilidade dos recursos naturais em 

unidades de conservação. Trata-se da participação da comunidade por meio de um modelo de 

gestão descentralizada e participativa.  
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No município de Santo Amaro, um dos portões de entrada do Parque Nacional dos Lençóis 

Maranhenses, observou-se o desenvolvimento do segmento turismo de base comunitária, onde a 

comunidade através de uma cooperativa e com apoio dos órgãos público – Secretaria Municipal de 

Turismo - desenvolve o projeto Central do Turismo Comunitário, que visa o fortalecimento dos 

empreendimentos na localidade, por meio da organização, capacitação, prestação de serviços e 

acesso ao mercado turístico, permitindo que a população local seja a gestora da atividade. 

O desenvolvimento do turismo de base comunitária no município de Santo Amaro serve 

de exemplo aos outros municípios da área de acesso ao PNLM, ampliando os serviços e fazendo 

com que a cadeia produtiva seja estabelecida e realizada para beneficio do ambiente e dos 

habitantes da localidade. Por meio de cooperativas os membros passam a ser os articuladores e 

construtores da cadeia produtiva, onde a renda e o lucro permanecem na comunidade contribuindo 

para melhoria da qualidade de vida e manutenção do ambiente. 

Segundo Dias (2007), há necessidade do estabelecimento de um plano de monitoramento 

permanente dos recursos ambientais, com objetivo de identificar prontamente problemas que 

surgirão em função da intensificação da atividade turística, e adotando ações corretivas que 

revertam à situação. 

Nesse sentido, é indispensável que haja uma infraestrutura de apoio ao visitante no PNLM. 

Além da construção de infraestrutura de apoio ao visitante – centro de visitantes como é relatado em 

seu Plano, faz-se necessário ações que garantam a conservação e manutenção do ambiente 

permitindo que ocorra a interpretação do mesmo. É preciso que seja oferecido um serviço de 

qualidade que possibilite a favorável cobrança de taxas para visitação, de modo que as receitas 

geradas sejam revestidas em beneficio da manutenção do Parque e dos serviços prestados. 

Entretanto, há necessidade de maior controle de visitantes no Parque, respeitando a capacidade de 

carga e períodos para recuperação do ambiente.  

Por fim, o desenvolvimento da atividade turística deve ocorrer de forma planejada 

utilizando métodos de monitoramento que permitem a prevenção de impactos na área fazendo uso 

de ações que minimizem os danos. Portanto, os possíveis usos turísticos devem ser definidos de 

acordo o estudo das áreas compatíveis a determinada atividade, como a observação de aves, 

paisagens, caminhadas, conhecimento do meio natural e dos costumes locais, passeios de barco em 

rios ou no mar, pesca esportiva, entre outros.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O turismo quando bem planejado possibilita o desenvolvimento da localidade trazendo 

benefícios a todas as partes envolvidas no processo e por meio de uma gestão compartilha dos 
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recursos possíveis com o objetivo de proporcionar a conservação dos elementos naturais e culturais 

existentes em um ambiente protegido. 

O SNUC determina as diretrizes e normas para o uso das unidades de conservação, visando 

garantir a manutenção e/ou restauração de ecossistemas naturais, favorecendo a biodiversidade 

existente na área. 

As Unidades de Conservações abordadas neste trabalho, a Reserva Extrativista de 

Cururupu e o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, a primeira representa um dos provedores 

da sustentabilidade – uso sustentável, beneficiando a conservação e manutenção da área e contribui 

para o aumento da qualidade de vida da comunidade autóctone, que passa a ser a gestora da 

atividade em conjunto com o ICMBio, órgão responsável pela administração e fiscalização das 

atividade desenvolvidas no local. No que se refere ao Parque dos Lençóis, esta unidade tem como 

objetivo preservar o ambiente e seus processos naturais por meio do estabelecimento de visitações 

controladas. Deve também proporcionar a oportunidade de estudos e pesquisas científicas sobre a 

dinâmica cultural e ambiental da localidade. Sua fiscalização é de responsabilidade do ICMBio. 

Entretanto, a atividade turística carece ainda de melhor direcionamento e monitoramento para, só 

assim, contribuir, efetivamente, com a proteção e manutenção do patrimônio natural ali existente. 

Por fim, observa-se que o turismo pode sim contribuir para o desenvolvimento de uma 

determinada localidade neste caso, as Unidades de Conservações, utilizando-se de princípios 

sustentáveis que promova a manutenção e conservação desses ambientes. Envolvendo a 

comunidade na gerência da atividade para que assim os benefícios sejam devidamente distribuídos. 
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1. INTRODUÇÃO 

As ações antrópicas nos últimos anos têm causado uma série de efeitos negativos, 

principalmente no que se refere aos recursos naturais através dos desmatamentos, poluição dos 

corpos hídricos, impermeabilização do solo, dentre outros,  ocasionados pelo crescente processo de 

urbanização das cidades atingindo desta forma, áreas importantes para o equilíbrio do meio 

ambiente. 

No Brasil, é possível observar esta degradação ambiental, sobretudo em relação aos recursos 

hídricos, pois as nascentes, os rios e o lagos vêm sofrendo significativos impactos ambientais com a 

expansão das cidades sobre as áreas rurais. Conforme Vieira e Cunha (2010), o referido crescimento 

urbano, causa consideráveis transformações nos rios alterando as suas características naturais. 

No caso de São Luis, capital do Estado do Maranhão, não é diferente, pois o crescimento 

urbano acelerado, a partir da década de 80, com a instalação das grandes indústrias, atraíram a 

população do interior do estado para a capital maranhense. Tal fato contribuiu para o ―inchaço‖ 

populacional e a conseqüente pressão sobre os recursos naturais. Desta forma, diversas bacias 

situadas em São Luis e nos demais municípios que compõem a Ilha  do Maranhão (São José de 

Ribamar, Raposa e Paço do Lumiar), vêm sofrendo processos de poluição pelos diferentes tipos de 

usos do solo, muito dos quais, em desacordo com a legislação ambiental, o que vem ocasionando 

significativas alterações ambientais.  

Embora a população residente na microbacia do rio Igaraú, reconheça o relevante papel 

desempenhado pelos córregos existentes a falta de infra-estrutura no que diz respeito à coleta e 

tratamento do esgoto sanitário e dos resíduos sólidos, associados aos desmatamentos deixa a área 

susceptível a  ocorrência dos mais diferentes impactos socioambientais. Nesta perspectiva, a 

referida pesquisa iniciada em janeiro de 2011, teve por objetivo realizar um diagnóstico dos 

principais problemas socioambientais existentes na microbacia do Igaraú. 

 

2. LOCALIZAÇÃO  

A Microbacia do Igaraú possui uma área de 4 km², localiza-se no setor SW da Ilha do 

Maranhão (Figura 01) e faz parte de dezenas bacias costeiras, do tipo exorreica. Caracteriza-se 

mailto:charlesaugusto.ma@yahoo.com.br
mailto:notilimah21@bol.com.br
mailto:edileap@gmail.com
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ainda como área de recarga de aqüíferos, com presença de colinas, planícies fluviais e flúvio-

marinhas. Atualmente cerca de 80 famílias residem no local. 

 

 
  Figura 01: Localização da microbacia do Igaraú, São Luís-MA. 

Fonte: Carta preliminar na escala de 1:10.000 da DSG (1980), adaptada pelo autor 

 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

       Visando compreender a inter-relação dos elementos constituintes da microbacia do 

Igaraú, foi utilizado o método hipotético-dedutivo o qual procura descrever o mundo real através de 

hipóteses e deduções. Durante a realização da pesquisa utilizou-se também técnicas quantitativas e 

qualitativas para obtenção de dados e/ou informações dos aspectos socioambientais da área em 

análise, conforme os procedimentos descritos a seguir: 

 Seleção e aquisição de material cartográfico e de imagem de satélite para delimitação da 

área e determinação da amostragem. 

 Levantamento e consulta do material bibliográfico existente nas bibliotecas da Universidade 

Federal do Maranhão- UFMA e Universidade Estadual do Maranhão- UEMA, alem de 
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trabalhos acadêmicos (teses, dissertações, monografias e artigos científicos), sobre a 

temática em questão. 

 Registro fotográfico das principais características ambientais existente na microbacia do 

Igaraú. 

 Aplicação dos formulários em 50% das residências visando obtenção de dados quantitativos 

e qualitativos da comunidade do Igaraú. 

 Realização de entrevistas com moradores locais e funcionários dos órgãos ambientais sobre 

os principais aspectos e problemas existentes. 

 Utilização dos indicadores: saúde, emprego, renda, educação, habitação, transporte, 

desmatamento, poluição hídrica e disposição de resíduos sólidos, dentre outros visando à 

caracterização socioambiental da microbacia. 

 Tabulação e analise dos dados e informações obtidas. 

4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

As análises ambientais visam compreender as relações das sociedades humanas de um 

determinado território com o meio natural local, pois é onde há os recursos que servem de suporte 

para sua sobrevivência. 

Os estudos ambientais, de abordagem geográfica, têm sempre como 

referencial uma determinada sociedade (comunidade) que vive em um 

determinado território (município, Estado, país, região, lugarejo, bacia 

hidrográfica etc.), onde desenvolvem suas atividades com maior ou 

menor grau de complexidade em função da intensidade dos vínculos 

internos e externos que mantêm no plano cultural,social e econômico 

(ROSS, 2006, p.351). 

 

Ainda dentro do processo de análise ambiental, ganha destaque a utilização dos 

indicadores ambientais que segundo Magalhães Junior (2007), ―são informações de caráter 

quantitativo resultantes do cruzamento de pelo menos duas variáveis primárias (informações 

espaciais, temporais, ambientais, etc.)‖. Logo, estes indicadores apresentam-se como de 

fundamental importância, nos diagnósticos socioambientais.  

No tocante aos tipos de indicadores, Magalhães Junior (Op. cit.) enfatiza que dentre os 

indicadores sociais destacam-se  os índices de acesso à água e os serviços de coleta de esgoto e de 

lixo.  Entre os indicadores ambientais, tem-se a presença dos recursos hídricos, a exploração de 

água doce e a taxa média de desmatamento ao ano. 

O levantamento dos aspectos socioeconômicos e ambientais de uma sociedade, que vive 

em um determinado lugar, necessita do aprofundamento sobre a sua história, cultura, dinâmica 

socioeconômica (pretérita e atual), dos recursos naturais disponíveis e da forma como os mesmos 

tratam estes recursos. Como se observa, a realização do inventário dos recursos naturais existentes 
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em um determinado espaço, lugar ou região, torna-se de fundamental importância para o 

estabelecimento das potencialidades e/ou limitações as diferentes atividades humanas a serem 

implantadas. 

Nesta perspectiva, as bacias hidrográficas possuem importante papel no planeta por 

servir como unidade básica de planejamento uma vez que grande parte dos danos ambientais 

ocorridos na atualidade situa-se nas referidas unidades geográficas.  

Segundo Guerra e Guerra (2005), as bacias hidrográficas constituem ―conjunto de terras 

drenadas por um rio principal e seus afluentes‖. Todavia há de considerar que existe toda uma 

dinâmica que envolve este ambiente natural: 

 
Os principais componentes naturais – solo, água, vegetação e fauna – coexistem em 

permanente e dinâmica interação, respondendo às interferências naturais e àquelas de 

natureza antrópicas, afetando o ecossistema como um todo. Nesses compartimentos 

naturais (bacias hidrográficas), os recursos hídricos constituem indicadores das 

condições dos ecossistemas, no que se refere aos efeitos do desequilíbrio das interações 

dos respectivos componentes. (SOUZA et a.l ,2002 apud CARDOSO,2006, p .242). 

 

Além dos elementos naturais presentes, o homem é considerado outro fator que deve ser 

levado em consideração quando dos estudos voltados à análise das bacias hidrográficas.  

Para Ross e Prette (1998, p.101): 

 
[...] a bacia hidrográfica, embora se constitua em um sistema natural cujo referencial é a 

água, não se torna automaticamente um único sistema ambiental, seja do ponto de vista 

natural, quando é levado em conta as demais componentes da natureza,como relevo, 

solo, subsolo, flora e fauna, seja do ponto de vista social, quando se consideram as 

atividades econômicas e políticas administrativas. 

 

Devido o caráter integrador, as bacias hidrográficas acabam sendo consideradas como 

excelentes unidades de gestão dos elementos naturais e sociais, ―pois, nessa ótica é possível 

acompanhar as mudanças introduzidas pelo homem e as respectivas respostas da natureza‖ 

(GUERRA e CUNHA, 1996). 

Dada a importância das bacias hidrográficas e aos esforços da Associação Brasileira de 

Recursos Hídricos (ABRH), foi instituída em 1997 a lei 9.433 que apresenta como destaque os 

seguintes fundamentos: 

 A água é um bem de domínio público; 

 A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; 

 A bacia hidrográfica é uma unidade territorial para implantação da Política 

Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
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 A gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do poder públicos, dos usuários e das comunidades. 

Como uma unidade de planejamento exige uma escala como forma de estabelecer a 

implantação de projetos e outra de monitoramento ou fiscalização dos resultados (BOTELHO, 

1999), tem sido adotado o conceito de microbacia, para bacias hidrográficas de menor tamanho, 

fato este que vem ganhando espaço nos atuais trabalhos e projetos de planejamento. 

Conforme Botelho (2005, p.273): 

 
[...] a microbacia deve abranger uma área suficientemente grande, para que se possam 

identificar as inter-relações existentes entre os diversos elementos do quadro sócio-

ambiental que a caracteriza, e pequena o suficiente para estar compatível com os 

recursos disponíveis, respondendo positivamente à relação custo/benefício. 

 

  De acordo com a finalidade da pesquisa, existem algumas sugestões, como 

considerar microbacias de até 25 Km² ideais para estudos hidrológicos e entre 10 e 50 Km² para 

planejamento conservacionista (BERTONI E LOMBARDI NETO, 1993 Apud BOTELHO, 1999). 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O referido estudo realizado na microbacia do Igaraú aponta diversos problemas de 

ordem ambiental que podem gerar um desequilíbrio na área citada. A questão da saúde, considerada 

um dos parâmetros mais importantes nos estudos de indicadores socioambientais de bacias 

hidrográficas, revela uma deficiência quanto a oferta de atendimento a população, pois o 

acompanhamento é realizado apenas por agentes de saúde uma vez que o único posto de saúde 

situado na comunidade local está desativado a bastante tempo. Tal fato termina ocasionando o 

deslocamento dos moradores do Igaraú para os postos de saúde das comunidades adjacentes tais 

como: Estiva e Coqueiro ou para os  hospitais (relativamente distantes), situados no centro de São 

Luís.  

A educação é outro ponto preocupante na comunidade do Igaraú, pois a população local 

apresenta uma baixa escolaridade onde quase metade dos habitantes locais 45%, (Gráfico 01), 

possui apenas o nível fundamental Incompleto. Pode-se relacionar esta deficiência educacional  a 

presença de apenas uma escola na localidade do Igaraú que oferece somente o nível fundamental 

menor (1ª a 4ª série). Tal realidade colabora para que ocorra a evasão escolar da população da citada 

área. 
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     Gráfico 01: Nível de escolaridade da população do Igaraú 

      Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

 

O baixo nível de escolaridade dos habitantes (Ggráfico 01), acaba interferindo 

diretamente na renda familiar dos moradores do Igaraú, pois  os mesmos possuem uma média 

salarial relativamente baixa onde 50% das famílias  ganham até um salário mínimo (Gráfico 02) e 

apenas 20% percebem de 2 a 3 salários. 

 

Gráfico 02: Renda média das famílias. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

 

A renda média demonstrada no gráfico acima acaba sendo um reflexo da falta de 

qualificação profissional dos moradores do povoado do Igaraú, que em sua maioria 60%, sobrevive 

principalmente da agricultura familiar e da pesca (Gráfico 03). 
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    Gráfico 03: 
Profissões dos chefes de família. 

 Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

 

O ambiente favorável a atividade da pesca, devido a proximidade com as águas 

estuarinas, juntamente com a agricultura são as principais fontes de renda da população do Igaraú. 

A pesca segundo relato de alguns moradores também é considerada uma atividades de lazer (Foto 

01). 

 

        Foto 01: Pesca artesanal nas proximidades da microbacia do Igaraú. 

        Fonte: Registro da pesquisa, 2011. 

 

Como se pode perceber, a comunidade do Igaraú apresenta uma renda baixa o que é 

facilmente observado através do baixo padrão das residências, que apesar de apresentarem-se em 

sua grande maioria de alvenaria (Gráfico 04), são  bastante modestas.  
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Gráfico 04: Estrutura das residências da população do  Igaraú. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

 

Grande parte dos problemas levantados na comunidade do Igaraú possui ligação 

também com a questão do transporte publico, uma vez que a localidade possui apenas uma linha de 

ônibus e os horários são impróprios para o deslocamento dos habitantes que necessitam realizar 

suas atividades em outros bairros geralmente distantes.   

A água constitui um elemento muito importante para o equilíbrio da microbacia do 

Igaraú. Alguns problemas pontuais observados na área a exemplo dos desmatamentos da mata ciliar 

e do mangue contribuem para a degradação ambiental na localidade. Todavia, vale à pena frisar que 

o nível de conservação da cobertura vegetal da microbacia ainda é considerado bom devido à baixa 

ocupação populacional da microbacia hidrográfica. 

 O risco de contaminação da água, por exemplo, é relativamente alto, pois foi observado 

o lançamento de esgoto a céu aberto oriundo da metade das edificações existentes no local  (Gráfico 

05). 

      

Gráfico 05: Destino do Esgoto das residências do povoado 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 
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A inexistência de rede coletora de esgoto na localidade pode comprometer a qualidade 

dos recursos hídricos da microbacia, pois a grande quantidade de efluentes domésticos despejados 

diariamente nas proximidades de rios ou poços pode levar à poluição e/ou contaminação das águas 

superficiais e até subterrâneas. O risco de contaminação do lençol freático deve-se a significativa 

quantidade de poços construídos sem as devidas medidas de proteção. (Gráfico 06). 

      
Gráfico 06: Forma de abastecimento de água. 

Fonte: Dados da pesquisa, 2011 

 

O processo de desmatamento, que ocorre em alguns locais, acaba contribuindo para o 

assoreamento dos canais pertencentes à microbacia do rio Igaraú. Tal problemática é acelerada 

devido falta de controle por parte dos órgãos ambientais, pois a fiscalização é efetuada somente pela 

população local. 

O lixo é um problema também muito freqüente na área de estudo já que a coleta ocorre 

uma ou duas vezes por semana, somente na avenida principal, deixando uma grande parcela da 

população do Igaraú sem o citado serviço. Desta forma, o lixo é descartado em terreno próximo as 

casas e aos rios transformando-se num sério  problema de saúde publica aos moradores devido à 

atração de micro e macro vetores, assim como pela poluição dos recursos naturais. (Foto 01). 
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Foto 01: Presença de resíduos sólidos na proximidade de poços. 

Fonte: Registro da pesquisa, 2011. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A microbacia do rio Igaraú possui significativa importância no tocante a conservação 

dos recursos naturais da ilha do Maranhão por tratar-se de uma área de recarga de aqüífero. 

Todavia, a falta de infra-estrutura relacionada à deficiente coleta de lixo, a inexistência de coleta e 

tratamento de esgoto e a existência de fontes potenciais de poluição das águas superficiais e 

subterrâneas constituem uma ameaça aos recursos hídricos existentes.  

As principais características socioeconômicas dos moradores e/ou do povoado do 

Igaraú, obtidas através dos indicadores socioambientais, podem ser resumidas da seguinte forma: o 

local não apresenta posto de saúde ou hospital, as ocupações predominantes dos chefes de família 

detectadas são as de: lavradores, pescadores e prestadores de serviços. A renda familiar da maioria 

dos entrevistados ficou entre 1 (um) e 2 salários mínimos. A taxa de escolaridade dos entrevistados 

é considerada baixa, pois 15% não são alfabetizados e 45% apresentam o fundamental incompleto. 

As edificações de baixo padrão são em sua maioria de  alvenaria cuja infra-estrutura básica 

(transporte, fornecimento de água, coleta de lixo e esgoto) é considerada deficitária pela população 

entrevistada. Os principais impactos ambientais detectados foram: a poluição do solo e dos recursos 

hídricos pelos esgotos e lixo, redução da fertilidade do solo e da biodiversidade devido aos 

sucessivos desmatamentos. 

Um maior apoio de órgãos ambientais como o IBAMA e a SEMAM seria uma 

alternativa viável para conter o processo de desmatamento na localidade, pois atualmente a 

fiscalização é realizada pela referida comunidade. 
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Por fim, o lixo foi apontado como um dos principais problemas na localidade. 

Entretanto, uma coleta mais eficaz que atenda toda a população aliado a uma maior sensibilização 

por parte de seus moradores através de palestras realizadas sobre educação ambiental poderia 

amenizar os incômodos gerados pela disposição inadequada dos resíduos sólidos, que terminam 

juntamente com os esgotos ocasionando a  contaminação das águas superficiais e subterrâneas. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

     Manter o equilíbrio ambiental tem sido um desafio para a humanidade, levando-se em 

consideração que os recursos naturais utilizados para suprir as suas necessidades começam a 

apresentar sinais de escassez. Esse fato pode ser percebido pela exploração irracional desses 

recursos, o avanço populacional e a contaminação dos ambientes propiciados pelo crescimento de 

atividades interventoras e transformadoras do ambiente natural. 

 De fato, a relação homem-natureza, não tem se dado de forma adequada. Tal comportamento 

pode ser explicado pelo ―descompromisso dos indivíduos para com a participação na resolução dos 

problemas ambientais; esse descompromisso é, ao mesmo tempo, resultado de suas relações sociais 

historicamente estabelecidas‖ (Tozoni-Reis, 2004, p. 2).  

 Neste quadro, as preocupações com o ambiente, em geral, e com a água apropriada para o 

consumo, em particular, adquirem especial importância, pois as demandas estão se tornando cada 

vez maiores, sob o impacto do crescimento acelerado da população e do maior consumo de água. 

Como resultado, alem da escassez, a qualidade das águas vem sendo degradada intensamente, e esse 

processo pode logo ser irreversível, principalmente, nas áreas mais densamente povoadas dos países 

emergentes, como o Brasil (REBOUÇAS; BRAGA; TUNDISI, 2002). 

 Considerando a disponibilidade hídrica, em termos globais, onde o planeta está constituído 

de 75% de superfície líquida, não existiria necessidade de preocupação com esse recurso. No 

entanto, 97% da água está nos oceanos e os outros 3% são de água doce. Desses, 2% estão 

solidificados nas calotas polares restando somente 1% que pode, de fato, ser explorado 

(REBOUÇAS; BRAGA; TUNDISI, 2002,). 

 O Brasil possui a maior disponibilidade de água doce do globo, concentrando-se em suas 

terras, cerca de 12% do total mundial. Assim o problema brasileiro com a água está relacionado à 

má distribuição, que é extremamente irregular e ao uso inadequado. 

 A suposta fartura hídrica do Brasil é ilusória, se avaliada em função da distribuição da 

população, como segue, 

 

 

o descompasso está no fato de, apesar de a região Norte possuir 68,5% da nossa água doce, 

ela abriga apenas 6,83% da população; o Nordeste, com 3,3% de água, a população é de 

mailto:Adriana.edc.uema@gmail.com
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28,94% do total do país. A região Sudeste tem 6% de água e 42,73% da população ( 

FILHO, 2010, p. 127). 

 

 

 O Maranhão apesar de ser um estado que pertence a uma das regiões menos favorecidas no 

que se refere à oferta hídrica, apresenta um quadro bastante significativo desse recurso, visto que 

dispõe de 12 bacias hidrográficas, distribuídas por todo o estado. Entre estas, merece destaque a do 

Itapecuru que se constitui em uma das mais importantes do Maranhão, visto que abrange ―uma área 

de 52.972 km² (mais de 15% do território do estado). O rio Itapecuru tem um curso de 1.048,66 

km², irrigando mais de 50 municípios e dessedentando 2,5 milhões de habitantes‖ (UEMA, 2005, p. 

12). 

 O rio Itapecuru está passando por intenso processo de degradação, pois ―além do 

desmatamento da mata ciliar, que favorece o assoreamento, existe o lançamento dos resíduos, que 

são oriundos das cidades localizadas à sua margem‖ (UEMA, 2005 p. 12). Entre elas destaca-se o 

município de Rosário, onde a população que reside às margens do rio contribui intensamente para o 

processo de poluição desse manancial.  

 O quadro exige a necessidade de um melhor comportamento junto à natureza e ao próprio 

individuo de forma a buscar um conhecimento preciso para que a questão ambiental seja encarada 

de forma adequada, considerando que a água é um recurso de maior importância para a humanidade 

e se encontra presente na constituição de todos os seres vivos.            

 Assim, faz-se necessário que o homem se reconheça como principal responsável pelo 

surgimento dos problemas ambientais, relacionados à poluição dos mananciais, especialmente dos 

rios fonte de abastecimento local, tendo em vista que, esses problemas são decorrentes de sua 

atitude inadequada no que se refere ao lançamento de resíduos no rio sem o devido tratamento, 

interferindo diretamente na qualidade de vida da população.  

Daí a importância de se refletir sobre seu comportamento, no sentido de buscar alternativas 

que possibilitem uma interação saudável para o meio ambiente, sobretudo com os mananciais locais 

que indiscutivelmente se constitui no elemento essencial à população, estando assim, diretamente 

relacionada à qualidade de vida. Nesse aspecto, as atividades de Educação Ambiental assumem 

extrema importância, já que estão relacionadas com a mudança de atitudes frente às questões 

ambientais. 

 Tozoni-Reis (2004, p. 23) ressalta que ―a Educação Ambiental como mediadora dessa 

relação (homem-natureza) se estabelece sobre a idéia de conscientização, na articulação entre 

conhecimentos, valores, atitudes e comportamentos, podendo promover a transformação radical da 

sociedade atual‖. Dessa forma, a Educação Ambiental tem sem sombra de dúvida, um papel 

importante na transformação das relações do ser humano com o seu meio ambiente, ―alicerçada 
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num constante processo de ação-reflexão-ação, amplamente difundido por Paulo Freire‖ 

(LENCIONE et al.,2005, p. 224)  ( grifo do autor).   

Esse percurso de aprendizagem ambiental exige a junção do saber científico e do saber das 

comunidades tradicionais. No contexto do presente trabalho, atividades de educação ambiental só 

serão significativas, caso sejam considerados os saberes dos ribeirinhos e demais usuários dos 

recursos do médio Itapecurú. Para isso, será necessário conhecer qual é a leitura da paisagem que a 

comunidade faz atualmente da região a ser estudada. 

―Ler‖ o meio ambiente é apreender um conjunto de relações sociais e processos naturais, 

captando as dinâmicas de interação entre as dimensões culturais, sociais e naturais na configuração 

de dada realidade socioambiental. Para chegar a isso, não basta observar passivamente o entorno, 

mas é importante certa educação do olhar, aprender a ―ler‖ e compreender o que se passa à volta da 

comunidade. Uma ―leitura da paisagem‖ é, portanto, um roteiro de ação participativa para 

levantamento das características de dada região em estudo (CARVALHO; GRUN, 2005).  

Nesse contexto de ―ler‖ o meio ambiente, o estudo da percepção ambiental das comunidades 

ribeirinhas é relevante e produtivo, por que nos faz perceber outras formas de intervir junto à 

comunidade. Através dele é possível conhecer o comportamento e agir, tendo como foco, respeitar 

as peculiaridades dos grupos envolvidos, facilitando a realização de um trabalho baseado em 

informações locais, partindo da realidade do público alvo, para compreender como os indivíduos 

percebem o ambiente em que vivem. 

 Assim, o objetivo do presente trabalho foi analisar a percepção ambiental da comunidade 

ribeirinha  do município de Rosário-MA, sobre as condições ambientais do Rio Iatpecuru, 

apontando sugestões para atividades de Educação Ambiental que visem à melhoria da qualidade de 

vida das pessoas que usam direta ou indiretamente os recursos naturais na região. 

 

 

2  METODOLOGIA 

 

 Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva que apresenta abordagens qualitativa e 

quantitativa envolvendo o estudo da percepção ambiental dos ribeirinhos, residente na cidade de 

Rosário-MA,  com abordagens quantitativas e qualitativas,  levantadas junto à essa comunidade, 

através de observação da área, seguida de aplicação de questionário contendo questões fechadas e 

abertas.  

O trabalho foi realizado em duas etapas. A primeira etapa constou do levantamento 

bibliográfico da literatura existente sobre o tema trabalhado, seguido de visita ―in loco" onde foi 
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efetuado o reconhecimento da área de estudo, quando foram estabelecidos os primeiros contatos 

com os moradores ribeirinhos, observados e identificados os problemas socioambientais, através de 

contato direto com moradores da área.  

Realizou-se a observação da área de estudo para identificar os problemas que afetam 

diretamente a qualidade da água, entre eles o lançamento de resíduos nas margens do rio. Para 

sistematização da pesquisa e após a investigação informal elaborou-se um instrumento de coletas 

de dados – questionário - composto por questões fechadas e abertas aplicadas aos moradores cujas 

atitudes e opiniões pretendiam-se conhecer.  

Foram aplicados 30 questionários em residências e áreas de lazer situadas nas proximidades 

da porção do rio Itapecuru que atravessa a cidade de Rosário-MA. Entre as questões abordadas, 

destacaram-se os seguintes aspectos: condições de moradia, distribuição dos serviços de 

saneamento básico (esgotamento sanitário, abastecimento de água tratada, coleta e destino do lixo, 

etc.), tipos de lixos encontrados com mais frequência no rio, importância na preservação das matas 

ciliares, assoreamento do rio e outros problemas ambientais que interferem na qualidade de vida dos 

moradores. 

 

 

3  PERCEPÇÃO AMBIENTAL DA COMUNIDADE 

 

 

 A realização desse estudo proporcionou amplas discussões sobre os problemas ambientais 

que afetam a qualidade da água do rio Itapecuru, as condições de moradia da população que reside 

às margens do rio, disposição de saneamento básico e, sobretudo a importância da educação 

ambiental. 

 Foram aplicados 30 questionários em residências e áreas de lazer situadas nas proximidades 

da porção do rio Itapecuru que atravessa a cidade de Rosário-MA. Os resultados apontaram que 

77% dos entrevistados residem nas proximidades do rio há mais de 10 anos. Esse resultado pode 

estar relacionado a fatores culturais, considerando que a população brasileira sempre procurou 

instalar-se em áreas próximas a mananciais, por considerar a facilidade no cultivo dos alimentos e 

assim garantir o suprimento das necessidades básicas (MUCCI, 2005). 

 Quanto ao tipo de habitação é possível perceber que 94% dos envolvidos na pesquisa 

possuem casa de alvenaria. É importante ressaltar que o município de Rosário possui fábrica de 

tijolos, o que certamente contribuiu para tal resultado.           

Todos os moradores envolvidos na pesquisa afirmaram que possuem abastecimento de água  

tratada e ressaltaram que consumir água que passa por um processo de tratamento é fundamental à 
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manutenção de um bom estado de saúde. Existem estimativas da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) de que cerca de 5 milhões de mortes anuais são ocasionadas por doenças de veiculação 

hídrica e pelo menos um quarto da humanidade permanece sem acesso à água segura e saneamento 

(OMS, 2004).    

 Ao serem questionados sobre o destino do lixo por eles produzido (Gráfico 1), 83% 

responderam que o colocam na lixeira e 7% afirmaram jogar em qualquer lugar. Ao comparar os 

resultados dos questionários e observando a área de estudo, foi possível identificar que os resíduos 

gerados pelos moradores são na sua maioria lançados diretamente nas margens do rio. É importante 

destacar que a coleta dos resíduos sólidos é feita no mínimo duas vezes por semana, mesmo assim, 

resíduos sólidos orgânico-inorgânicos são continuamente jogados no meio ambiente. Estes 

incontestavelmente terminam nos ecossistemas aquáticos e os efeitos negativos provocados nesses 

ambientes são diversos.     

 

 

 
 

Figura 1 - destino do lixo gerado pelos ribeirinhos na cidade de Rosário-MA. 

 

 Andrade (1994) ressalta que o lixo é um dos problemas ambientais mundiais mais 

preocupantes, pois diz respeito a cada um de nós. Dessa forma, abordar a problemática da produção 

e destino do lixo é um desafio, cuja solução passa pela compreensão do indivíduo como parte 

atuante no meio em que vive.  

 A intensa produção de lixo, aliada à disposição inadequada, vem sendo enfatizada pelos 

ambientalistas como um dos mais críticos problemas ambientais urbanos. O lixo é lançado em 

ambientes inapropriados, expondo a população aos mais variados tipos de doenças. Neste sentido,  

 

a compreensão da necessidade do gerenciamento integrado dos resíduos sólidos propiciou 

a formulação da chamada pedagogia dos 3R‘s (Reduzir, Reutilizar, Reciclar), que inspira 
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técnica e pedagogicamente os meios de enfrentamento da questão do lixo Layragues, 

(2002 p. 4).  

 

Conforme respostas obtidas através da aplicação dos questionários sobre os fatores que mais 

contribuem para o assoreamento do rio (Figura 2), 57% responderam que é o desmatamento e 23% 

afirmaram ser o lançamento de lixo. Um dos entrevistados enfatizou que: ―nós precisamos desmatar 

essas áreas para plantar os alimentos pois não temos outro terreno, mesmo sabendo que isso está 

matando o rio, pois antes ele era cheio e tinha muitos peixes e agora o rio está secando muito 

rápido‖.       

Dessa forma, problemas como desmatamento e poluição já são reconhecidos pela população 

leiga como os principais responsáveis pela morte dos rios e consequentemente pela escassez de 

água. No entanto, grande parte da área desmatada é conseqüência da ausência de área apropriada 

para realizar suas plantações, visto que, os moradores necessitam cultivar esses solos para garantir 

seu sustento. Assim, a prática de cultura, cultivo de vazante é muito frequente em toda a extensão 

do rio, inclusive na porção que atravessa a cidade de Rosário-MA. 

 

 
Figura  2 - Fatores que mais contribuem para o assoreamento do rio Itapecuru na cidade de Rosário-MA. 

 

 

O Gráfico 4 apresenta o percentual das respostas quanto ao tipo de lixo encontrado com 

mais frequência no rio, onde 73% dos entrevistados responderam que é o plástico e 10% afirmaram 

tratar-se de resíduos oriundos das construções. Além dos resíduos sólidos encontrados às margens 

do rio, percebeu-se durante a observação da área que existe outro agravante desta problemática, o 

esgoto doméstico que continua sendo o principal responsável pela poluição hídrica em nosso país, 

uma vez que, em muitas regiões, não passa por nenhum tipo de tratamento sendo lançado ―in 

natura‖ nos corpos receptores (MUCCI, 2005). Despejar resíduos nas margens dos rios tem sido, 

57% 
23% 

20% 

desmatamento 
lançamento de lixo 
Outros 



 

485 
 

infelizmente, a prática mais usual dos moradores ribeirinhos e isso reflete intensamente na sua 

qualidade de vida.    

 
 

Figura 3 - Tipo de lixo encontrado com mais frequência na porção do rio Itapecuru na cidade de Rosário-MA 

 

 Os resultados apresentados na Figura 4, mostram os percentuais de respostas referentes aos 

problemas existentes com relação ao lixo acumulado nas margens do rio e 63% dos entrevistados 

responderam tratar-se dos mais diversos problemas (doenças, mau cheiro, entre outros). Uma das 

entrevistadas acrescentou que: “já olhei muitas pessoas jogarem animal morto no rio, e depois vejo 

as crianças tomando banho”. O quadro exige mudança de postura em relação aos cuidados que se 

deve ter para com os mananciais locais. Para tanto,  

 

É preciso deixar claro que participar não significa apenas o quanto se toma parte, mas 

como se toma parte em uma intervenção consciente, crítica e reflexiva baseada nas 

decisões de cada um sobre situações que não só lhe dizem respeito, com também dizem 

respeito à comunidade em que se está inserido CASTRO; CANHEDO JR.( 2005, p. 406). 

 

 

  

 
Figura 4 – problemas existentes com relação ao lixo acumulado nas margens do rio Itapecuru na cidade de 

Rosário-MA. 
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Ao serem questionados sobre a importância em preservar as matas ciliares (Figura 5), 53% 

responderam que serve para evitar o assoreamento do rio e 7% disseram que a vegetação mantém o 

rio limpo. É importante destacar que o rio Itapecuru foi durante muitos anos o elo entre as regiões 

maranhenses, transportando produções agrícolas e comerciais. Em suas margens funcionaram os 

primeiros engenhos de açúcar e se cultivou com êxito algodão da melhor qualidade (MEDEIROS, 

2001). 

Dessa forma, essas atividades propiciaram o desenfreado desmatamento, que se constitui em 

um dos principais responsáveis pela degradação da bacia do Itapecuru, pois a remoção da mata 

ciliar contribuiu para a intensificação do processo de assoreamento, que é bastante comum em 

cidades ribeirinhas. Com isso, a navegabilidade em alguns pontos e a ligação entre a maioria dos 

seus afluentes foram extremamente afetadas.    

 

 
 

Figura 5 – importância de se preservar as matas ciliares do rio Itapecuru no município de Rosário-MA. 

 

Quando questionados sobre o interesse em participar de projetos voltados para questão 

ambiental, todos responderam que têm interesse (Figura 6). Um dos moradores destacou a 

necessidade de eventos voltados para a amenização da problemática ambiental, especificamente 

envolvendo os ribeirinhos. Em sua fala, chamou atenção para a ineficácia das políticas públicas e 

relatou que: “os moradores dessa área não se preocupam com o desmatamento das margens do rio 

e vivem lançando sujeira no rio”.  

Dessa forma, a Educação Ambiental se apresenta como uma importante ferramenta nesse 

contexto socioambiental, podendo colaborar para efetiva aplicação das políticas públicas incidentes 
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na área, caso articulada aos objetivos das mesmas. Conforme o Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA) a educação ambiental, 

 ―[...] contribui no processo de formação e informação orientando para o desenvolvimento 

da consciência crítica sobre as questões ambientais e de atividades que levem à participação 

das comunidades na preservação do equilíbrio ambiental‖ ADAMS, (2004 p. 3).  

 

 
Figura 6 – Interesse em participar de atividades voltadas para questão ambiental 

  

De fato, não se pode negar o significativo papel que a EA representa no atual contexto 

socioambiental. Trata-se de uma ferramenta destinada a reformular comportamentos humanos, na 

medida em que, possibilita-os repensar suas ações sobre o ambiente. Assim, a partir do momento 

em que cada um internalizar a necessidade dessa mudança e fazer a sua parte, será possível 

promover o equilíbrio ambiental. Para tanto, 

 

Cabe a educação ambiental transmitir os conhecimentos necessários para interpretar os 

fenômenos complexos que compõem o ambiente, estimular os valores éticos, econômicos e 

estéticos que constituem a base de uma autodisciplina, favorecer o desenvolvimento de 

comportamentos compatíveis com a preservação e a melhoria desse ambiente e promover 

uma ampla gama de habilidades práticas necessárias à concepção e a aplicação de soluções 

eficazes para os problemas ambientais Sorrentino apud Tozoni-Reis (2004, p. 97).    

   

 

 

4  SUBSÍDIOS PARA UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A 

COMUNIDADE 

 

 

 

  Como instrumento de sensibilização e mobilização a busca de soluções para os problemas 

ambientais encontrados na porção do rio Itapecuru que atravessa a cidade de Rosário, faz-se 

necessário o retorno do conhecimento construído para a comunidade analisada, visando a partir da 

realização de palestras informativas e outras atividades educativas capazes de socializar os 

resultados obtidos nesta pesquisa. Tais atividades terão o papel de contribuir com a mudança de 

atitude da população, considerando que, 
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O processo de Educação ambiental embora seja lento e sem resultados imediatos, é 

essencial para que os indivíduos envolvidos se percebam sujeitos sociais capazes de 

compreender a relação sociedade-natureza e a partir daí se tornem aptos a agir em prol de 

soluções para danos ambientais causados pela intervenção antrópica. Lencione et al., 

(2005, p. 223). 

 

 

 Dessa forma, a participação do cidadão em eventos que envolvem a problemática ambiental 

estimula a mudança de comportamento e propicia a construção de novos valores éticos, na medida 

em que, desperta no individuo a criticidade, sobre suas atitudes, tornando-os conscientes dos 

problemas ambientais. Reigota (2001, p. 12) acrescenta que ―a educação ambiental deve orientar-se 

para a comunidade e procurar incentivar o individuo a participar ativamente da resolução dos 

problemas no seu contexto de realidades específicas‖. 

 Acredita-se, que o envolvimento da comunidade em projetos que tratam da questão 

ambiental, possibilita uma reflexão sobre a influência negativa de suas atividades realizadas sem 

planejamento e que estão interferindo na qualidade de vida da sociedade como um todo.  

Com essa maneira de pensar, é que os movimentos em defesa do ambiente natural vêem na 

educação ambiental, seja ela formal ou informal, uma ferramenta indispensável na capacitação dos 

cidadãos, visto que propicia aos diversos atores sociais condições para que participem dos 

processos decisórios. Considerando que os problemas que nos cercam são graves e exigem 

respostas imediatas, ainda que parciais preliminares e incertas (GRUN, 1996). 

 Nas propostas de trabalho com educação ambiental nas comunidades do médio Itapecuru 

sugerimos que sejam contemplados os seguintes aspectos: 

 Diálogo como abertura - trata-se de nos colocarmos enquanto pesquisadores frente 

ao outro (integrantes das comunidades) numa atitude de escuta, considerando que 

no encontro será possível acessar um conhecimento que até então não estava 

disponível; todavia, não se trata de assumir uma postura de absorção frente ao que 

nos chega, nem de utilizar ―perguntas‖ como técnica didática, sabendo as respostas 

de antemão; deve-se agir na busca de um saber que não se sabe, visando interferir 

positivamente no ambiente e na vida das comunidades do médio Itapecuru; 

 Exercício da cidadania e da política – é importante ressaltar que as discussões e 

ações relacionadas ao manejo do médio Itapecuru, para a sociedade de hoje e a do 

futuro, é tarefa a ser discutida e compartilhada democraticamente, de maneira 

responsável e solidária; que é tarefa eminentemente de cidadania e de política.  

 Melhoria das condições ambientais - trabalhar na elaboração e na efetivação de 

soluções para o desenvolvimento de ações imediatas para melhoria das condições 
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ambientais e de vida da população do médio Itapecuru, onde os participantes se 

confrontem com a necessidade de rever valores; de diagnosticar problemas; de 

discutir propostas; de debater formas para viabilizá-las, sempre de forma 

participativa. 

Ao se colocar essas considerações, refletindo a realidade em que vivemos, faz-se necessário 

que se realizem em curto prazo as ações que envolvem o cuidado que o ser humano deve ter com a 

área ribeirinha, de forma a assegurar à gerações futuras o abastecimento de água potável, sem a 

preocupação de escassez. Assim, a educação ambiental, na medida em que inserir o ambiente 

humano em suas práticas incorpora os processos decisórios participativos como um valor 

significativo a ser apreciado na proteção ambiental (LOUREIRO; LAYRARGUES ; CASTRO, 

2000). 

 

 

 

4 CONCLUSÕES  

 

  

Os resultados obtidos neste estudo revelaram que:  

 a porção do rio Itapecuru que percorre a cidade de Rosário-MA está sofrendo intensa 

agressão ambiental, oriundas de ações antrópicas , tanto dos moradores  que se 

instalaram nessas áreas, como de visitantes que  em buscam o lazer; 

 na comunidade ribeirinha do médio Itapecuru em Rosário-MA o saneamento básico 

é praticamente inexistente, considerando que a área é totalmente desprovida de 

esgotamento sanitário e de coleta de resíduos sólidos urbanos, o que obriga aos 

moradores a laçarem seus resíduos sólidos e dejetos diretamente no rio, 

desencadeando uma série de problemas ambientais;  

  um percentual significativo dos entrevistados apontou o desmatamento como 

principal responsável pelo assoreamento do rio; 

 o desmatamento das margens do rio ocorre devido à necessidade dos moradores em 

cultivar esses solos férteis para garantir o seu sustento; por outro lado, os moradores 

destacaram a importância em se preservar as matas ciliares; 

 o plástico foi apontado como o tipo de lixo encontrado com mais frequência no rio.; 

  todos os entrevistados mostraram interesse em participar de projetos voltados para 

educação ambiental, principalmente de palestras informativas e cursos; 
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 Os resultados mostram a necessidade de se desenvolver um trabalho de educação 

ambiental na região envolvendo diálogo com abertura entre comunidade e 

pesquisadores, esclarecimento das intenções e crenças da comunidade, exercício da 

cidadania e da política, a fim de criar as condições necessárias para promover 

mudanças ambientais positivas no médio Itapecuru. 

 

Os resultados apontam para a necessidade de se aplicar um trabalho de educação ambiental 

na região estudada, envolvendo a comunidade e pesquisadores, na perspectiva de promover 

mudanças ambientais positivas. Constatou-se, portanto, que esse percurso de aprendizagem 

ambiental exige a articulação do saber científico ao saber das comunidades tradicionais. No 

contexto do presente trabalho, percebeu-se que as atividades de educação ambiental só serão 

significativas, caso sejam considerados os saberes dos ribeirinhos e demais usuários. Assim sendo, 

faz-se necessário conhecer qual é a leitura da paisagem que a comunidade faz atualmente da região 

em estudo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Brasil possui as maiores reservas hídricas da América Latina com uma grande 

quantidade de rios que ao longo dos anos vem sendo alvo de preocupações de ambientalistas, visto 

que estes são fundamentais para a sobrevivência humana e vem sendo intensamente degradados 

embora todos saibam da sua importância.  

A microbacia do Rio Magú é desconhecida da maioria dos maranhenses, apesar de ser 

um dos mais belos e importantes rios da região do baixo Parnaíba, abrangendo três municípios na 

parte leste do Estado (Santana do Maranhão, Água Doce do Maranhão e Araioses), compondo 

juntamente com outras microbacia a bacia do Rio Parnaíba nos limites de influência do delta deste 

rio, uma área de proteção ambiental.  

 O Rio Magu possui águas límpidas, mas com grande quantidade de resíduos sólidos em 

suspensão. 

As águas do Rio Magu já foram navegáveis, desde Santana do Maranhão município que 

compreendem as nascentes até a sua desembocadura na confluência com o rio Santa Rosa. O 

transporte de cargas e de pessoas entre os municípios e até a cidade de Parnaíba, Estado do Piauí, 

referência comercial da região, era realizado por meio de botes e lanchas.  

 Cabe salientar que atualmente a navegabilidade é bastante dificultada pela grande 

concentração de pequenas macrófitas e pelo estado avançado de assoreamento que a microbacia do 

Rio Magu vem passando, visto que a estas áreas estão submetida a toda sorte de degradação e 

destruição pela utilização inadequada, principalmente menos de dez quilometro da foz do Rio Magu 

a profundidade é de um metro, impedindo assim que embarcações de grande porte subam o rio além 

desse ponto. 

 Diante desse contexto, atualmente se configura uma situação de quase extinção da 

navegabilidade, apenas canoas com capacidade para uma pessoa consegue navegar em alguns 

trechos da microbacia. 
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Assim, o presente trabalho discute as alterações ambientais ocorridas na microbacia do 

rio Magú, especialmente nas áreas que estão situadas próximas às margens do seu rio principal. 

 

2 METODOLOGIA 

 

2.1 Caracterização e Localização da Área de Estudo 

 

A área em questão compreende a microbacia do Rio Magu, situa-se na parte leste do 

Maranhão, região deltaica do Parnaíba situado na porção setentrional. A microbacia na sua porção 

sul é formada por tabuleiros é perene e se orienta de sudeste para nordeste. Com nascedouro em 

Santana do Maranhão, no povoado Cabeceiras (figura 01).  

O rio possui águas transparentes por ser inserido numa região essencialmente rural, há 

grande exuberância natural, o rio tem uma extensão de 110 quilômetros é composta por terrenos 

recentes, passa por três municípios Santana do Maranhão, Água Doce do Maranhão e Araioses. 

A planície fluvial é composta pela acumulação aluvial do Rio Magu o solo é protegido 

com as espécies herbáceas enquanto as arbóreas ainda não estão desenvolvidas. 

 

2.2 Procedimentos Metodológicos 

No estudo realizado na microbacia do Rio Magu foram feitas a partir de entrevistas 

realizadas com os usuários pertencentes à microbacia, tendo como foco o uso da água e sua 

irregular distribuição e questões ambientais. 

Os trabalhos de percepção ambiental foram feitos a partir das observações de atividades 

antrópicas. 

 A partir do trabalho de campo, identificou-se o grau da degradação ambiental. Tal 

identificação foi apenas qualitativa, considerando a vivência dos autores na área em década anterior. 

 Para apoiar este processo foram feito levantamento e revisão bibliográfica relacionada à 

temática do estudo, observações ―in loco‖ da área de estudo, registro fotográfico dos principais 

aspectos da paisagem, notadamente os de influência antrópica recente, aplicações de questionários 

aos usuários do Rio, a fim de apoiar o entendimento do processo histórico da comunidade em torno 

da microbacia. 
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Figura 2 Municípios de abrangência do rio Magú. 

 

 

3 RECURSOS HÍDRICOS MARANHENSES: IMPORTÂNCIA SOCIOECONÔMICA E 

PROCESSO DE DEGRADAÇÃO 

 

A ciência tem demonstrado que a vida se originou na água e que ela constitui a matéria 

predominante de todos os corpos vivos. Por mais que se tente, o ser humano não é capaz de 

imaginar um tipo de vida em sociedade que dispense o uso da água. 

Os mais belos cenários da Terra, agradáveis aos sentidos e a imaginação não podem 

deixar de ter água em sua composição. As águas possibilitaram a descoberta de novos mundos. 

Foram os rios que permitiram o descobrimento do interior brasileiro e a ampliação do território 

nacional. (CHRISTOFOLETTI 2009) define rio como uma corrente contínua de água, mais ou 

menos caudalosa, que desagua noutra, no mar ou lago, apresentando importante papel nos processos 

biogeoquímicos do Planeta. 

O Brasil possui enorme conjunto de recursos hídricos, superficiais e subsuperficiais da 

América Latina, detendo quase 12% da água doce do Planeta. Embora o Brasil seja um país rico em 
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recursos hídricos há uma má distribuição dessas águas e a qualidade da água vem sendo degradada 

ano após ano pelo despejo de efluentes líquidos e de resíduos sólidos. 

A apesar da abundância de água na Terra, este recurso é mal distribuído no planeta e a 

sua quase totalidade (97,5%) é composto de águas marinhas não podendo ser utilizada para o 

consumo. Assim, muitos países já estão sofrendo com a falta desse recurso. 

Sendo assim a água disponível para uso humano está presente nos rios, lagos e lenções 

subterrâneo e representa menos de 0,001% de toda água doce da Terra (Lacerda, 1995), além de ser 

mal distribuída nas diferentes regiões do planeta. No entanto é necessária para beber, cozinhar e 

lavar. 

Devido à necessidade cada vez maior de uso e à constatação da diminuição consistente 

de sua qualidade e quantidade, a água passou a ser considerada finita e dotada de valor econômico 

(BRASIL, 2002a).  O reconhecimento do grande valor da água para a manutenção da vida no 

mundo fez da água o único recurso natural para o qual foi criada uma lei federal, a Lei nº 9433/97 a 

fim de regulamentar seus usos em todo país.  

 É nessa perspectiva que a abordagem das temáticas sobre a água justifica-se pelo fato 

de a mesma ser um recurso natural finito, de domínio público e dotado de valor econômico 

(conceito delineado pela Política Nacional dos Recursos Hídricos no Brasil).  Apesar de haver uma 

Lei que define as normas gerais do uso dos recursos hídricos no Brasil, pouco tem sido feito para a 

manutenção da qualidade dos mananciais, especialmente na realidade do interior do Maranhão, que 

atualmente vivencia problemáticas ambientais grandiosas no que diz respeito a essa temática. 

 A implantação de comitês de bacias é previsto pela lei nº 9433/97, funcionam como 

espaço de articulação entre as diversas partes interessadas no uso e proteção dos recursos hídricos 

locais.  

Embora a Política Nacional de Recursos Hídricos tenha em seu artigo 2ª a preocupação 

explicita em assegurar os padrões de qualidade e quantidade de água para os presentes e futuras 

gerações de acordo com seus usos, evidenciando o compromisso na busca de um modelo de 

desenvolvimento econômico social ambiental sustentável. Guerra e cunha (1998, p.121) sintetiza 

que os problemas de escassez hídrica no Brasil decorrem, principalmente, da combinação do 

crescimento acelerado da população de algumas regiões e da degradação da qualidade das águas. 

Como afirma Assis (2002, p. 229) ―... o ritmo de utilização da água hoje vai levar toda a 

humanidade à escassez daqui a uns 50 anos...‖. A escassez corresponde à falta de compromisso com 

a regularidade da oferta, com a qualidade da água que chega à torneira do consumidor em geral e 

com a obtenção do m
3 

de água mais barato possível no nível do usuário (Rebouças, 2008). Diante 

desse contexto, faz-se necessária a real implementação das políticas ambientais relacionadas ao uso 

e conservação da água. 
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As Políticas Nacionais de Educação Ambiental e a de Recursos Hídricos estão apoiadas 

nos princípios democráticos. Elas são fruto do processo histórico, politico e cultural que o país está 

vivendo, de incorporação da participação social (Garjulli, 2002) e validação do conhecimento 

popular democrático.  

O Estado do Maranhão possui uma ampla rede hidrográfica, com pelo menos dez bacias 

perenes entre elas a microbacia do Rio Magu, os rios maranhenses diferenciam-se dos demais rios 

nordestinos por ser perene, possuírem caudal razoável durante todo o ano e sentido sul-norte com 

ligeira inclinação para o leste. Toda a rede hidrográfica das porções leste onde esta inserida a 

microbacia do Rio Magu e sudeste do Maranhão pertencem à bacia do rio Parnaíba. Mas o Rio 

Magu está sendo degradado pela própria população que vive perto de suas margens, quando os rios 

não são cuidados de forma correta o resulta-se na degradação.  

Os rios que banham o nordeste são perenes, ou seja, nunca secam, sobretudo nos seus 

médios e baixos cursos, onde as densidades de população maiores e a faltam de saneamento básico 

constitui um problema vexatório (Rebouças, 2008). 

Os rios estão entre os ecossistemas mais explorados, a variável da concepção humana a 

respeito do meio ambiente definirá as ações de pesquisa e manejos sob a égide das definições do 

que é ou não ambientalmente aceitável num dado período (Barbasa & Espíndola, 2003). 

Tratando-se do uso multifuncional dos rios significa que estes ecossistemas requerem 

manejos cuidadosos e de uma maneira que seja considerada desejável por todos os interessados para 

desenvolvidos sustentavelmente. No entanto, os rios podem ser valiosos temas de projetos de 

educação ambiental, uma vez que a participação pública em manejo de bacias hidrográficas pode 

realmente fazê-los ter sucesso House (1999, apud Caldas 2004, p. 2). 

A Bacia hidrográfica corresponde a uma área natural, ou seja, uma determinada área da 

superfície terrestre, onde toda chuva que cai drena, por riachos e rios secundários, para um mesmo 

rio principal, localizada num ponto mais baixo da paisagem sendo separada das outras bacias por 

uma linha divisória. Independente de seu tamanho a contribuição de uma determinada bacia é 

sempre importante para o curso de água. Isso significa que a bacia é o resultado da interação d água 

e de outros recursos naturais como: material de origem, topografia, vegetação e clima (Brigante & 

Espíndola, 2003). 

Nesta visão, a educação ambiental mostra seu caráter na prática na busca de um objetivo 

concreto. Assim, o resgate do conhecimento tradicional torna-se importante para a compreensão dos 

processos ambientais (Almeida et al, 2000). 

Sendo assim, por natureza homem interfere nos processos ambientes do planeta, 

transformando-os segundo suas necessidades, explicitas ou não, o que aporta em um conjunto de 

modificações diferenciadas no decorrer do espaço geográfico produzido, do local ao global, onde as 
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escalas de atuação e análise de eventos são fatores condicionantes para um bom diagnóstico dessas 

―influências‖ antropogênicas. 

Entende-se por degradação ambiental como sendo a degradação do meio ambiente 

causada pela ação do homem, que, na maioria das vezes, não respeita os limites impostos pela 

natureza. A degradação ambiental é mais ampla que a degradação dos solos, pois envolve não só a 

erosão dos solos, mas, também a extinção de espécie vegetal e animais, a poluição de nascentes, 

rios, lagos e baías, o assoreamento e outros impactos prejudiciais ao meio ambiente e ao próprio 

homem. (Guerra, 2010, P.184). 

Por problemas ambientais, estende-se o conjunto de interferência, como impactos e 

degradação que o homem causa e potencializada sobre os elementos dos meio físicos e sociais que, 

de forma gradativa, proporcionam alterações nos mesmos, o que indica que analiticamente, não tem 

origem puramente ambiental, mas socioambiental (Dias, 2004, p. 24). 

 Talvez isto se notabilize pelo aspecto já tradicional com o qual o Homem observa e 

utiliza os recursos físico-ambientais. No dizer de blaiikeie e Broofield (1987, apud Guerra e Cunha, 

2000, p. 342) ―a degradação ambiental é, por definição, um exemplo social‖. 

Segundo (Lima e Silva, et al, 1999, p.130) define-se por impactos ambientais qualquer 

alteração causada por atividades antrópica. Pode ser negativo, quando destruidor ou degradador dos 

recursos naturais, ou positivo, quando regenerador de áreas e/ou funções naturais anteriormente 

destruídas. Um impacto ambiental potencial é aquele que ainda não aconteceu, Mas cuja 

possibilidade existe em decorrência do funcionamento, normal ou acidental de uma determinada 

atividade. 

 

4 IMPORTÂNCIA SOCIAL DA MICROBACIA DO RIO MAGU  

 

A microbacia do Rio Magu tem suas águas transparentes é utilizado tanto para o banho 

de pessoas diretamente quanto para lavagem de roupas, construção de pequenas barragens, banha de 

animais e consumo domestica.  

As atividades humanas alteram, portanto, o padrão espacial de vazão espacial natural, 

em alguns casos, em mais de 70% (Tundisi, 2005).  

A ―água constitui um dos elementos físicos dos mais importantes na composição da 

paisagem terrestre, interligando fenômenos da atmosfera inferior da litosfera e interferindo na vida 

vegetal, animal e humano a partir da interação com os demais elementos de seu ambiente de 

drenagem‖ (Neto, 1996, p. 93). Toda sociedade sabe o valor deste recurso, além de ser vital para a 

vida no planeta, tem inúmeras funções tanto no campo econômico, político como social.  
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Hoje apenas uma pequena parcela da população se preocupa realmente com a questão 

da água, mas como se trata de um recurso benéfico para toda a sociedade, este problema não poderá 

se restringir a poucos, trata-se de uma questão global e que deve ser pensado por toda a sociedade. 

A região da microbacia do Magu possui vegetação natural caracterizada por grandes 

adensamentos de plantas aquáticas e extensas faixas formadas por palmeiras de buriti, açaí e 

carnaúba e pequenas propriedades agrícolas próximas às margens do rio até o interflúvio. Conforme 

o Dicionário Geológico Geomorfológico de Guerra (2010), interflúvio são pequenas ondulações que 

separam os vales, cujas vertentes são, na maioria dos casos, de forma convexa, constituindo 

pequenas colinas. 

As atividades extrativistas exercidas pelos habitantes é o uso do buriti com maior 

concentração no município de Santana do maranhão as palhas desses vegetais são importantes para 

a extração de fibras e confecção de artesanato. 

 Da palha da carnaúba também se extraí o pó para produção de cera e seu tronco para 

construção de casa e quiosques, seguido pela pesca predatória apesar do Rio Magu ser considerado 

de baixa potencialidade para a piscicultura, há também o cultivo do arroz, embora pouco 

representativo, especialmente em Água Doce do Maranhão.  

A região da microbacia do Rio Magu possui um potencial para o ecoturismo sustentável 

embora, ainda esteja em fase inicial é uma atividade em desenvolvimento.  

A degradação dos rios maranhenses tem como causa principal as atividades antrópicas, 

especialmente as produtivas. Nessas atividades, o homem utiliza água para produzir alimentos, criar 

animais, fabricar produtos e peças para o comércio, lavar animais e objetos, recreação, esgotos das 

casas e fábricas e, também para matar a sede. Dessa forma, os rios espalham de maneira indireta, as 

condições naturais e as atividades humanas desenvolvidas na bacia hidrográfica, sofrendo, em 

função da escala e intensidade de mudança nesses elementos, alterações efeitos e/ou impactos no 

comportamento das descargas, carga sólida e dissolvida, e poluição das águas (Cunha, et. al 2001, 

p.211-225).  

A atividade agrícola da região tem como principal objetivo a subsistência, como o solo 

é apenas queimado e não recebe outro tratamento, a cada estação um novo pedaço de terra é 

utilizado para o roçado, ocasionando um grande impacto dessa atividade sobre a microbacia do Rio 

Magu. 

Já para Christofoletti (1996, p. 188) em relação aos efeitos das atividades antrópicas nos 

ambientes naturais, em especial aos fluviais, afirma que: os estudos dos impactos de uma atividade 

humana sobre as condições do meio ambiente e delinear os procedimentos a serem utilizados 

preventivamente para mitigar ou evitar os efeitos julgados negativos.  
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O homem, para poder satisfazer as necessidades dessa grande população, simplifica o 

ambiente e causa danos, porque o ambiente natural foi criado para ter uma biodiversidade. 

A agricultura simplifica o ambiente e a indústria explora recursos naturais. Simplificar o 

ambiente é eliminar tudo o que está naquele ambiente que não interessa e colocar só plantas 

que interessam. Assim, o homem elimina a biodiversidade do ambiente natural, simplifica-

o com o sistema de monocultura. Reis et al ( 2008, p. 25)  
 

 

Desta forma, o trabalho de conhecimento da microbacia do Magu, engloba as diversas 

representações sociais sobre os problemas da região. Neste contexto, o estudo da percepção 

ambiental e dos impactos das atividades locais é o primeiro passo para a definição de um programa 

de educação ambiental. 

Dentro desta visão, a Educação Ambiental promove práticas sociais baseadas na 

racionalidade com consequente transformação da realidade pelas próprias comunidades. E mais é 

capaz de fomentar trabalhos interdisciplinares no estudo dos problemas ambientais, além de 

fortalecer a importância do comitê junto à comunidade como entidade de divulgação e discursão 

dos problemas ambientais locais (Berlinck et al, 2003). Desta forma os habitantes dos três 

municípios que vivem as margens da microbacia estão atentos e preocupados com a poluição que 

rio vem sofrendo ao longo do seu leito, a poluição é devido à ausência esgotamento sanitária. A 

microbacia necessita de trabalho bem diferenciado no sentido de sensibilizar a população para a 

questão ambiental a fim de promover o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida dos 

moradores da região. 

 

5 OS PROCESSOS HISTÓRICOS DE OCUPAÇÃO E DEGRADAÇÃO DA MICROBACIA 

DO RIO MAGU EM ÁGUA DOCE DO MARANHÃO 

 

Ao longo da história, os rios têm sido utilizados como vias de penetração para o interior 

facilitando o surgimento de algumas cidades, uma vez que a água é o recurso fundamental para a 

sobrevivência humana. Porém ao longo dos últimos anos esse recurso vem sofrendo perdas 

consideráveis, embora o fluxo das águas não altere muito o percurso do rio.  

No Brasil, as principais atividades antrópicas geradoras de impacto são, segundo 

Tundisi et al, (2002): desmatamento, mineração, construção de vias, despejo de resíduo (fonte de 

contaminação e poluição), introdução exóticas e remoção de espécie críticas, construção de 

reservatórios, eutrofização acelerada, aumento do material em suspensão e assoreamento, perde de 

diversidade biológica, alteração  no nível da água e no ciclo hidrológico, perda de capacidade 

tampão, expansão geográfica de doenças tropicais de veiculação hídrica, aumento da toxidade das 

águas devido a lixiviação de pesticidas.  
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A disposição inadequada dos resíduos sólidos; a caça e a pesca predatórias; o 

lançamento de esgotos ―in natura‖ no rio; a retirada da mata ciliar; e queimadas para limpeza de 

terrenos para cultivo, são ameaças de extinção que a microbacia do Magu vem sofrendo. 

 

 

Embora existam processos aperfeiçoados de recuperação as águas filtradas através das 

camadas dos solos, o contínuo crescimento das cidades, diversas dificuldades técnicas e os 

custos das instalações, que ultrapassam as possibilidades de investimentos de certas 

cidades, provocam a insuficiência de instalações ou mesmo a ausência destas. Dorst (1973, 

p. 235). 

 

 

O despejo de resíduos líquidos e sólidos em rios, lagos e represas e a destruição das 

áreas alagadas e das matas galerias tem produzido contínua e sistemática deterioração e perdas 

extremamente elevadas em quantidade e qualidade de água. Como a água escoa se não houver 

mecanismos de retenção na superfície naturais e artificiais, tais como lagos, represas, florestas, 

perdem-se quantidades enormes e diminuem-se as reservas. Tundisi (2005, p. 1). 

 O processo de degradação ambiental das áreas ao longo do leito começou com o 

acelerado processo de ocupação espacial que culminou no desmatamento da vegetação ciliar e 

consequentemente no assoreamento do canal.  

Acerca das questões referentes aos efeitos das atividades antrópicas, Cynamon et al 

(1992, p. 153) afirma que: 

 

Os danos causados pelo homem ao seu meio fez com que o mesmo não passe só agressor, 

como também a agredido. A atividade humana diferencia-se da dos outros seres pela sua 

maior extensão e intensidade, gerando efeitos que muda regionalmente ou globalmente o 

ambiente físico e biológico, as vezes de modo irreversível. 

 

Os impactos negativos ao longo do leito da microbacia do Rio Magu fazem com que a 

largura da faixa da vegetação ciliar diminua das nascentes em direção à foz do rio. Essa vegetação 

funciona como um filtro ambiental, retendo os poluentes e sedimentos que chegam ao curso do rio 

sendo então fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas. Portanto, a manutenção da mata ciliar 

protege contra a erosão e assoreamento dos recursos hídricos, conservando a qualidade e o volume 

das águas. Embora protegido por lei, as matas ciliares não foram poupadas da degradação ao longo 

dos anos e, a sua importância na conservação da biodiversidade. 

 As alterações desencadeadas pelo desmatamento incrementaram o assoreamento Rio 

Magu. O termo assoreamento, segundo Guerra (2010), explica os processos geomorfológicos de 

deposição de sedimentos fluviais, eólicos e marinho. 

A água é importante para o crescimento das cidades e das atividades econômicas, da 

pouca água disponível os seres humanos ainda contribuem para esgotá-la, poluindo os rios, 
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desmatando, acabando com as fontes e nascentes, usando de forma irracional, não garantindo sua 

conservação e democratização de seu uso. Na concepção de Cunha (1996, p. 36), diz que: o 

crescimento das cidades afetas o equilíbrio ambiental: 

 

 

[...] que atribuem ao crescimento urbano à aceleração dos problemas ambientais das áreas 

de bacias fluviais que se iniciam com o desmatamento seguindo-se a impermeabilização do 

solo, redução da capacidade de infiltração e aumento ou escoamento superficial, 

promovendo a erosão hídrica nas encostas e a deposição sedimentar na calha fluvial. 

Associados ao alto volume de dejetos arrastados para o leito do rio e a planície de 

inundação, pelas enchentes, produz-se assoreamento do canal com serias implicações para o 

equilíbrio ambiental. 

 

Entende-se que prejuízos provocados pela ação antrópica são grandes nos ambientes 

fluviais acarretando um desequilíbrio ambiental, que infelizmente o próprio homem será o maior 

prejudicado. 

Já Drew (1993, p. 73), em relação aos efeitos das atividades antrópicas nos ambientes 

naturais, em especial aos fluviais, afirma que a ―deterioração da qualidade da água é quase 

inevitável das cidades‖. 

O uso e ocupação do solo é um fator determinante para a avaliação da degradação 

ambiental que uma bacia possa estar sofrendo. Devido limitação dos recursos hídricos nos 

tabuleiros, a população concentra-se ao longo dos vales do Rio Magu. 

Como a microbacia do Rio Magu é estadual a criação de seu comitê se da em instancia 

do Governo do Maranhão, porém até o momento há ausência da lei que instituiu a sua Política 

nacional de recursos hídricos. 

 

 

6 PRINCIPAIS PROBLEMAS SCIOAMBIENTAIS OBSERVADOS  NA MICROBACIA 

DO RIO MAGU  

 

O homem interfere nas paisagens e ambientes do planeta, transformando-os segundo as 

suas necessidades causando o impacto ambiental. Nesta perspectiva entende-se que impacto 

ambiental é uma expressão utilizada para caracterizar uma série de modificações causadas ao meio 

ambiente, influenciando-se na estabilidade dos ecossistemas (Guerra, 2010, p.350). 

Os problemas socioambientais nas áreas do microbacia do Rio Magu são causados pelos 

restos de alimento jogados a céu aberto ao longo do leito do rio (poluição da água) esses resíduos 

sólidos servem de alimento para os animais de criação criado solto na região, como porcos, aves e 

cabras. 
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Em vários trechos das margens do Rio Magu principalmente, no centro de Santana do 

Maranhão, já se nota a presença habitual de urubus, aves que só se aproximam de áreas em que há 

detritos depositados. No período das chuvas grande quantidade desses resíduos sólidos é encontrada 

nas margens do Rio, causa mais provável do aumento da mortandade infantil naquele período, uma 

vez que o abastecimento público de água é pouco expressivo na região. Como há poucas casas na 

zona rural com fossas, as pessoas fazem suas necessidades fisiológicas no quintal ou diretamente no 

rio (prática relacionada com a higiene),  

O assoreamento do leito, a pesca predatória; o lançamento de esgotos ―in natura‖ no rio; 

desmatamento da mata ciliar; e queimadas da vegetação para limpeza de terrenos para cultivo são 

atividades antrópicas com maior expressividade utilizada pela comunidade ribeirinha da microbacia 

do Rio Magu. 

Os recursos hídricos da região Nordeste vêm sofrendo a ação degradadora do homem, e 

muitos deles já apresentam condições indesejáveis de qualidade, com prejuízos para os seus 

recursos (Vieira, 2000). Essa degradação já está começando a prejudicar os múltiplos usos da água 

do rio: consumo humano e de animais; pequenas irrigações; criação de peixes em viveiros; e lazer e 

navegação. 

 As culturas de várzea na superfície de inundação também contribuem para o 

aglomerado do canal e a diminuição da sua profundidade sendo também uma ameaça para a 

navegabilidade em alguns trechos do rio.  

 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os recursos hídricos têm sido impactados negativamente ao longo da história da 

humanidade. No Maranhão, os rios têm sido degradados por diferentes atividades, o que tem 

reduzido o número de canais fluviais e qualidade das águas e o desequilibrado os ecossistemas 

aquáticos. Na microbacia do rio Magú, as ações humanas, especialmente o desmatamento, a 

deposição de efluentes líquidos e de resíduos sólidos tem ocasionado a perda de qualidade 

ambiental que se reflete na redução da potabilidade e na restrição da navegação em muitos trechos 

do referido canal. 

Diante dos diversos problemas de degradação que ocorrerem na região da microbacia do 

Rio Magu, constata-se que a degradação já começou a prejudicar a perda das matas ciliares e os 

múltiplos usos da água do rio. Como há poucas casas na zona rural com fossas, as pessoas fazer 

suas necessidades fisiológicas no quintal ou diretamente no rio, porém não há nenhum tipo de 
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tratamento de água descartada em toda região do Magu. O rio possui um potencial para o 

ecoturismo sustentável não aproveitado.   
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INTRODUÇÃO 

As condições de vida nas concentrações urbanas foram agravadas com o processo de 

urbanização ocorrido em escala mundial, dessa forma a transformação do espaço pela urbanização 

resultou em amplas concentrações populacionais e estas aceleraram a degradação do meio 

ambiente, como forma de exemplificar estas agressões ao meio ambiente, podemos citar o estado do 

ambiente urbano através da poluição do ar, da poluição dos recursos hídricos, ausência de áreas 

verdes, baixa circulação do ar atmosférico, desmatamento, esgoto in natura, saneamento inadequado 

entre outros. 

De acordo com CLARK, (1991 p. 61). 

 

O rápido crescimento urbano é uma característica dominante do 

desenvolvimento das economias mais avançadas. A sua ocorrência é tão 

generalizada, e suas implicações são tão amplas, que é possível considerar 

muito da historia social e econômica recente como tentativas de coabitar 

com as suas variadas consequências. A expansão das grandes cidades e de 

suas crescentes áreas de influência iniciaram uma mudança que passou de 

lugares e padrões predominantemente rurais para predominantemente 

urbanos afetando a maioria dos países nos últimos anos. 

 

O processo desordenado de ocupação do território brasileiro foi responsável pelas 

formas atuais do uso do solo e poluição descontrolada, onde os reflexos da urbanização e 

industrialização que degradaram e desequilibraram o meio ambiente, acabam por despertar a 

sociedade para novas concepções quanto à relação homem/natureza. 

Segundo Clark (1991 op. cit.), a urbanização é um processo social e não espacial que se 

refere às mudanças nas relações comportamentais e sociais que ocorrem na sociedade, como 

resultado de pessoas morando em cidades. Essencialmente isso se refere às mudanças complexas do 

estilo de vida, que decorrem do impacto das cidades sobre a sociedade. 

A preocupação da comunidade cientifica em relação à problemática ambiental nas 

cidades só despertou a partir de 1930 e restringia-se aos aspectos sanitaristas bem como á criação de 

parques em áreas urbanas (FERREIRA, 1997 p.95). 

mailto:rafael_maciel@hotmail.com
mailto:schliebe.geo@hotmail.com
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No maranhão verificou-se o aumento do índice de urbanização, que era de 17,3% em 

1950 e passou para 59,51% em 2000, isso se deu devido ao incremento na rede viária como também 

à concentração de terras na zona rural, latifúndio, o que resultou na liberação de mão-de-obra, a 

qual migrou para os núcleos urbanos, (FERREIRA op. cit.). Como consequência constatou-se o 

aumento e diversificação dos impactos provenientes da ocupação desordenada do solo, 

principalmente a poluição e contaminação dos recursos hídricos. 

 A distribuição atual da população prioriza áreas próximas aos corpos hídricos 

superficiais ou onde a obtenção de água depende de pequenos investimentos em poços, embora o 

avanço tecnológico permita ao homem adaptar-se a ambientes mais rigorosos. 

Em São José do Rio Preto a problemática agravou-se devido à intensificação do uso do 

solo, ou seja, a urbanização e a diversificação das atividades produtivas, além da crescente 

concentração de terras por parte dos grandes agropecuaristas na zona rural que por sua vez 

ocasionou migração da população ali residente para a zona urbana que por sua vez não estava 

devidamente preparada para receber tal incremento populacional. 

Em sua sede municipal, observa-se a retirada da mata ciliar, captação de água para fins 

agrícolas sem outorga pelos órgãos de controle ambiental, extração de areia próximo as margens, 

sem o devido licenciamento, além do lançamento de esgoto doméstico e industrial ao longo do rio. 

As conseqüências da erosão das margens do rio para a população são agravadas durante 

a inundação do canal fluvial no período chuvoso, em decorrência do assoreamento. 

A fauna ictiológica diminui progressivamente em razão do ambiente fluvial que se torna 

impróprio para a reprodução devido à poluição e da pesca predatória que evidencia uma exploração 

descoordenada afetando a economia do município que passa a depender de outras fontes para suprir 

as necessidades da população que se torna cada vez maior. 

Tendo em vista a exploração excessiva e a má utilização desses recursos que não 

objetivam a manutenção e preservação do meio e que podem levar, em curto prazo a situações de 

degradação muitas vezes irreversíveis como foi constatado por Ferreira (1997), Rocha (2000) e 

Portela (2002), esse trabalho surge com o propósito de identificar causas e conseqüências das 

intervenções antrópicas para assim poder apresentar recomendações que amenizem ou sanem tais 

problemas. 

Através de pesquisa bibliográfica e visitas in loco, o presente trabalho apresenta a 

caracterização e os principais problemas ambientais do rio Preto no Município de São José 

decorrentes dos impactos da urbanização sobre o ambiente. 
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LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO GEOGRÁFICA 

 

 O município de São Benedito do Rio Preto situa-se na microrregião de Chapadinha, na 

mesorregião do Leste Maranhense (figura), com uma área territorial de 931,476 km² e tem como 

limites: 

- Norte: municípios de Morros e Belágua; 

- Sul: municípios de Vargem Grande e Chapadinha; 

- Leste: município de Urbano Santos; 

- Oeste: municípios de Presidente Vargas e Nina Rodrigues. 

 Tem como coordenadas geográficas: latitude sul – 03°19‘179‖ , longitude oeste Gr. – 

43°30‘661‖, tendo uma altitude de 36 m. Sua distância da capital do estado por rodovias oficiais é 

de 240 km.  

 

Área de estudo 

 

 O rio Preto pertence sub-bacia do Munim que faz parte do conjunto de sub-bacias que 

formam a Região Hidrográfica Atlântico Nordeste Ocidental, essa região hidrográfica é constituída 

pelas bacias hidrográficas dos rios que deságuamno Atlântico – trecho Nordeste, limitada a oeste 

pela região hidrográfica do Tocantins/Araguaia e a leste pela região hidrográfica do Parnaíba 

(LOPES, 2006). Contempla basicamente, o Estado do Maranhão e uma pequena porção oriental do 

Pará. Abrange as bacias hidrográficas dos rios Gurupi, Turiaçu, Pericumã, Mearim, Itapecuru, 

Munim e a região do litoral do Maranhão. Possui uma área de 254.100 km², sendo 4,3% da área 

total do país. O rio Preto é afluente da margem direita do rio Munim, juntamente com os rios 

Mocambo, Boahora e Una, tem sua localização na porção nordeste do Estado do Maranhão. Sua 

nascente é no povoado Cacimba a quatorze quilômetros do município de Buriti, tendo 277 km de 

extensão, quando desemboca no rio Munim. 
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Figura 01 – Localização da área de estudo 

Fonte: Google Earth 2011 (adaptado pelos autores) 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os procedimentos metodológicos básicos para a realização desse trabalho foram 

executados em todas as etapas da pesquisa como forma de subsidiar o desenvolvimento e um 

diagnóstico que permita uma visão sobre a caracterização e a problemática ambiental do rio Preto 

no município de São Benedito do Rio Preto 

A pesquisa foi fundamentada nas abordagens qualitativa e quantitativa propostas por 

Cunha e Guerra (2002) e apoiada nos métodos dedutivos e indutivos. 

O método dedutivo subsidiou os trabalhos de gabinete que compreenderam as 

explorações relacionadas com a consolidação do referencial teórico, análise de textos de autores 

com referencia a temática em estudo. 

O método indutivo apoiado na observação dos fenômenos na área estudada, como 

produto da atividade dos principais agentes sócio-ambientais responsáveis pelas alterações. 

A técnica estatística auxiliou na avaliação dos dados adquiridos a partir da mensuração 

de elementos como:velocidade do curso fluvial, concentração de nutrientes, dentre outros, 

necessários a analise sobre a dinâmica da paisagem na área. 
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Dentre as atividades pode-se destacar: 

Levantamento e análise do material bibliográfico e cartográfico relacionados com a 

temática em bibliotecas e acervos públicos competentes e em órgãos que também abordam a 

temática como o Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais (NEPA), Núcleo de Documentação, 

Pesquisa e Extensão Geográfica (NDPEG), Instituto Maranhense de Estudos Sócio-Econômicos e 

Cartográficos (IMESC), Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) além de materiais avulsos (jornais, revistas, internet, e 

outros). Sendo que inicialmente o levantamento foi direcionado para a seleção de publicações de 

conteúdo básico e especifico; 

Saídas a campo (área de estudo) como forma de observar as evidências antrópicas 

expressas pela problemática ambiental e compará-las com as dos materiais bibliográficos 

anteriormente catalogados; 

Registro através de fotografias das áreas visitadas com intuito de observar e registrar os 

problemas ambientais existentes; 

Elaboração do perfil transversal, do curso fluvial; 

Medição das velocidades de fluxo superficial do rio; 

Elaboração da documentação cartográfica e figuras referentes à área em estudo; 

Coleta das amostras e submissão das mesmas a analise laboratorial, afim de, verificar 

taxas de poluição, bem como principais poluentes além de possíveis agentes contaminadores em 

Setembro de 2011; 

Tabulação e análise dos dados e/ou informações obtidas no decorrer da pesquisa;  

Redação final da pesquisa. 

 

RESULTADOS 

 

Caracterização fisiográfica 

 

 A fisiografia da área estudada possui: unidade de relevo da Superfície Maranhense de 

Testemunhos, dominadas por formas tabulares da superfície de cimeira, com domínio de rochas 

sedimentares da Formação Itapecuru. O tipo de vegetação é floresta estacional perenifólia aberta 

com manchas de cerrado, apresentando o cerrado, o cerradão, o babaçual e as matas ciliares. 

Esta área de estudo pertence planície costeira, onde o mar não apresenta uma influência 

direta, mas colabora na modelagem do ambiente. A geologia da área de estudo apresenta formação 

Itapecuru, do período Cretáceo com presença de arenitos, argilitos e calcário margoso, tendo sua 

geomorfologia a Superfície Maranhense com Testemunhos 
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O seu clima aplicando a classificação climática de Thornthwaite (1948) ao estado 

maranhense, e mais especificamente à área de estudos, aplica-se o tipo climático Subúmido C2, que 

é caracterizado por altas temperaturas médias anuais, moderada amplitude térmica, moderada 

deficiência hídrica anual (MARANHÃO, 2002, P. 37), com período chuvoso de janeiro a julho, 

apresentando médias pluviométricas entre 800 e 1200 mm anuais. 

 

Aspectos Físicos do rio Preto na Sede Municipal deSão Benedito do Rio Preto 

 

As mudanças que ocorrem na morfologia da calha de rios são processos resultantes de 

sua própria dinâmica fluvial. Porém, o uso antrópico e desordenado do solo de bacias hidrográficas 

impõem condições desfavoráveis à evolução desses sistemas, alterando também a estrutura de seus 

biótopos, essenciais para conservação dos habitats e espécies aquáticas. 

a)perfil transversal do rio Preto 

O perfil transversal de um rio é a linha que une as duas margens passando pelo fundo do 

rio. 

Para confeccionar o perfil transversal do rio Preto, também conhecido como seção transversal do 

canal ou ainda seção molhada, foi obtido a largura do rio (40 metros), sob a ponte principal 

existente na sede municipal entre as seguintes coordenadas03° 20. 103‘lat S e 043° 31. 

610‘Long W. 

Após obtida a referida largura, esta de acordo com Cunha e Guerra (op. cit.), foi 

dividida por 13 (partes), de modo a obter 12 pontos eqüidistantes, sendo que em cada ponto 

definido foi feita a medição e anotação da profundidade possibilitando a confecção do perfil 

transversal (Gráfico 1). 
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Gráfico 01 – Perfil transversal do rio Preto sob a ponte na sede municipal de São Benedito do Rio Preto - 

MA (set./2011). 
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Embora o referido perfil tenha sido realizado no mês de setembro, no período de 

estiagem, o rio Mearim apresentava ainda uma considerável profundidade média 1,25m em seus 

talvegues. O canal apresentava-se aproximadamente simétrico com uma significativa largura. Este 

resultado se comparado a outras medições, a serem realizadas futuramente, poderão identificar o 

principal processo fluvial (erosão ou assoreamento), existente no leito do rio.  

b)velocidade do fluxo fluvial 

A velocidade da corrente fluvial é responsável direta pelo transporte de sedimentos do 

curso fluvial, uma vez que, de acordo com a declividade do canal, a velocidade do fluxo e o 

diâmetro dos sedimentos, observa-se ou não um maior carreamento desses sedimentos para os 

oceanos consoante Carvalho (1994). 

Para determinar a velocidade do fluxo empregou-se o método dos flutuadores (CUNHA 

e GUERRA, 1996 p. 32), onde pôde ser constatado que a velocidade do fluxo no referido canal 

fluvial, decresce do centro em direção às margens, conforme observado no Gráfico 2. Tal resultado, 

confirma a teoria de que a velocidade das águas fluviais tem uma menor velocidade ao aproximar-

se das margens e do fundo do leito devido o atrito com os mesmos. Devido ao período de estiagem 

quando o volume das águas apresenta-se baixo esses valores são bem menores do que no período 

das cheias quando o poder erosivo é bem maior. Desta forma, faz-se necessário a continuidade 

dessas medições, por pelo menos um ano, para a caracterização da dinâmica hidrológica do citado 

rio. 
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Gráfico 02 – Velocidade média do rio Preto (m/s) sob a ponte na sede municipal de São Benedito do Rio 

Preto - MA. (set./2011). 
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Retirada de Mata Ciliar 

 

 Mata ciliar é a formação vegetal localizada nas margens dos rios, córregos, lagos e represas 

e nascentes (Portela, 2002). Também é conhecida como mata de galeria, mata de várzea, vegetação 

ou floresta ripária. Considerada pelo Código Florestal Federal como ―área de preservação 

permanente‖, com diversas funções ambientais, devendo respeitar uma extensão específica de 

acordo com a largura do rio, lago, represa ou nascente. 

 A mata ciliar é uma área de preservação permanente obrigatória. O Código Florestal (Lei n.º 

4.771/65) inclui desde 1965 as matas ciliares na categoria de áreas de preservação permanentes. 

 Conforme Rocha (2000, p.27), o processo de retirada da vegetação é um dos pontos que 

mais contribuem para que se desenvolvam desequilíbrios ambientais em áreas de acentuada 

influência antrópica, principalmente em que os riscos são maiores como encostas e margens 

fluviais. 

 Na maioria dos casos, a urbanização é a principal forma de ocupação dos solos e 

conseqüentemente, retirada de mata ciliar.  Entretanto tal fenômeno não é o responsável direto pela 

maior parte do desmatamento ocorrida na área de estudo, configurando-se então a produção de 

carvão como maior contribuinte para a intensa retirada de mata ciliar. 

 A cobertura vegetal, representada pela mata ciliar desempenha papel fundamental para o 

desequilíbrio da bacia hidrográfica. Assim, conforme Mota (1995, p.107). 

 

A vegetação representa um importante papel com relação aos mananciais, pois é reguladora 

dos fluxos de água, controlando o escoamento superficial e proporcionando a recarga 

natural dos aqüíferos. O desmatamento ocasiona um desequilíbrio nesse sistema, resultando 

em: maior escoamento superficial das águas; maior erosão do solo, com carreamento de 

materiais para os recursos hídricos, provocando alterações ecológicas e assoreamento, com 

conseqüente diminuição da calha de escoamento ou da capacidade de armazenamento dos 

mananciais; diminuição da infiltração da água para os mananciais subterrâneos. 

 

 

Além da função de manutenção do equilíbrio hidrológico as matas ciliares ainda têm a função de 

regulagem da quantidade de água, qualidade água ciclagem de nutrientes e interação direta com o 

ecossistema aquático. 
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Figura 02: Retirada de mata ciliar. 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Erosão 

Segundo MOTA (1997), erosão é o processo de desagregação e remoção de partículas 

do solo como consequência do escoamento da água (erosão hídrica) e do vento (erosão eólica). Esse 

processo ocorre de forma natural, lenta, sendo geralmente intensificada pela ação do homem. 

De acordoCUNHA e GUERRA (1998), os maiores problemas da erosão ocorrem 

quando os solos se encontram desprovidos de cobertura vegetal, agravando a situação de escassez 

de materiais agregadores (argila e matéria orgânica) e tornando-os expostos também à erosão eólica. 

No município de São Benedito do Rio Preto, as margens do rio Preto estão erodidas, 

pois a retirada de mata ciliar ao longo do rio cresce continuamente, não existindo política pública 

para revitalização da área. Entre os principais processos erosivos observadas na área de estudo, 

estão: erosão das margens do canal, assoreamento do rio e a presença de feições erosivas, 

particularmente ravinas e voçorocas.  

Este problema é agravado durante o período de cheia do rio, pois os materiais 

sedimentos são arrastados com maior facilidade, provocando desmoronamento e deslizamentos do 

solo das margens.(Figura) 
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Figura 03: Erosão na margem esquerda do rio Preto. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Assoreamento 

O processo de assoreamento de acordo com SILVA et. al. (2002) caracteriza-se pela 

―deposição de sedimentos que ocorre nos rios, lagos, reservatórios, baías e oceanos‖.  Este processo 

ocorre naturalmente na natureza e tende a ser lento e gradativo. Quando existe interferência 

antrópica, esse processo se acelera, ocasionando bloqueio total da área assoreada. 

Segundo o artigo 1º da Resolução CONAMA nº 1, de 23 de janeiro de 1986, qualquer 

alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do ambiente, ocasionadas pela ação 

humana, é considerada impacto ambiental.  

De acordo com o Código de Proteção do Meio Ambiente do Estado do Maranhão, lei 

estadual nº 5.405 de 08 de abril de 1992, seção IV, artigo 106, a ―utilização do solo para qualquer 

fim faz-se através de adoção de técnicas, processos e métodos que visem à recuperação, 

conservação e melhoria, observando as características geo-físico-morfológicas, ambientais e sua 

função socioeconômica‖ (MARANHÃO, 1992) 

Segundo o artigo 107 do mesmo código, a utilização do solo deverá obrigatoriamente, 

atender as seguintes disposições: 

 I – aproveitamento adequado, proteção dos microorganismos e conservação das águas em 

todas as suas formas; 

 II – controle de erosão em todas as suas formas; 

 III – procedimentos para evitar assoreamentos de cursos d‘águas e bacias de acumulação. 
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No ponto de vista ambiental, os impactos gerados estão associados à necessidade de 

desmatamento junto à margem do rio e, ―nos corpos hídricos, ao revolvimento de material do fundo 

dos rios, além de modificação da dinâmica de sedimentação, com movimentação dos finos e 

deposição em outros locais‖ (IBRAM, 2006, P.266). 

 Na sede municipal de São Benedito do Rio Preto, percebe-se assoreamento avançado do rio 

Preto, provocado pela retirada de mata ciliar e ocupação de uma parte das margens por construções 

residenciais. 

 

 

 

Figura 04: Assoreamento no rio Preto. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Poluição e Contaminação da Massa Líquida 

Os recursos hídricos de maneira geral podem ser facilmente poluídos e/ou contaminados 

resultantes das atividades humanas, tais atividades necessitam de água para se desenvolverem e 

darem sustentabilidade à vida humana moderna. 

De acordo com Mota (1995 p.3) 
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Outro aspecto a considerar na utilização múltipla de recursos hídricos são os 

problemas que determinada atividade pode ocasionar a outros usos, 

chegando algumas vezes, à torná-los impossíveis. Esses são os chamados 

conflitos de uso, com repercussões sobre a utilização da água e com 

conseqüências, muitas vezes maléficas para o meio ambiente. 

 

A água para uso humano deve atender a rigorosos critérios de qualidade, de modo a não 

causar prejuízos à saúde de seus consumidores. Uma água própria para este fim é chamada de água 

potável e as características que a mesma deve ter são os chamados padrões de potabilidade, existe 

ainda a água potabilizável que é aquela que pode se tornar potável após tratamento convencional. 

Mota (1995 p.22) afirma que: 

 

Poluição é qualquer alteração de suas características, de modo a torná-lo 

prejudicial às formas de vida que normalmente abriga ou que dificulte ou 

impeça um uso benéfico definido para ele. Assim contaminação é um caso 

particular de poluição. Uma água está contaminada quando recebeu 

microorganismos patogênicos ou substâncias químicas ou radioativas que 

possam causar malefício ao homem.  

 

Qualidade da água do rio Preto na sede municipal de São Benedito do Rio Preto - MA 

 

A qualidade da água foi avaliada por meio da análise de alguns parâmetros 

anteriormente descritos. 

Analisar toda a massa de água destinada ao uso humano é impraticável; por isso, 

colheram-se duas amostras ao longo do rio Preto, sendo uma à montante (03°19.179‘S, 

043°30.661‘W) da sede municipal (sem a interferência dos despejos oriundos da cidade em tela) e 

uma segunda (03°20.540‘S, 043°31.484‘W) à jusante da sede municipal (área receptora da maioria 

dos efluentes oriundos da área urbana de São Benedito do Rio Preto). 

 As amostras de água para análises físico-químicas foram coletadas em frascos 

apropriados de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo Dr. Odilon Teixeira de Melo, do 

Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFMA. Em seguida as mesmas foram enviadas, 

com a máxima brevidade, ao laboratório de Hidrobiologia da UFMA para realização das análises. 

 De acordo com os dados de PH da água (Tabela 5), constatou-se uma pequena 

elevação crescente dos valores obtidos a montante se comparado ao da amostra a jusante da cidade. 

Tal valor a priori, não constitui nenhuma interferência significativa na distribuição das espécies da 

fauna ictiológica, compreendido entre os valores permitidos pelo CONAMA que varia de 6,0 a 9,0. 

Os valores da condutividade elétrica demonstram uma pequena variação, observa-se que 

nos locais de coleta os valores de condutividade foram maiores que o limite superior (variaram 

entre 118 e 120 µS/cm) esperado para águas naturais que é de 100 µS/cm. Em geral considera-se 
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que, quanto mais poluídas estiverem as águas, maior será a condutividade em função do aumento do 

conteúdo mineral conforme Brigante e Espíndola (2003). 

 

 

Tabela 01 - Características físico-químicas e microbiológicas do rio Mearim 

 Na sede municipal de São Benedito do Rio Preto – MA 
 

  Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 

Em relação ao aspecto sanitário e de poluição orgânica nas águas do Rio Preto, os seus 

teores de nutrientes incluindo as formas nitrogenadas (Nitrogênio Amoniacal Total e Nitrato) e 

fosfatadas (Fosfato) foram os seguintes: 

Observou-se uma elevação na concentração de Nitrogênio Amoniacal do sentido 

montante-centro esse aumento é um indicador de lançamento de esgoto bruto, o valor 0,56mg/l sob 

a ponte no centro da cidade indica contaminação por esgoto bruto, efluentes industriais, ou afluxo 

de fertilizantes 

Conforme Brigante e Espíndola (op. cit.) a concentração excessiva de amônia é tóxica 

para a vida aquática, sendo que na forma não ionizada (NH3) mesmo em baixas concentrações 

podem ser fatais para os peixes pois afetam o sistema nervoso central do animal, reduzindo sua 

capacidade de consumir oxigênio e diminuindo sua resistência a doenças. 

O Nitrato é a forma mais completamente oxidada do nitrogênio. Ele é formado durante 

os estágios finais da decomposição biológica, tanto em estações de tratamento de água como em 

mananciais de água natural. Os valores encontrados indicam que houve poluição por esgoto 

sanitário entretanto não ultrapassam o valor máximo permitido pela resolução CONAMA 357/2005 

que é de 10mg/l. 

O fósforo, principal fator limitante da produtividade primária dos ecossistemas 

aquáticos, também é apontado como o principal responsável pela eutrofização artificial desses 

sistemas. Na área de estudo a concentração de fosfato não ultrapassa o limite máximo permitido 

0,1mg/l, porém pode ser considerada de alto risco 0,096mg/l sob a ponte, indicando a presença de 

esgotos. 

 

 

 

Parâmetro 

Amostra 1 

(montante) 

Amostra 2 

(jusante) 

pH 7,0 7,1 

Cond.Elétrica - µS/cm 120 118 

Nitrogênio amoniacal total – mg/L 0,198 0,56 

Nitrato – mg/L 2,17 1,7 

Fosfato – mg/L 0,078 0,096 
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Conclusão 

Diante da pesquisa realizada e fundamentando-se nos dados e nas informações obtidas, 

chegou-se a um significativo conhecimento sobre a problemática ambiental da área estudada, 

possibilitando concluir o seguinte: 

Os problemas ambientais decorrentes da ação antrópica associados a um mal 

planejamento do uso e ocupação do solo às margens do rio Preto na sede municipal de São Benedito 

do Rio Pretodesencadeiam  uma série de obstáculos ao desenvolvimento sustentável e à 

manutenção/ preservação desse corpo d‘água. 

A ocupação e o consequente desmatamento das margens do rio se dão de forma 

acelerada sem preocupação com as consequências negativas sobre o curso fluvial. Logo, a ocupação 

desordenada, sem planejamento associada à falta de fiscalização – aplicação dos dispositivos legais 

constantes da legislação ambiental vigente, ocasionaram significativas alterações no referido rio até 

os dias atuais. 

As descargas de resíduos domésticos e industriais, observadas e detectadas através de 

análises físico-químicas realizadas pelo Labohidro – da Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA) em Setembro de 2010, indicam pontualmente que as mesmas são as grandes responsáveis 

pela poluição e contaminação contínua do referido ecossistema aquático. 

Diante do exposto, conclui-se que os principais problemas ambientais na área estudada 

são : 

a)Indução ao processo de erosão e assoreamento do rio; 

b)Transtornos durante o período chuvoso; 

b)Degradação da mata ciliar; 

c)Modificação na hidrodinâmica dos rios; 

d)Comprometimento da fauna ictiológica; 

Baseado nos problemas atualmente detectados pelo estudo no rio Preto, propõe-se uma 

série de sugestões as quais podem a curto, médio e longo prazo atenuar os impactos e/ou impedir 

futuros problemas referentes à área estudada. 

Objetivando a melhoria das condições ambientais do referido rio, faz necessário a 

execução de medidas a curto e médio prazo quais sejam: 

a)Melhorar a base de informações para a administração e utilização sustentável da água; 

b)Promover campanhas de conscientização e sensibilização sobre o uso sustentável da 

água; 

c)Elaboração de projetos que busquem melhorar as condições biológicas dos rios; 

d)Cumprimento da legislação vigente e fiscalização competente do uso do solo 

monitorado através do Plano Diretor Municipal; 
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e)Tratamento dos efluentes líquidos lançados no curso fluvial; 

f)Coleta e deposição adequada dos resíduos sólidos urbanos gerados na localidade. 

Sendo assim, somente uma mudança de postura das instancias governamentais, dos 

usuários e da sociedade civil organizada será capaz de assegurar padrões de qualidade satisfatórios 

para que os recursos hídricos e me quantidade suficiente para a atual e futuras gerações. 
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DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E O RETORNO DO GEOGRÁFICO E DA 

PAISAGEM 

 

Messias Modesto dos Passos 

mmpassos86@gmail.com 

Programa de Pós-Graduação em Geografia da FCT-UNESP, campus de Presidente Prudente/SP 

Projeto Regular ―A paisagem, uma ferramenta de análise para o desenvolvimento sustentável de 

territórios emergentes na interface natureza e sociedade”. FAPESP: Processo nº 2010/51074-6 

 

Introdução 

O desenvolvimento sustentável
1
 é um tema muito na moda. Nada de surpreendente, porquanto 

se sabe que este conceito contém a ambição normativa de instaurar um estado universal de bem-

estar, humanizando e ―ecologizando‖ a economia. Em face das ameaças de desregulamento da 

biosfera, o desenvolvimento sustentável propõe esquematicamente um mundo onde isto que nossas 

sociedades consideram como anomalias teriam desaparecido: a pobreza, as desigualdades, os 

egoísmos, a degradação da natureza, as derivas da ciência...  

Em 2005 a Unesco lançou a década das Nações Unidas para a educação com vista ao 

desenvolvimento sustentável.  

É oportuno lembrar as circunstâncias e encaminhamentos que conduziram a esta decisão. O 

desenvolvimento sustentável é uma expressão que apareceu nos anos 1980, quando o objetivo do 

elevado crescimento econômico era questionado a partir de considerações ambientais e de questões 

relativas à desigual repartição das riquezas no mundo. Ele apresenta um caráter normativo, 

encorajando todos os gestores e todos os cidadãos a valorizar o enriquecimento coletivo, a 

instauração de uma melhor justiça social e o respeito pelo ambiente.  

Do ponto de vista teórico, o desenvolvimento sustentável não é uma idéia totalmente nova, 

mas aparece como um questionamento sobre a evolução econômica e os impactos da dinâmica 

capitalista.  

A acumulação do capital, condição de bem-estar 

Os economistas clássicos elaboraram uma doutrina que dominou até o final do século XIX. 

Eles acreditavam que o melhoramento das condições de vida passaria, antes de tudo, pela 

acumulação do capital - donde uma atenção particular à manutenção de taxa de lucro suficiente para 

incitar os capitalistas a investir ainda mais e sempre. Sempre conscientes das lutas que colocam em 

oposição as diferentes classes sociais no que concerne à repartição da riqueza, os autores clássicos 

                                                 
1 O desenvolvimento sustentável conhece múltiplas definições. A formulação inicial é atribuída à Comissão Brundtland (1987): o desenvolvimento 
sustentável é um tipo de desenvolvimento que permite satisfazer as necessidades das gerações presentes sem comprometer a capacidade das 
gerações futuras atenderem às suas. Mais tarde, na Rio-92 se tirarão conclusões segundo as quais, para respeitar os direitos das gerações futuras, 
toda política de desenvolvimento deve integrar as variáveis econômicas, sociais e ambientais. A estes três “pilares” do desenvolvimento sustentável 
se acrescentará em seguida a variável cultural, a governabilidade... 

mailto:mmpassos86@gmail.com
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tinham confiança na regulação do mercado para assegurar a harmonia dos interesses e maior 

valorização dos recursos raros. A tese dita de ―vantagens comparativas‖, desenvolvida por David 

Ricardo
2
, defende que os países encontram vantagem no comércio internacional se especializando 

na produção e na valorização dos bens nos quais eles são mais eficientes. Assim, o enriquecimento 

das nações está fundado sobre uma divisão do trabalho que se instaura no interior das nações e entre 

estas, bem como sobre o comércio de produtos no quadro de mercados concorrentes. Está claro, 

entretanto, para todos os fundadores da economia política, que esta dinâmica econômica tem um 

limite.  

O estado estacionário 

A dinâmica de acumulação do capital deveria se apoiar sobre os contrastes naturais (não se 

falava ainda de meio ambiente): a demografia e a fertilidade dos solos cultivados. Os clássicos 

retomaram a tese de Thomas Robert Malthus
3
, segundo a qual, se a população aumenta fortemente, 

cria a necessidade de produzir quantidades mais elevadas de alimentos. Segundo D. Ricardo, à 

medida que a população cresce, uma renda diferencial, percebida pelos proprietários, diminui o 

lucro dos capitalistas até reduzi-lo a zero. A motivação a investir desaparece, a acumulação do 

capital deve cessar, o emprego e a população obreira correspondente devem se estabilizar, o número 

de bocas a alimentar e a quantidade de terras para cultivo tornam-se fixas.  

O capitalismo: um sistema necessariamente em crise? 

Rompendo com esta visão da evolução econômica, Karl Marx e Friedrich Engels colocam em 

evidência as contradições da acumulação capitalista, da qual eles observam os efeitos. Segundo 

eles, a baixa taxa de lucro tem razões internas na lógica capitalista. Essas razões são as modalidades 

de extorsão representadas pela mais-valia e pela concorrência, que tendem a conduzir à ruína e à 

miséria uma crescente parte da população menos favorecida. A partir de então, K. Marx conclui que 

uma economia capitalista não pode, sustentavelmente, instalar-se num Estado estacionário. Ao 

contrário, ―cada progresso da agricultura capitalista‖ - escreve Marx em 1867 – ―é um progresso 

não somente na arte de explorar o trabalhador, mas ainda na arte de esgotar o solo; cada progresso 

na arte de aumentar sua fertilidade artificialmente corresponde a um progresso na ruína de suas 

fontes sustentáveis de fertilidade‖.  

 

Crescimento versus desenvolvimento 

                                                 
2 David Ricardo, Principes d´économie politique et de l´impôt. Paris : Flammarion, 1977. 
3
 Thomas Robert Malthus, Essai sur le príncipe de population. Paris : Flammarion, 1992. 
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A perspectiva de um crescimento infinito é uma idéia recente. O período de grandes investimentos 

econômicos e sociais após a Segunda Guerra Mundial deu grande força ao capitalismo, por seus 

ritmos de crescimento jamais vistos em toda a história econômica dos países desenvolvidos, um 

desemprego baixo e evoluções sociais importantes, caracterizadas por fatores como uma dinâmica 

demográfica forte, o ―fim dos camponeses‖, para lembrar a expressão de Henri Mendras, uma 

urbanização crescente, o surgimento do Estado protetor etc. Ao mesmo tempo se vê aparecerem os 

primeiros modelos de crescimento econômico e se começa a interrogar sobre a noção de 

desenvolvimento. A problemática ambiental, em particular os perigos de esgotamento dos recursos 

naturais e os danos causados pela poluição, é esquecida no momento em que a produção e o 

consumo de massa se impõem como modelo da sociedade.  

A questão do crescimento 

O debate teórico sobre o crescimento que vai se desenvolver durante os ―trinta gloriosos‖
4
 é 

estruturado por uma oposição entre economistas keynesianos e neoclássicos. A idéia de que, até por 

sua dinâmica, o sistema capitalista é necessariamente consagrado à crise é também aquela de John 

Maynard Keynes, que conheceu a ―grande crise‖ dos anos 1930 e assistiu à ascensão do fascismo e 

de suas repercussões econômicas e sociais. Segundo ele, esta crise tem suas raízes na racionalidade 

capitalista, que, devido à incerteza radical que a caracteriza, conduz os empreendedores a não 

investir suficientemente a longo tempo. Na verdade, as economias são confrontadas a situações de 

desemprego crônico, sem que estas situações sejam motivadas por ―forças de mercado‖. O Estado 

deve então intervir para sustentar o investimento e o emprego. Em mais de uma política de grandes 

trabalhos, J.M. Keynes sustenta a tese segundo a qual a redistribuição das riquezas contribui para 

manter o crescimento econômico. Se há um aumento dos rendimentos das classes populares, que 

                                                 
4 Jean Fourastié – Les trente glorieuses. Paris : Fayard, 1979. Os Trinta gloriosos (1945-1973) é uma 

expressão de Jean Fourastié que designa àqueles países que, durante uma treintena de anos, 

experimentaram uma notável expansão económica e que, graças ao taylorismo, atingiram seu apogeo e 

mantiveram o pleno emprego permanente. Este período terminou-se depois da Crise do petróleo de 1973, 

quando o aumento no preço do cru provocou um encarecimiento excessivo do fornecimento energético. Esta 

expressão de Jean Fourastié tem sua origem na das Três gloriosas que faz referência às jornadas 

revolucionárias que se viveram na França]] nos dias 27, 28 e 29 de julho de 1830, quando Carlos X da 

França foi derrocado e se instaurou a Monarquia de Julio com Luis Felipe I da França. Os Trinta gloriosos 

foram, desde o ponto de vista económico, um período extremamente brilhante, uma revolução que mudou, 

profundamente, a todos os países implicados. 

Internacionalmente: Os países partícipes tinham um grande potencial mas estavam em uma situação muito 

difícil quando terminou a Segunda Guerra Mundial (os países membros da OCDE, especialmente Alemanha 

e Japão). Os países europeus do Oeste beneficiaram-se do Plano Marshall que consistia em uns empréstimos 

crediticios outorgados a um determinado país, desde que este se comprometesse a realizar seus compras à 

indústria dos Estados Unidos (a economia Européia estava exangüe ao termo da guerra). Experimentou-se 

um desenvolvimento económico extraordinário (na França a taxa de crescimento chegou ao 8 %), o que 

permitiu a reconstrução dos países. Após 1945 começou a criar-se uma sociedade de consumo e lazer 

irrefrenable. 
 

http://pt.wikilingue.com/es/1945
http://pt.wikilingue.com/es/1973
http://pt.wikilingue.com/es/Jean_Fourasti%C3%A9
http://pt.wikilingue.com/es/Taylorismo
http://pt.wikilingue.com/es/Crise_do_petr%C3%B3leo_de_1973
http://pt.wikilingue.com/es/Cru
http://pt.wikilingue.com/es/Tr%C3%AAs_gloriosas
http://pt.wikilingue.com/es/1830
http://pt.wikilingue.com/es/Carlos_X_da_Fran%C3%A7a
http://pt.wikilingue.com/es/Carlos_X_da_Fran%C3%A7a
http://pt.wikilingue.com/es/Monarquia_de_Julio
http://pt.wikilingue.com/es/Luis_Felipe_I_da_Fran%C3%A7a
http://pt.wikilingue.com/es/Segunda_Guerra_Mundial
http://pt.wikilingue.com/es/OCDE
http://pt.wikilingue.com/es/Alemanha
http://pt.wikilingue.com/es/Jap%C3%A3o
http://pt.wikilingue.com/es/Europa
http://pt.wikilingue.com/es/Plano_Marshall
http://pt.wikilingue.com/es/1945
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têm uma tendência de consumo superior àquela das classes mais abastadas, criam-se condições que 

vão incitar os capitalistas a investir e a se engajar. Importa, pois, conciliar eqüidade social e eficácia 

econômica.  

É a partir dessas reflexões que os primeiros modelos de crescimento são elaborados nos anos 

1940. Os economistas keynesianos que os propõem – Roy Harrod e Evsey Domar, notadamente – 

dão atenção à instabilidade da dinâmica econômica capitalista, em função das dificuldades de 

coordenação que encontram as decisões de poupança e de investimento, e insistem sobre a 

necessidade de uma intervenção do Estado para amenizar, em parte, estes problemas de crescimento 

a longo tempo. Entretanto, a partir da metade dos anos 1950, uma ―resposta‖ otimista a esta questão 

vai ser proposta pelos teóricos neoclássicos.  

A questão do desenvolvimento 

Os anos 1940 e 1950 assistem à constituição de uma economia de desenvolvimento cujo 

objetivo é demonstrar a incapacidade dos modelos neoclássicos para guiar as políticas econômicas 

nos países do Terceiro Mundo. Os gestores desses países se colocam diante de problemas práticos: 

as explicações e prescrições tiradas da teoria neoclássica se mostram inadequadas nas economias 

cujas estruturas diferem em todos os pontos das hipóteses contidas nos modelos.  

Na América Latina, a grande depressão dos anos 1930, seguida da redução do comércio 

internacional induzida pela Segunda Guerra Mundial, provoca uma degradação considerável nas 

trocas comerciais. Os economistas se encontram frente a uma situação que contradiz os 

ensinamentos da economia standard: laisser-faire e especialização agrícola provocaram um 

marasmo econômico. É neste contexto que se desenvolve a abordagem estruturalista, que vê na 

substituição de importações mediante a industrialização a chave do desenvolvimento. O grupo de 

economistas latino-americanos da Cepal (Comissão Econômica para América Latina e o Caribe), 

reunido em torno de Raul Prebisch, então à frente do Banco Central argentino, considera que as 

economias em desenvolvimento têm estruturas fracas, herdadas de seu passado colonial e agravadas 

pelo comércio internacional. Eles deveriam reduzir sua dependência vis-a-vis da demanda 

estrangeira de exportações primárias como motor do crescimento e favorecer a expansão do setor 

industrial nacional. Isto significa uma superação do atraso tecnológico e uma ênfase na atividade 

econômica em benefício dos setores mais produtivos. Aqui também, as preocupações ambientais 

desaparecem frente à prioridade dada ao produtivismo e à ―indústria industrializante‖.  

Ao mesmo tempo, após a Segunda Guerra Mundial, os economistas ocidentais estão 

preocupados com a urgência de promover o desenvolvimento econômico nas regiões 

subdesenvolvidas para favorecer a manutenção da estabilidade internacional e conter a expansão do 

comunismo. O problema se coloca com uma perspectiva nova com a independência de um grande 
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número de países e o início da guerra fria. O plano Marshall (1947-1953) renova o interesse dos 

economistas pela ajuda econômica, na qual eles vêem uma verdadeira possibilidade de 

desenvolvimento. Esta é, essencialmente, a idéia expressa pelo presidente dos Estados Unidos 

Harry S. Truman, num pronunciamento considerado como fundador em matéria de 

desenvolvimento, pronunciado em janeiro de 1949, no qual ele introduz a noção de 

―subdesenvolvimento‖. Nesta visão, todos os países passam pelo mesmo processo de 

desenvolvimento econômico, independentemente das culturas, das histórias e dos contextos 

nacionais muito diferentes: alguns estão avançados, outros em atraso, mas todos estão em via de 

desenvolvimento.  

As diferentes correntes do pensamento segundo as quais a economia do desenvolvimento se 

constrói assinalam a especificidade dos países ―subdesenvolvidos‖, que conhecem fortes 

desigualdades, uma falta de homogeneidade nos seus fatores de produção e de seus produtos, um 

setor agrícola exageradamente desenvolvido, um subemprego endêmico e diversas assimetrias em 

matéria de comércio internacional. Nessa época, os economistas neoclássicos demonstram, graças a 

um modelo matemático, a possibilidade de um ―equilíbrio geral‖ – admitindo a existência de um 

vetor-preço que iguale as ofertas e as demandas de todos os produtos – que atuaria como 

mecanismo de mercado para uma regulação ideal da economia. Seguindo a teoria keynesiana, a 

intervenção do Estado é admitida como uma necessidade para ―modernizar‖ estas economias, 

acelerar o crescimento econômico, acumular o capital, desenvolver a indústria e permitir uma 

mobilização mais produtiva do fator trabalho.  

A partir da metade dos anos 1960, com a independência de vários países e a ilusão do 

desenvolvimento, estas abordagens são contestadas. Elas não deram os resultados esperados onde 

foram aplicadas, ao passo que, ao contrário, alguns países conheceram um crescimento forte, que as 

teorias presentes não conseguem explicar.  

A Conferência de Estocolmo 

Em junho de 1972, em Estocolmo, foi realizada a primeira Conferência da ONU sobre o 

Homem e o Seu Meio. Esta reunião internacional, da qual uma das questões centrais é a 

confrontação entre ―desenvolvimento e meio ambiente‖, vê essencialmente a oposição entre o Norte 

e o Sul, mas também entre o Leste e o Oeste, com a ausência da União Soviética e de um certo 

número de países que pertencem ao bloco comunista, pelo fato do não-reconhecimento oficial da 

Alemanha Oriental no seio da ONU. A prioridade dada ao desenvolvimento é lembrada com força 

pelos representantes dos países do Terceiro Mundo. Slogans-choques tais como ―Nossa poluição é a 

miséria‖ marcam os espíritos; uma afirmação que se encontrará no ponto 4 do preâmbulo da 

Declaração de Estocolmo, afirma: ―Nos países em via de desenvolvimento, a maior parte dos 



 

526 
 

problemas ambientais são causados pelo subdesenvolvimento [...]. Em conseqüência, os países em 

via de desenvolvimento devem orientar seus esforços para o desenvolvimento, considerando suas 

prioridades e a necessidade de preservar e de melhorar o ambiente‖.  

Uma decisão positiva da Conferência de Estocolmo foi a criação de um organismo específico, 

no seio da ONU, dedicado às questões ambientais: o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUE).  

A partir dessa reunião se assiste a uma mobilização muito importante de organismos não-

governamentais que, ao longo do tempo, ganha dimensão global. Ao slogan oficial da Conferência 

– ―Uma só Terra‖ – responde o apelo das ONGs: - ―Um só povo‖.  

Um outro desenvolvimento? 

No curso dos anos 1970, no campo da economia do desenvolvimento, uma distinção é 

afirmada entre crescimento e desenvolvimento, e um interesse renovado é dedicado à questão da 

redistribuição. Esta reorientação não representa um maior avanço do ponto de vista teórico, mas ela 

tem uma importância prática considerável para os países em desenvolvimento, na medida em que 

determina a aceitação da ajuda internacional. A nova tendência é pelo abandono dos modelos 

pretensamente universais de desenvolvimento em favor de programas e de medidas ad hoc, 

dependentes de contextos sociais, culturais, econômicos, políticos ou ainda ambientais (fotos da 

bacia do Pericumã). Novas normas avançaram – fala-se de ecodesenvolvimento, de necessidades 

essenciais, de participação – que ao longo do tempo, darão nascimento às noções de 

desenvolvimento sustentável e de desenvolvimento humano.  

Estas abordagens se interessam pelas finalidades e pelo sentido do desenvolvimento. Este 

deve ser orientado para as necessidades das pessoas; deve ser endógeno, autônomo, no sentido de 

que deve se apoiar essencialmente sobre os recursos naturais; deve ser aceitável do ponto de vista 

ecológico e fundado sobre uma transformação estrutural.  

A crise atravessada pelo capitalismo ao longo dos anos 1980, com uma valorização do Estado-

previdência protetor nos países industrializados, o fracasso do socialismo real e a crise da dívida em 

numerosos países em desenvolvimento consagram estas evoluções. O aumento do preço do petróleo 

leva a sugerir que a dependência é um fenômeno universal.  

Os países endividados são obrigados a aplicar políticas de austeridade recomendadas pelo 

FMI, o que é pouco compatível com o processo de democratização e de valorização do pluralismo 

político. A economia neoclássica reinventa então o campo do desenvolvimento no momento em que 

se estabelece o ―consenso de Washington‖. A ênfase é colocada sobre a importância de preços 

transparentes, de uma estabilização da moeda e de uma intervenção reduzida do Estado, políticas 

postas em prática no quadro de planos de ajustamento estrutural. Ao pensamento da diversidade das 

estruturas e trajetórias econômicas, fundadora da economia do desenvolvimento, opõe-se o 
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imperativo de se considerar a unicidade e a finitude da biosfera. As considerações políticas, 

institucionais e sociais no coração dos estudos sobre o desenvolvimento foram ocultadas em 

benefício do discurso econômico, na formulação de políticas de desenvolvimento sustentável.  

 

A entrada em cena do desenvolvimento sustentável 

Muitos acontecimentos marcam a década de 1980. A queda do muro de Berlim altera o jogo 

geopolítico. Observa-se uma relativa atenuação de programas nucleares com fins militares
5
, no 

entanto, os programas nucleares civis assistem à catástrofe da central nuclear de Tchernobyl, em 

abril de 1986. A assinatura, em 1987, ao término de uma dezena de anos de negociação, do 

protocolo de Montreal sobre as substâncias incriminadas na diminuição da camada de ozônio 

aparece para muitos observadores como um primeiro passo para as negociações concernentes às 

mudanças climáticas. Se os anos 1970 foram marcados pelas denúncias da exploração 

indiscriminada dos recursos naturais, os questionamentos aumentam a partir da metade dos anos 

1980 no que concerne aos limites da capacidade de depuração da biosfera. Sobre o plano das 

desigualdades da riqueza, as opiniões são convergentes. Os países do Terceiro Mundo se afundam 

na crise: a queda dos preços das matérias-primas e dos produtos de base, o aumento do preço do 

petróleo, a modificação da política financeira de alguns países ricos elevam a dívida dos países do 

Sul. É neste contexto que a expressão ―desenvolvimento sustentável‖ aparece, inicialmente num 

relatório da União Internacional para a Conservação da Natureza
6
, e vai ser retomada por outras 

instâncias internacionais e se difundir nos círculos de discussões mais amplas.  

O cume da Terra – Rio-92 

Por sugestão dos redatores do relatório Brundtland, a Conferência das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUED), chamada ―Cume da Terra‖, realiza-se no Rio de 

Janeiro de 3 a 14 de junho de 1992. Por sua amplitude (40000 pessoas, 108 chefes de Estado e de 

governo, 172 Estados representados), ela é, em seu tempo, a reunião mais importante organizada 

pela ONU. Ela opera o verdadeiro lançamento da noção de desenvolvimento sustentável. 

Paralelamente à Conferência Oficial, observa-se a presença do Fórum Global, uma conferência 

animada por organismos não-governamentais – as ONGs. A problemática demográfica aparece 

menos preocupante e as referências à natureza e ao esgotamento dos recursos naturais quase 

desaparecem, assim como a idéia de recorrer à planificação. Um Plano de Ação, batizado de 

―Agenda 21‖, volumoso texto de 40 capítulos e 800 páginas, sem valor de constrangimento, levanta 

                                                 
5 Esta crise foi atualizada (2006) pela decisão do Irã em prosseguir com o Programa Nuclear para “fins Pacíficos” 
6 UICN – Estratégia mundial da conservação. A conservação das espécies vivas no serviço do desenvolvimento sustentável, UICN/PNUE/WWF, 1980.  
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mais de uma centena de ações a serem efetuadas para que o desenvolvimento sustentável se torne 

uma realidade no século XXI.  

 

A análise econômica contemporâneo do desenvolvimento sustentável  

O crescimento sustentável 

Para a teoria econômica dominante, os problemas do ambiente e da pobreza não poderão ser 

resolvidos senão a partir do crescimento. Apesar de a questão do desenvolvimento sustentável ser 

construída em grande parte sobre a crítica do crescimento, as economias neoclássicas entendem que 

modelos de crescimento sustentável podem responder e solucionar esta problemática. É o modelo 

de Solow, ligeiramente modificado, que ainda constitui atualmente o elemento central dessas 

proposições. Segundo os economistas neoclássicos, o objetivo da sustentabilidade deve se traduzir 

pela transmissão às gerações futuras de uma capacidade de produzir um bem-estar econômico pelo 

menos igual àquele das gerações presentes. Em outras palavras, a sustentabilidade é definida como 

o ―não-decrescimento‖ no tempo do bem-estar individual, que pode ser medido pelo nível de 

utilidade, a renda ou o consumo individual. Para atingir este objetivo, é preciso que a reserva de 

capital à disposição da sociedade permaneça intacta de uma geração à outra, permitindo assim a 

produção de um fluxo constante da riqueza através do tempo. A hipótese defendida pelos teóricos 

neoclássicos é aquela da substituição entre as diferentes formas de capital: uma quantidade 

acrescida de ―capital criado pelos homens‖ (o estoque de equipamentos, de conhecimentos e de 

competências, o nível geral de educação e de formação) deve compensar a utilização de menores 

quantidades de ―capital natural‖ (o estoque de recursos naturais disponíveis) para assegurar a 

manutenção, através dos tempos, das capacidades de produção e de bem-estar dos indivíduos.  

A economia ecológica 

Um segundo conjunto de trabalhos econômicos está caracterizado pela vontade de se 

considerar a especificidade dos fenômenos ambientais (O meio ambiente e o retorno do geográfico), 

julgados inerentes à lógica de mercado. Esta perspectiva de pesquisa, que se tem reagrupado 

atualmente sob a denominação de ―economia ecológica”, insiste também na distinção operacional 

entre crescimento e desenvolvimento e se interroga sobre as possibilidades de se instaurarem limites 

no que concerne à explotação de certos recursos naturais. Esta idéia tem raízes nos modelos 

bioeconômicos elaborados no domínio da ―engenharia‖ florestal, a partir do século XVIII, e da 

gestão da pesca, que conheceram seu sucesso desde os anos 1960. Como vimos anteriormente, o 

recurso biológico (Leipzig) é considerado como um tipo de ―capital natural‖, cuja gestão é preciso 

otimizar a médio e longo prazo, objetivando-se atingir o ―máximo rendimento sustentável‖, em 
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outras palavras, o máximo de produção que pode ser infinitamente obtida a partir do estoque de 

recursos naturais existente.  

Nos últimos trinta anos, entretanto, esta reflexão sobre a gestão dos recursos naturais toma um 

novo sentido, com o reconhecimento dos problemas globais do ambiente. No estado atual do 

conhecimento, estamos longe de um conteúdo operacional para uma “bioeconomia global”. O que 

se pode editar são princípios, entendidos, segundo Herman E. Daly
7
, como condutas de prudência: 

as taxas de explotação dos recursos naturais renováveis devem ser iguais às suas taxas de 

regeneração; as taxas de emissão de dejetos devem ser iguais às capacidades de assimilação e de 

reciclagem dos meios nos quais estes dejetos são depositados; a explotação dos recursos naturais 

não renováveis deve-se fazer a um ritmo igual àquele de sua substituição por recursos renováveis.  

Se este princípio é simples, sua tradução concreta está longe de sê-lo. A primeira dificuldade é 

identificar e medir estes componentes heterogêneos do capital natural, não apenas pelas diferenças 

ecológicas dos elementos naturais, mas também pela variedade dos atores que os administram e, 

ainda, pelas modalidades de regulação preexistentes. A segunda é a de aplicar a cada um dos 

componentes do ―capital natural crítico‖ uma ―gestão normativa sob controle‖.  

Amanhã o decrescimento? 

Observa-se, através de um terceiro conjunto de reflexões, uma convergência de trabalhos 

críticos da economia do desenvolvimento e da economia do ambiente; fala-se de um ―câmbio 

ecologicamente desigual‖, entre o centro e a periferia do capitalismo. Conhece-se um bom número 

de países do Sul que se empobrecem exportando a baixo preço os seus recursos (matérias-primas) 

para os países do Norte, sem que sejam considerados os custos sociais e ambientais embutidos 

nestas produções, uma problemática à qual tentam responder as experiências de comércio baseadas 

em preços-referência dos produtos para todas as nações. (vide: O ecologismo dos pobres...) 

 

O desenvolvimento sustentável no nível internacional: histórico 

 

 1950: a União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) – organização 

internacional fundada em 1948, cuja sede está na Suíça – publica o primeiro relatório sobre 

o estado do meio ambiente, procurando conciliar economia e ecologia. 

 Anos 1960: desenvolvimento dos primeiros acordos multilaterais sobre o meio ambiente 

(AME), convenções de protocolos reguladores adotados pelas Nações Unidas para fazer face 

às mudanças ambientais. A primeira geração de AME, essencialmente setorial, firma 

                                                 
7 Herman E. Daly  Toward Some Operational Principles of Sustainable Development”, Ecological Economics, vol. 2, nº 1, abril 1990, p. 1-6. 
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acordos em torno de uma questão única: por exemplo, a preservação da fauna, da flora, dos 

pássaros, do ambiente marinho, do ar... 

 1972: - o Clube de Roma denuncia, numa obra intitulada ―Stop ao crescimento?‖, que 

propõe o crescimento zero, os perigos de um crescimento econômico e demográfico 

exponencial do ponto de vista do esgotamento dos recursos (energia, água, solo), da 

poluição e da superexploração dos sistemas naturais. Crescimento econômico e proteção do 

ambiente são percebidos como antagônicos.  

- A Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano, em Estocolmo, motivou a 

criação do Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUE), um complemento do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O conceito de 

ecodesenvolvimento impõe então a idéia de um desenvolvimento que não seja somente 

orientado por considerações econômicas, mas também por exigências sociais e ecológicas.  

 1972-1992: desenvolvimento de uma segunda geração de AME, que se torna transetorial e 

global. Serão concluídos, entre outros, a convenção sobre o comércio internacional de 

espécies da fauna e da flora selvagens ameaçadas de extinção (Washington, 1973), a 

convenção de Viena para a proteção da camada de ozônio e o protocolo de Montreal relativo 

às substâncias que ameaçam a camada de ozônio (1978), assim como a convenção de Bâle 

sobre o controle dos movimentos transfronteiriços dos resíduos perigosos e sua eliminação 

(1989). 

 1980: no seu relatório sobre a estratégia mundial da conservação, a UICN propõe a 

expressão ―desenvolvimento sustentável‖, ou ―desenvolvimento viável‖. Desenvolvimento 

durável... 

 1987: no seu relatório intitulado ―Nosso futuro comum‖, a Comissão mundial sobre o meio 

ambiente e o desenvolvimento, denominada ―Comissão Brundtland‖ (do nome de Mme. Gro 

Harlem Brundtland, que a preside), consagra a expressão ―desenvolvimento sustentável‖, 

definido como um ―desenvolvimento que responde às necessidades do presente sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras atenderem as suas‖.  

 1990: criação do Fundo para o Meio Ambiente Mundial (FEM), com o objetivo de fornecer 

recursos financeiros suplementares para tratar as questões ambientais mundiais dos países 

em desenvolvimento e das economias em transição. Reestruturado em 1994, o FEM fornece 

aproximadamente l/4 dos fundos de intervenção do PNUD, e mais de 65% daqueles do 

PNUE.  

 1992: A Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e o Desenvolvimento (CNUED) 

ou Primeiro Cume do Planeta Terra, realizada no Rio de Janeiro, propôs a adoção da 

declaração de princípios relativos às florestas e da Declaração do Rio sobre o Ambiente e o 
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Desenvolvimento, textos juridicamente não constrangedores, que afirmam as finalidades da 

ação e os princípios aos quais se referem a partir de então outros engajamentos 

internacionais e políticas nacionais. As finalidades se resumem em recolocar os seres 

humanos no centro das preocupações relativas ao desenvolvimento sustentável - pois eles 

têm direito a uma vida sadia e produtiva em harmonia com a natureza, notadamente pela luta 

contra a pobreza, com respeito às gerações presentes e futuras; e preservar o equilíbrio 

planetário e os recursos ambientais para o desenvolvimento a longo prazo, alterando os 

modos de desenvolvimento e eliminando os modos de produção e de consumo não 

sustentáveis em proveito daqueles que são sustentáveis, cuja difusão deve ser favorecida. Os 

princípios são notadamente aqueles de precaução em matéria de meio ambiente, o princípio 

da integração da proteção ambiental nos processos de desenvolvimento, os princípios de 

responsabilidade e de solidariedade internacional, aquele do poluir-pagar e aquele de 

participação para uma nova governabilidade. Propôs também a consolidação dos AMEs da 

segunda geração com a adoção de duas convenções: a Convenção-Quadro sobre as 

mudanças climáticas (1), cujo objetivo é estabilizar as concentrações de gazes de efeito 

estufa (gás carbônico, metano, óxidos nitrosos, ozônio troposférico, clorofluocarbonos) na 

atmosfera a um nível que evite toda perturbação de origem humana do sistema climático (os 

países do OCDE se comprometem a estabilizar, em 2000, suas emissões de gases de efeito 

estufa ao mesmo nível de 1990); a Convenção sobre a diversidade biológica, que reconhece 

que a conservação dessa diversidade é uma ―preocupação comum à humanidade‖ e que ela 

faz parte do processo de desenvolvimento. Finalmente propôs a adoção da Agenda 21: 

programa global de ações postas em discussão/prática pelos governos, instituições de 

desenvolvimento, organismos das Nações Unidas e grupos de setores independentes em 

todos os domínios onde a atividade humana afeta o ambiente. A Agenda 21 formula 2500 

recomendações de ação para o século XXI.  

Foi criada pela Assembléia Geral das Nações Unidas a Comissão do desenvolvimento 

sustentável, incumbida de acompanhar a aplicação da Agenda 21. Sem poder de decisão, 

nem meios de proibir, a Comissão age por recomendações, sobre a base dos relatórios que 

os Estados devem elaborar e publicar.  

 1992-2001: A conferência do Rio facilita a implementação de novas AMEs mundiais – 

notadamente aquelas relativas aos estoques de peixes e grandes migratórios em 1995, o 

acordo sobre a transparência da informação e consentimentos preliminares (PIC), relativo 

aos produtos químicos perigosos, em 1998, a Convenção sobre poluentes orgânicos 

persistentes (POP) em 2001 – assim como diversos AMEs regionais.  
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 1993: a Conferência Mundial sobre os Direitos do Homem, em Viena: insiste no direito das 

populações a um ambiente sadio e ao desenvolvimento. 

 Em 1994 têm-se: 

- a adoção da Convenção sobre a Luta contra a Desertificação nos países gravemente atingidos 

pela seca e/ou a desertificação, em particular na África; 

- a Conferência Internacional sobre a População e o Desenvolvimento (CIPD), no Cairo, que 

entre os objetivos fixados tem: acesso universal à planificação familiar até 2015; a integração 

dos problemas ambientais nas políticas visando a um objetivo sustentável; o reforço pela 

autonomia das mulheres, tendo-se em conta os fatores sociodemográficos nas políticas 

ambientais.  

Em 1995 têm-se 

 - O Cume Mundial para o Desenvolvimento Social, em Copenhague, quando 128 chefes de 

Estado e de governo adotam a Declaração sobre o Desenvolvimento Social objetivando fazer 

face, em todos os países, à pobreza, ao desemprego e à desigualdade social;   

-a IV Conferência Mundial sobre as Mulheres, em Pequim, que engaja a comunidade 

internacional no serviço de promoção das mulheres. 

Em 1996 registram-se: 

 - a Segunda Conferência sobre a Moradia Humana, em Istanbul, chamada de ―Habitat II‖ ou 

―Conferência das Cidades‖. A Declaração de Istanbul reconhece o direito à moradia como parte 

integrante dos Direitos do Homem e insiste sobre a necessidade de um acesso de todos aos 

sistemas necessários a uma vida sadia (água potável, saneamento, evacuação dos dejetos, 

educação, transporte e outras infra-estruturas urbanas);  

 - o Cume Mundial da Alimentação, em Roma: afirma o direito de cada ser humano a uma 

alimentação adequada e a ser protegido da fome. Os Estados se comprometem a erradicar a 

fome no mundo até o ano de 2015.  

Em 1997 registram-se: 

 - o Segundo Cume do Planeta Terra, em Nova York:: a XIX seção extraordinária da 

Assembléia Geral das Nações Unidas, chamada de ―Rio + 5‖, avalia os compromissos 

assumidos no Rio de Janeiro em 1992 e constata o desacordo entre a União Européia e os 

Estados Unidos sobre a redução do gás de efeito estufa; 

 - a Terceira Conferência das partes para a Convenção do Clima (COP3), em Kyoto. Adota-

se então um protocolo a esta convenção, chamada de ―Protocolo de Kyoto‖, em que 38 países 

industrializados (Estados Unidos, Canadá, Japão, países da União Européia, países do antigo 

bloco comunista) se comprometem a reduzir, entre 2008 e 2012, suas emissões de gases de 

efeito estufa em 5,2% em média (8% para a União Européia, 0% para a França) em relação ao 
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nível de 1990. Adota-se a introdução de mecanismos ditos de ―flexibilidade‖, para negociar a 

permissão de emissão de gases de efeito estufa com países menos poluidores. As Conferências 

das Partes para a Convenção do Clima (Buenos Aires em 1998, Bonn em 1999, Haia em 2000) 

mostram que a aplicação do Protocolo de Kyoto enfrentará grandes dificuldades, notadamente 

para a sua aplicação dos mecanismos de flexibilidade.  

- O Tratado de Amsterdã fixa para a União Européia o objetivo de ―atingir um desenvolvimento 

equilibrado e durável‖ e afirma que ―as exigências da proteção do ambiente devem ser 

integradas na definição e na prática das políticas e ações da Comunidade [...], em particular a 

fim de promover o desenvolvimento sustentável‖.  

1998: O Conselho Europeu de Cardif convoca as diferentes formações do Conselho de 

Ministros para integrar a preservação do ambiente nas políticas setoriais, notadamente naquelas 

da agricultura, da energia, dos transportes, da indústria etc.  

Em 2000 registram-se: 

 - a adoção do Protocolo de Cartagena sobre a biossegurança. Ele permite aos Estados 

importadores manifestar sua vontade de aceitar ou não as importações de produtos agrícolas 

contendo organismos geneticamente modificados (OGM);  

 - o Cume do Milênio, em Nova York: retoma a pauta aprovada em Copenhague em 1995 e 

adota a Declaração do Milênio, na qual são reafirmados os ―Objetivos Internacionais para o 

Desenvolvimento‖ (OID), discutidos nas principais conferências dos anos 1990.  

Em 2001 registram-se: 

 - o anúncio do novo Presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, em março, de que ele 

renuncia a regular as emissões de gases de efeito estufa e afirma sua oposição ao Protocolo de 

Kyoto;  

 - a Terceira Conferência das Nações Unidas sobre os países menos avançados, em Bruxeles;  

 - a Conferência Mundial contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e a 

intolerância que lhe é associada, em Durbin, 

 - o Cume Europeu de Gotenbourg: os chefes de Estado e de governo dos países da União 

Européia aprovam a Estratégia Européia de Desenvolvimento Sustentável, que estabelece 

objetivos de desenvolvimento sustentável a longo tempo e visa notadamente à mudança 

climática, aos transportes, à saúde e aos recursos naturais.  

Em 2002 registram-se: 

 - a Conferência sobre o financiamento do desenvolvimento, em Monterey; 

 - o Cume das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável, em Johannesburg. 

2004: Primeira Conferência Mundial sobre as energias renováveis, reunindo 154 países, em 

Bonn, na Alemanha, de 2 a 4 de junho. 
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Em 2005 registram-se: 

 - a publicação, em 17 de janeiro, do relatório ―Investir no desenvolvimento: plano prático 

para realizar os objetivos do milênio para o desenvolvimento‖. Iniciado pelo Secretário Geral da 

ONU em 2002 e apoiado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o grupo 

independente de 265 consultores internacionais dirigido por Jeffrey Sachs, professor da 

Universidade de Columbia, propõe dez ―recomendações-chaves‖ a fim de atingir os Objetivos 

do Desenvolvimento do Milênio (ODM), afirmando que ele receberia um investimento de 

0,54% do PNB dos países industrializados; 

 - a publicação, em 30 de março, do relatório ―Avaliação dos ecossistemas para o milênio‖, 

redigido por mais de 1 300 cientistas por demanda das Nações Unidas; 

 - a entrada em vigor do Protocolo de Kyoto, em 16 de fevereiro, 90 dias após sua ratificação 

na Rússia. 

Em resposta às pressões externas e internas, o Brasil toma uma série de medidas que se 

sucedem rapidamente, com crescente interferência externa, conforme aponta Becker (1996, p. 6-7): 

 1986: implantação da legislação ambiental brasileira efetivada na resolução CONAMA 

001/86, instituindo a elaboração de Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e respectivos 

Relatórios de Impacto no Meio Ambiente (RIMA) para projetos potencialmente 

impactantes; 

 1987: extinção do Programa Pólo Amazônia, incentivador do desenvolvimento de pólos 

agropecuários, industriais e de mineração. 

 1988: Declaração da Floresta Tropical da Amazônia como patrimônio nacional pela 

Constituição de 1988 e criação do Programa Nossa Natureza (Decreto n.º 96.944 de 

12/10/88); 

 1989: criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA – centralizando as 

funções da SEMA, do IBDF, SUDEPE e SUDEVEA, órgãos então extintos; 

 1990/91: criação do Programa Nacional do Meio Ambiente (PNMA), mediante 

empréstimo de U$$ 117 milhões junto ao Banco Mundial, para execução de ações que 

conduzissem a melhor gestão ambiental, estabelecendo como componentes prioritários 

para os primeiros três anos de atuação: a proteção dos grandes ecossistemas (Pantanal, 

Costeiro e Mata Atlântica); a consolidação de unidades de conservação existentes e 

criação de novas; o fortalecimento institucional, envolvendo o IBAMA e os órgãos 

estaduais do meio ambiente (OEMAS) da Amazônia Legal; 

 1991/92: elaboração do Programa-Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil 

(PPi), por ação conjunto do governo brasileiro, Grupo dos Sete e uma Comissão da 
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Comunidade Européia e da Holanda, sob administração do Banco Mundial, envolvendo 

quatro subprogramas: Política de Recursos Naturais, Manejo de Recursos Naturais, 

Ciência e Tecnologia e Projetos Demonstrativos, cada um dos três primeiros contendo 

vários projetos. 

  

O retorno do geográfico e da paisagem 

 

A noção de sustentabilidade reintroduz a médio e longo tempo a reflexão e a ação em matéria 

de desenvolvimento, e se mostra muito clara: refere-se a uma lógica de progresso das sociedades 

humanas, colocando ênfase sobre a necessária articulação entre a variabilidade econômica das 

formas tomadas por este desenvolvimento, sua aptidão para não colocar em perigo os recursos 

ambientais sobre os quais ele se funda, e o caráter equitativamente benéfico de seus efeitos sobre os 

diferentes grupos sociais (Conferencia Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, 2002).  

Neste contexto, nós optamos por desenvolver nossa problemática de estudo em torno da noção 

de ―paisagem‖, em primeiro lugar pelo caráter aglutinador do qual ela é dotado. Bertrand (2002) 

edificou as bases conceituais da paisagem como meio de fazer dialogar as ciências naturais e as 

ciências sociais em torno de questões socioambientais. Em seguida, Deffontaines (1998) deu um 

caráter concreto e operatório à abordagem paisagística, porque ela traduz e revela os modos de 

funcionamento e de organização dos espaços, ―a paisagem sendo o lugar onde se inscrevem 

indicadores visuais práticos num meio dado”. Assim, a entrada pelas paisagens foi retida, pois ela 

permite conjugar uma abordagem naturalista, indicadora de dinâmicas biofísicas, a uma abordagem 

territorial - portanto, sobre a apreensão, pela sociedade, dos recursos naturais cuja gestão depende 

da escolha e das orientações em relação com as dinâmicas socioeconômicas dos territórios 

considerados. A paisagem é, pois, o resultado material do jogo de interações entre processos físicos, 

processos ecológicos, processos sociais e processos culturais. Na verdade, ela é considerada como o 

―reflexo das relações entre o homem e seu meio ambiente” e aparece assim indissociável do 

conjunto das dinâmicas territoriais (Béringuier et al. 1999).  

 

O meio ambiente: a palavra e a coisa 

 

A questão não é saber se a Geografia é a ciência do meio  

ambiente, e, sim, reconhecer o geográfico do meio ambiente. 

 

 

 O Meio Ambiente e o Retorno do Geográfico, tem como objetivo maior chamar a atenção 

para o surgimento do geográfico na mídia, nas políticas de ordenamento territorial e no cotidiano 

das pessoas. Esse geográfico está explícito seja na espetacularização do meio ambiente por meio 
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das imagens de catástrofes ou de cenários paisagísticos, seja pela necessidade de se considerar as 

potencialidades de determinados territórios em termos de recursos naturais: água, solo, 

biodiversidade, geodiversidade, fotossíntese etc.  

 Consideramos ―a coisa‖, uma referência ao planeta, desde o ponto de vista humano: o que se 

vê, o que se come, o que se toca, o que se cheira e, o que se ouve (os cinco sentidos). 

 Temos nos esquecido, nos últimos anos, da relação de complexidade material e, também, da 

imaterial, simbólica, religiosa, espiritual: uma representação! Isto é uma coisa que se chama espaço 

geográfico, meio, meio ambiente etc.  

 O termo meio ambiente (do inglês, environnement) foi inventado em 1972. A verdadeira 

revolução foi quando o meio ambiente mudou de concepção, nos anos 1980/90.  

 A partir da Conferência Internacional Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, 

realizada na cidade do Rio de Janeiro, em 1992, o tema passa a ser considerado como uma questão 

de sociedade. Surgem então novas estratégias/concepções mundiais para o enfrentamento da 

problemática, materializadas em ações bastante distintas entre os países do Norte e do Sul. Esta 

concepção foi agravada pelas crises do clima.  

 O meio ambiente não é uma coisa unicamente científica, nem é um conceito: é uma noção 

(uma coisa banal). Não pertence a nenhuma disciplina. A Geografia foi uma disciplina ambiental, 

antes mesmo da criação do termo.  

 

O meio ambiente ambíguo 

 

A natureza não é somente um recurso. É preciso diagnosticar e prognosticar como 

ela funciona. A natureza são recursos quantitativos e qualitativos. É preciso 

entender sua estrutura, funcionamento e história. Esse conjunto precisa, para 

compreendê-lo, de uma metodologia global. 

 

A crise contemporânea da natureza fez da pesquisa sobre o meio ambiente uma moda e uma 

necessidade. O meio ambiente é, antes de tudo, um imenso questionamento, global e confuso, quase 

metafísico, que a sociedade faz a si mesma e, mais precisamente, ao conjunto da comunidade 

científica. O meio ambiente é, em resumo, o que sobra quando as diferentes ciências não 

esqueceram nada em seus respectivos domínios, ou seja, todas as interconexões, e mais 

precisamente aquelas que fazem interagir os fatos naturais e os fatos sociais. Enfim, trata-se menos 

de uma ciência do que de uma consciência, coletiva e multiforme, à qual cada disciplina é obrigada 

a responder sob pena de desqualificação. A Geografia é uma delas, e certamente uma das mais bem 

situadas. 



 

537 
 

O meio ambiente é um exemplo acabado de termo ―que engloba tudo‖, que todo mundo ouve, 

mas que cada um compreende a seu gosto. Sua evolução semântica é uma deriva. Primeiramente, 

foi meio ambiente inanimado (clima, rocha, água) dos povoamentos vegetais e, depois, das 

biocenoses, em uma concepção estreitamente naturalista. Logo tornou-se, por extensão, o ―meio 

ambiente natural‖ dos homens, com forte conotação biológica. Em seguida, penetrou no campo 

social, econômico e cultural, primeiramente com implicações biológicas, invadindo, a seguir, a 

―noosfera‖. 

Esse expansionismo, aparentemente sem limites, é sem nenhuma dúvida um formidável 

revelador de ―questões vivas‖ e um meio de questionamento dos comportamentos e das análises 

científicas. Mas é também uma dominação totalizante, sempre mal controlada, que faria surgir 

preocupações legítimas nos pesquisadores das ciências humanas e sociais, e mais ainda nos 

filósofos, se, de analogias a globalizações, a atitude ambientalista não se tornasse frequentemente 

insignificante, demasiadamente cheia de muito vazio e, sobretudo, muito mais perigosamente, 

moralizante e maniqueísta demais. É preciso que os geógrafos superem suas reticências diante das 

tecnocracias e das místicas do meio ambiente e contribuam para exorcizá-las. Pois, desdenhar ou 

minimizar o meio ambiente seria, para a Geografia, passar ao largo de uma das grandes mutações, 

cultural e científica, do mundo contemporâneo. 

 

O estudo geográfico do meio ambiente requer uma operação científica em três níveis 

 

No nível epistemológico: participar mais diretamente e de forma mais criativa do movimento 

geral das ideias a respeito das questões relacionadas ao meio ambiente, à ecologia, à qualidade de 

vida etc. Este é um debate de sociedade, de amplitude planetária, que põe diretamente em 

contribuição o conjunto dos conhecimentos e das práticas geográficas. Ele deve transitar pelo filtro 

da epistemologia e da história das ciências, especialidades ainda insuficientemente praticadas na 

Geografia. 

No nível disciplinar: afirmar a identidade geográfica, renunciando de uma vez por todas a 

abraçar a totalidade da problemática ambiental em todas as escalas de espaço e de tempo. Isto se 

resume em desenhar um ou vários itinerários geográficos, cientificamente balizados por métodos, 

técnicas e práticas, distinguindo bem o que se origina na pesquisa fundamental, o que deve 

continuar prioritário no campo do meio ambiente, da pesquisa finalizada e da participação direta 

em perícias ou em desenvolvimentos tecnológicos. 

No nível interdisciplinar: participar da reflexão e dos estudos da mesma forma que as outras 

ciências da sociedade e da terra. A Geografia deve primeiramente medir as consequências do 

desenvolvimento das outras disciplinas, da extensão de seus conceitos e de seus campos de 
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investigação assim como das relações que elas já estabeleceram entre si. A emergência da ecologia 

científica deve ser particularmente levada em consideração como um fator positivo. Deste ponto de 

vista, o posicionamento dos geógrafos, pesquisadores ou peritos, nos grandes programas 

interdisciplinares nacionais ou internacionais, deve ser analisado com muita atenção, pois ele 

frequentemente não ocorre para o benefício da disciplina e, por esta razão, não é suficientemente 

reconhecido pela comunidade científica nem pelas grandes organizações nacionais e internacionais 

que cuidam do meio ambiente. 

Além desta problemática, à montante, de caráter essencialmente científico, a Geografia 

deve também cumprir outra missão, ainda mais delicada, a respeito da pedagogia. Neste campo, a 

responsabilidade assumida pela Geografia tornou-se esmagadora e ameaçou várias vezes romper o 

equilíbrio da disciplina. Esta problemática, à jusante, inerente às origens da Geografia, está ligada 

ao fato de que os geógrafos são encarregados, em todos os níveis de ensino, seja direta ou 

indiretamente pelo viés da história, a explicar o mundo às jovens gerações. As questões do meio 

ambiente ali estão largamente presentes, ainda que os geógrafos não tenham o monopólio desse 

ensino. É dessa forma que o professor-geógrafo, quer seja ele bem ou mal formado, é 

quotidianamente levado a ultrapassar os limites da competência científica da sua disciplina (placas 

tectônicas, ―buraco‖ de ozônio, poluições bioquímicas etc.). Situação aberrante, insustentável para 

muitos geógrafos, causa prejuízo à credibilidade da disciplina, o qual é preciso denunciar e corrigir. 

De um modo mais geral, a Geografia tem uma função didática que se origina na cultura geral e que 

se deve sempre ter em mente quando são tratadas questões tão explicitadas como as do meio 

ambiente.  

 

A Geografia é uma interpretação social do território 

 

A Geografia é hoje reconhecida como ―a ciência social dos territórios‖. A compreensão 

geográfica do meio ambiente deve se manifestar essencialmente nessa perspectiva. ―Territorializar‖ 

o meio ambiente é, ao mesmo tempo, enraizá-lo no território dos homens e na longa história das 

sociedades, fornecendo os meios conceituais e metodológicos de fazer avançar o conhecimento 

ambiental nesse campo.  

Enquanto por toda parte desmoronam as ideologias conhecidas, a ascensão da noção de meio 

ambiente aparece como a grande revolução do século XX no modo de pensar do mundo e, mais 

precisamente, nas relações do homem com a natureza. 

A natureza e os fenômenos naturais aí são, certamente, considerados em si mesmos e para si 

mesmos, mas cada vez mais em uma perspectiva social no amplo sentido, ao mesmo tempo 

econômico e cultural. Isto não aconteceu sem resistências por parte dos cientistas ―duros‖, mas a 



 

539 
 

―demanda social‖ foi mais forte e até suscitou a reconversão de numerosas problemáticas. A 

pesquisa em meio ambiente é o próprio exemplo da pesquisa interdisciplinar confirmada, uma vez 

que, pelo menos na teoria, ela associa as ciências sociais às ciências da natureza.  

Entre as diferentes abordagens pertinentes à descrição e à análise das dinâmicas e 

organizações espaciais, existem duas grandes orientações que, acredito, devem ser vistas como 

complementares. Uma, a análise espacial, consiste em explicitar as grandes regras que estruturam e 

organizam o espaço. A outra, a Geografia social, aborda os processos de construção territorial pela 

análise dos comportamentos sociais. A abordagem paisagística se propõe a costurar as relações 

entre as duas orientações, para mostrar como as diferentes combinações de comportamentos 

individuais induzem cada uma das construções paisagísticas específicas e, também, os modelos 

recorrentes de organização do território.  

 Além dessa iniciativa conceitual, a entrada pela paisagem oferece outras perspectivas, como, 

por exemplo, associar à análise das dinâmicas espaciais as problemáticas de ordem física e social 

que emergem, por consequência, tanto de um contexto ambiental particular, de uma estruturação do 

espaço dado, como da ação complexa dos diferentes atores. É igualmente um suporte de observação 

integrando as escalas regionais até aquela muito mais local de um conjunto de parcelas. A 

paisagem-sinal contém uma grande diversidade de informações que o observador pode utilizar, 

segundo os seus objetivos de pesquisa. A nossa hipótese inicial parte do princípio que, se as 

modificações da materialidade paisagística são uma consequência – direta ou indireta – de algumas 

políticas de desenvolvimento, elas se prestam, portanto, como suporte para apreciar os seus efeitos.  

A escolha da entrada paisagística permite associar às pesquisas socioeconômicas 

concernentes à explicitação dos processos de construção e de recomposição social dos territórios, 

uma análise da inscrição espacial das relações entre os atores e suas ações e, notadamente, do 

impacto territorial das sucessivas políticas de desenvolvimento. São questões pertinentes, por 

exemplo: como diferentes configurações de ―desenvolvimento‖ se traduzem sobre o plano espacial? 

Quais medidas contribuem para diminuir o ritmo do desmatamento e para ―sedentarizar‖ alguns 

grupos sociais, motivando-os a investir mais na agricultura que na pecuária? A análise das 

paisagens que aparecem, desaparecem, se estendem ou se fracionam faz parte das pistas necessárias 

à elaboração de um diagnóstico territorial sobre o qual se poderiam apoiar as tomadas de decisões 

tanto no nível do município como na escala da região.  
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A necessária epistemologia 

 

“Não sou epistemólogo, porém necessito de uma  

epistemologia ao alcance de minhas investigações.” 

Georges Bertrand 

 

 Nos últimos vinte anos, a paisagem tem mudado de estatuto, de finalidade e de conteúdo, 

participando de forma explícita da cultura, da sensibilidade, do simbólico, ou seja, do que se 

considera de ―artialização
8
‖. E mais, a paisagem assume, a cada dia, maior relevância como um dos 

componentes das políticas de ordenamento – ambiental e patrimonial – dos territórios.  

 A epistemologia participa, direta e cotidianamente, da generalização das observações 

realizadas nos trabalhos de campo, comprovando (ou negando) novos conceitos e métodos: 

geossistema, desde 1960; sistema GTP (Geossistema - Território – Paisagem), a partir de 1990; e 

SPT (sistema paisagístico territorializado), a partir de 2007.  Está claro que o geossistema não é a 

paisagem, ainda que haja um geossistema na paisagem e vice-versa.  

 A paisagem é o sinal sobre o terreno e o olhar das convulsões ambientais que sacodem o 

planeta. Trabalhar com a paisagem significa contemplar um paradigma de complexidade e de 

diversidade que transcende disciplinas e interdisciplinas.  

 Após uma longa história, se tem dado à paisagem, talvez como último recurso, a missão de 

interceder para sensibilizar, nos dois sentidos do termo, sobre as questões do território, do meio 

ambiente, da ordenação e do desenvolvimento.  

 Não se pretende, neste momento, desenvolver uma nova teoria da paisagem. O que está 

colocado para nós é a prática de um empirismo de aproximações sucessivas, no curso do qual a 

paisagem não é senão a parte emersa desse iceberg que é o território dos homens. A paisagem não 

é nem um fim nem um meio. É um passo, com seus limites e seus obstáculos. Uma etapa 

obrigatória e essencial para aquele que, ao interrogar-se sobre o território e o meio ambiente, não 

esquece o conjunto dos valores, fontes, recursos e inspirações que nos dizem como os homens e as 

sociedades percebem, constroem e vivem seu território, que é também seu ambiente. Ela pode (e 

deve) ser muito mais do que um atalho, uma moda: é um longo caminho, que aclara e humaniza o 

território.  

 As paisagens, tal como são vividas sobre o terreno, estão na origem do conceito de 

geossistema. Porém, o geossistema não é a paisagem na plenitude de seu significado. Entre ambos 

                                                 
8
 O conceito de artialização foi proposto, em 1978, pelo filósofo francês Alain Roger, para ressaltar a dimensão 

estética da invenção da paisagem, que transcende ao simples naturalismo: artialização in situ por obra direta dos 
paisagistas; artialização in visu mediatizada pelos modelos que configuram o olhar coletivo. Ver: Alain Roger: Nus et 
paysages. Essai sur la fonction de l´art. Auber : Paris, 1978. 
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existe uma grande diferença determinada por uma noção sociocultural muito ampla, de referência 

banal (a paisagem), e um conceito construído e claramente finalizado (geossistema).  

 O geossistema não é a paisagem, no entanto, há, entre ambos, fundamentos teóricos comuns 

e uma indiscutível continuidade conceitual: integração a partir do trabalho de campo e da 

territorialização, utilização da análise sistêmica, hierarquização das estruturas e dos processos em 

função das escalas têmporo-espaciais, ampla abertura das diferentes formas sobre os distintos 

mecanismos de antropização, interface natureza-sociedade etc.  

Novos paradigmas: da síntese ao sistema, ou seja, do complicado à complexidade 

 

Se há um contraste de paisagem, há, também, um contraste político-

administrativo. Para conhecer a geografia física, é preciso conhecer os 

problemas sociais, econômicos, administrativos... 

 

 Definir o meio ambiente territorial de um grupo social consiste primeiramente em reunir 

uma informação díspar proveniente de fontes e de disciplinas diversas. É preciso encontrar um 

princípio de ordem, depois, de generalização, que permita apreender a estrutura e o funcionamento 

desse sistema territorial. Podemos fazer apelo à corologia, à mesologia, ao ecossistêmico etc. Mas 

nenhum desses modelos revela a totalidade do meio ambiente e, em particular, sua dimensão 

sociocultural. A etnologia antropológica fornece bons exemplos de monografias territoriais e os 

sociólogos também se interessaram por este problema, mas os geógrafos foram os artesãos nessa 

matéria. Entre 1890 e 1950, certa concepção da monografia fez a eficácia e a glória da Geografia 

regional francesa. Mas, por falta de renovação, ela também fez sua ruína. É verdade, as críticas 

eram e continuam pertinentes. Mas se nos damos ao trabalho de reformulá-las, podemos encontrar 

soluções inovadoras no arsenal científico contemporâneo. A monografia tradicional era discursiva, 

descritiva, qualitativa, analítica (as famosas ―gavetas‖: relevo, clima, população, economia) e, em 

nome de um ―excepcionalismo‖ mal formulado, insistia na unidade da realidade observada. Hoje é 

possível imaginar um modelo sistêmico que evita a maioria desses inconvenientes. Além disso, esse 

procedimento nos conduz a reintroduzir uma parte controlada de qualitativo e certa dose de 

excepcionalismo, por exemplo, na apreensão das paisagens. Nós já podemos construir monografias 

ambientais finalizadas que, em diferentes escalas de tempo e de espaço, fazem progredir o 

conhecimento fundamental dos territórios e podem servir de ajuda à decisão. 

 A interdisciplinaridade, o globalismo, o ambientalismo e a análise dialética da natureza e da 

sociedade não puderam se desenvolver senão num ambiente científico dominado pelo espírito de 

sistema. Era o fim de uma longa tradição de setorização da pesquisa, ao curso da qual os elementos, 

isolados de um sistema de referência, conheceram longas derivas. A recentragem em torno dos 

conceitos de estrutura e de sistema e do princípio de auto-organização relançou a Ecologia ao 
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conceito renovado de ecossistema e a Geografia Física, ao conceito de geossistema. Este último é 

lentamente separado da análise paisagística para dar nascimento a um método naturalista, às 

margens das ciências sociais e das práticas de organização do espaço, daí a necessidade de não se 

analisar o meio ambiente no quadro estrito de um único conceito.  

 A partir de 1990, Bertrand reconhece que não é possível abordar o meio ambiente – 

complexo e com diversidade – a partir de um conceito unívoco, (ecossistema e/ou geossistema) e 

propõe então o modelo GTP (Geossistema – Território – Paisagem). 

 BERTRAND (2002) explicita, de forma bastante didática, o sistema metodológico fundado 

sobre esses três conceitos espaço-temporais: 

 

 O geossistema representa o espaço-tempo da natureza antropizada. É a "fonte" (SOURCE).  

O exemplo da água que escorre da vertente ou que é retida num poço.  

 O território, fundado sobre a apropriação e o "limitar/cercar", representa o espaço-tempo 

das sociedades, aquele da organização política, jurídica, administrativa e da exploração 

econômica. É o "recurso" (RESSOURCE), no tempo curto e instável do mercado. O 

exemplo da água que é captada para uso/recurso: beber.  

 A paisagem representa o espaço-tempo da cultura, da arte, da estética, do simbólico e do 

místico. Ela é o RESSOURCEMENT de tempo longo, patrimonial e identitário. O exemplo 

da água (fonte, lago) que é considerada ―sagrada‖.  

 O paradigma GTP (Geossistema/source – Território/ressource – Paisagem/ressourcement) é 

uma construção de tipo sistêmico destinada a demonstrar a complexidade do meio ambiente 

geográfico, respeitando, tanto quanto possível, sua diversidade e sua interatividade. 

 A diversidade. Ela não está limitada à biodiversidade (que é essencial). É preciso se 

considerar a diversidade geográfica ou geodiversidade.  

 A mestiçagem entre os fatos naturais e os fatos sociais. A maior parte dos objetos/sujeitos 

analisados é mista.  

 A relação objetivo/subjetivo (a propósito da paisagem e das representações).  

 Das experiências de prospecção territorial, objetivando diagnosticar as potencialidades 

paisagísticas na Sibéria Ocidental, na Austrália e no Canadá, surgem os Soil survey e Land survey 

anglo-saxões, os geossistemas russos, as análises integradas do meio natural (antes mesmo da 

invenção do ecossistema). O geossistema soviético (Escola de Tbilisi) se confunde com o CTN – 

Complexo Territorial Natural, com dois subsistemas: (a) Potencial ecológico e (b) Exploração 

biológica.  
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 O geossistema bertrandiano acrescenta a esses dois subsistemas, um outro: a ação antrópica, 

cujo sentido inicial era o de agregar ao conceito (de geossistema) a ―teoria da antropização da 

natureza‖, e que, infelizmente, foi excessivamente ecologizado – por terceiros – ao ponto de o 

homem passar a ser considerado o destruidor, o vilão, o bicho que entrou na fruta e apodreceu tudo 

(vide: ―Antes que a natureza morra‖ – Jean Dorst). 

Em síntese: 

 o ecossistema é um conceito biocêntrico e unívoco  e tem como referência maior a 

biodiversidade; 

 o geossistema
9
 é um conceito naturalista antropizado e unívoco e tem como referência maior 

a geodiversidade.  

 O geossistema, como conceito antrópico, não tem o compromisso de explicar a sociedade e, 

sim, de explicar o funcionamento do território modificado pela sociedade. Ou seja, admite a teoria 

de antropização da natureza e, sobretudo, a Geografia, como uma interpretação social do território.  

 

A paisagem na Geografia  

 

―A paisagem é o reflexo e a marca impressa da sociedade dos homens na 

natureza. Ela faz parte de nós mesmos. Como um espelho, ela nos reflete. Ao 

mesmo tempo, ferramenta e cenário. Como nós e conosco, ela evolui, móvel e 

frágil. Nem estática, nem condenada. Precisamos fazê-la viver, pois nenhum 

homem, nenhuma sociedade, pode viver sem território, sem identidade, sem 

paisagem.‖ (Bertrand, 2007). 

 

 

A noção de sustentabilidade reintroduz a médio e longo tempo a reflexão e a ação em matéria 

de desenvolvimento, e se mostra muito clara: refere-se a uma lógica de progresso das sociedades 

humanas, colocando ênfase sobre a necessária articulação entre a variabilidade econômica das 

formas tomadas por esse desenvolvimento, sua aptidão para não colocar em perigo os recursos 

ambientais sobre os quais ele se funda e o caráter equitativamente benéfico de seus efeitos sobre os 

diferentes grupos sociais (Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, 2002).  

Nesse contexto, optamos por desenvolver nossa problemática de estudo em torno da noção de 

―paisagem‖, em primeiro lugar pelo caráter aglutinador do qual ela é dotada. Bertrand (2002) 

edificou as bases conceituais da paisagem como meio de fazer dialogar as ciências naturais e as 

                                                 
9
 Quando o conceito de geossistema foi inventado (1968), o objetivo era estudar a natureza. A partir de 1990, Bertrand 

cria o modelo GTP, no qual o geossistema passa a ser um subsistema, ou seja, a entrada naturalista para se analisar o 

meio ambiente do território. O geossistema é uma abstração, mas não é a natureza: é uma representação científica da 

natureza, é um modelo! 
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ciências sociais, com foco nas questões socioambientais. Deffontaines (1998), por sua vez, deu um 

caráter concreto e operatório à abordagem paisagística, porque ela traduz e revela os modos de 

funcionamento e de organização dos espaços, ―a paisagem sendo o lugar onde se inscrevem 

indicadores visuais práticos num meio dado”. Assim, a entrada pelas paisagens foi retida, pois ela 

permite conjugar uma abordagem naturalista, indicadora de dinâmicas biofísicas, a uma abordagem 

territorial, tratando, portanto, da apreensão, pela sociedade, dos recursos naturais cuja gestão 

depende da escolha e das orientações em relação às dinâmicas socioeconômicas dos territórios 

considerados. A paisagem é, pois, o resultado material do jogo de interações entre processos físicos, 

ecológicos, sociais e culturais. Na verdade, ela é considerada como o ―reflexo das relações entre o 

homem e seu meio ambiente” e aparece assim indissociável do conjunto das dinâmicas territoriais 

(Béringuier et al. 1999).  

 

As premissas 

Pintura, literatura e arte dos jardins foram, por essência, elitistas e, à exceção dos jardins 

japoneses, não se vulgarizaram antes do fim do século XIX e início do século XX. A ideia de 

paisagem, mais ou menos bem abordada segundo os tempos, os lugares e as disciplinas, 

permaneceu por muito tempo um negócio de iniciados. 

A partir do século XIX, o termo paisagem é extensamente utilizado em Geografia e, em geral, 

se concebe como o conjunto de “formas” que caracterizam um setor determinado da superfície 

terrestre. A partir desta concepção que considera puramente as formas, o que se distingue é a 

heterogeneidade da homogeneidade, de modo que se podem analisar os elementos em função de sua 

forma e magnitude e, assim, obter uma classificação de paisagens: morfológicas, vegetais, agrárias 

etc. Esse conceito de paisagem foi introduzido em Geografia por A. Hommeyerem mediante o 

termo alemão Landschaft, significando exatamente o conjunto de elementos observáveis desde um 

ponto alto. 

As línguas germânicas apresentam um claro paralelismo na composição de palavras a partir 

da originária land, com um sentido praticamente igual, da qual derivam landschaft (alemão), 

landscape (inglês), landschap (holandês) etc. Esse significado de espaço territorial, mais ou menos 

definido, remonta ao momento da aparição das línguas vernáculas e, com certas correções, é válido 

ainda hoje. 

A possibilidade de deslocamentos mais rápidos, as epopeias coloniais, a aparição e a difusão 

da fotografia, o papel da imprensa, o acesso aos romances de aventuras ou regionalistas e a 

preocupação com as agressões das quais as paisagens são vítimas levaram à tomada de consciência 

coletiva da noção comum de paisagem. 
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 No entanto, a conceitualização da paisagem como um objeto de pesquisa próprio e 

generalizado foi definida apenas recentemente, graças a uma conjunção de dados científicos e 

exteriores à Geografia: 

 desenvolvimento da teoria e da reflexão epistemológica em todas as pesquisas ditas de 

«ponta», muito particularmente em Biologia; 

 os progressos da Ecologia de síntese ou biocenótica que autorizaram o estudo global da 

biosfera com ajuda de conceitos integradores simples (ecossistema, biocenose, biótopo, 

cadeia trófica etc.; 

 a contribuição das escolas geográficas que desenvolveram estudos integrados, práticos ou 

teóricos, qualitativos ou quantitativos (ex-URSS, Europa do Leste, Austrália, Canadá, 

França etc.); 

 no plano técnico, a generalização da foto-interpretação e o avanço da teledetecção que 

fornecem documentos particularmente adaptados ao exame global da paisagem; 

 enfim, não se entenderia o desenvolvimento da Ciência da Paisagem fora dos problemas do 

meio ambiente, da organização dos recursos naturais e da proteção da natureza que colocam, 

em termos novos e graves, a questão das relações entre os indivíduos, as sociedades e os 

meios ecológicos.  

 

As correntes paisagísticas 

 

 A Geografia sempre utilizou a paisagem como uma ferramenta de observação e de 

hierarquização dos fenômenos espaciais, sem que, aliás, verdadeiros consensos metodológicos 

acontecessem ou fossem impostos sobre níveis pertinentes de análise. 

 Inicialmente lembremos que há três diferentes abordagens de estudo da paisagem: uma 

corrente naturalista, uma corrente sensível e uma corrente mais flexível. 

 No entanto, a paisagem, sobretudo considerada no seu aspecto dinâmico de ―PROCESSOS 

PAISAGÍSTICOS‖, deve ser estudada como um ―POLISSISTEMA‖, formado pela combinação dos 

sistemas natural, social, econômico, cultural etc.  

 Para abordar a paisagem, adotamos três entradas: materialidade, sensibilidade e 

representação. Esse posicionamento, conhecido como Tripé Paisagístico (Rennó, 2009), oferece, de 

acordo com os questionamentos iniciais, com a realidade da região de estudo e com os objetivos, a 

liberdade de privilegiar mais ou menos cada uma das entradas. Porém, é na sua utilização completa 

que a abordagem atinge, de maneira mais, eficaz seus objetivos.   

E mais: 
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 Paisagem não é um ―conceito‖ construído pelos cientistas e para os cientistas, mas 

construído de forma banal. 

 Falar da paisagem é uma necessidade social: serve para aproximar o homem do território. 

 Ou ainda, serve para enraizar o meio ambiente no território dos homens e na longa história 

das sociedades (enfim, são as sucessivas sociedades que constroem as sucessivas paisagens 

como lugar para morar, trabalhar, sonhar...). 

 

Há uma corrente, da qual participa Georges Bertrand – a Escola de Toulouse –, que 

relaciona a SENSIBILIDADE ao sentido de identidade (ressourcement), ou seja, carrega-a de 

subjetividade, de imaterialidade... e de poesia. A paisagem está na frente e atrás dos olhos. Para esta 

corrente, porém, ela está mais ―atrás dos olhos‖: 

  ―a cada um a sua paisagem‖ -  não se pode definir a paisagem, mas dizer o que ela 

representa: identidade cultural (por ex.: agrestino) ou referência patrimonial (por ex.: o 

Pantanal); dentro desse patrimônio há coisas construídas (lugares de 

morar/trabalhar/sonhar), isto é, há uma extensão do meio ambiente;  

 uma paisagem nasce toda vez que um olhar cruza um território, ou seja, surge da interação 

de dois elementos: um objeto (um espaço geográfico qualquer) e um sujeito (o observador: é 

o homem com sua sensibilidade, seus projetos...) sendo o mais importante o que existe entre 

os dois; paisagem é um processo, um modo de representação sociocultural de um espaço - a 

cada um a sua paisagem.  

 

No entanto, há muitos autores, para os quais a SENSIBILIDADE de uma paisagem – 

também denominada de VULNERABILIDADE ou FRAGILIDADE – está relacionada à sua 

capacidade em suportar (ou não) modificações.   

 Atravessamos hoje em dia uma revolução cultural, não apenas científica, mas muito mais 

abrangente. Por isso é preciso superar os métodos científicos clássicos, para desenvolver uma 

problemática cultural, científica e social (de complexidade e de diversidade), uma nova maneira de 

ver o mundo das relações humanas com o planeta, passando da natureza para a sociedade, pois esse 

mundo não é somente da natureza. Urge desenvolver uma dimensão sensível da natureza e 

teoricamente desenvolver os cinco sentidos: ver, tocar, sentir, cheirar, saborear... 

 O meio ambiente aparece assim como um mundo sensível e não apenas material, ou seja, 

torna-se cada vez mais complicado, o que exige que se passe do complicado para a complexidade. 

Cada um ver as coisas diferentes (paisagem) é um ato banal, mas temos que trabalhar para 

aprofundar essa visão: é uma questão de pedagogia, as pessoas veem coisas (representação). 
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  Muito complicado do ponto de vista científico, mas muito banal, paisagem, paysage, 

paisaje, landscape são palavras diferentes, com sentidos diferentes... 

 Nós entramos na paisagem de um ponto de vista do meio ambiente:  

 a paisagem como dimensão cultural, quase esquecida pelos investigadores que se debruçam 

sobre o tema; 

 a paisagem território, que se define como um fato geográfico territorializado/materializado, 

diferente daquela dos pintores e dos poetas (Sistema Paisagem Território/SPT) Dimensão 

imprescindível do território, a paisagem produz mais discurso que métodos, pois falta uma 

ferramenta de trabalho teórico-metodológico. Todos os dias vivemos a paisagem território, 

que constitui um sistema territorial de complexidade-diversidade, seja material ou natural.  

 

Qual é a importância dessa paisagem ao meio ambiente? 

 

1 – qualidade de vida 

2 – elementos estéticos 

3 – problema de identidade 

4 – uma dimensão patrimonial 

5 – é cultura, de um modo geral 

6 – é uma maneira de responder às questões de como passar da natureza para a cultura. 

 

As principais etapas de uma pesquisa paisagística 

 

1 – a dimensão epistemológica (sempre dentro do sistema GTP); 

2 – um inventário pré-paisagístico para reunir todos os elementos que podem ser utilizados depois 

para se entender a paisagem; um inventário da materialidade (da natureza e dos artefatos) => a 

metodologia do geossistema (possibilita identificar e hierarquizar os elementos que vão entrar na 

paisagem); 

3 – um inventário das imaterialidades: o estudo das várias representações sociais do território => 

lendas, poesias, ilustrações (a representação de escolares idosos, profissionais),  tudo enfim que 

possa ser utilizado para entender e diagnosticar como os problemas são sentidos pelas pessoas.  

 

A matriz de leitura de paisagem (segundo a escala espacial): 

 

> o conjunto cultural geral (dos brasileiros) 

> o decorado de fundo (o ―horizonte‖) => as coisas distantes 
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> lineamentos/hierarquizar (ex. na montanha: a vertente; no rio São Francisco: o rio) 

> o mosaico das paisagens (―as unidades de paisagem‖) 

> mise en scène de paisagem: uma visão panorâmica (parar para olhar e admirar a paisagem) 

> desfile (da paisagem) => estamos numa civilização onde os deslocamentos são muito rápidos => 

a paisagem cinética!  

Cada um tem que eleger o que lhe agrada e, notadamente, em função de seu PROJETO! 

A palavra (é científica) e a coisa (é o conhecimento que todos têm de determinado objeto...). 

Não há metodologia se não há projeto! (um projeto é sempre um projeto político).  

 

Paisagem e Ordenamento do Território 

 

 Inicialmente é preciso chamar a atenção para o surgimento do geográfico na mídia, nas 

políticas de ordenamento territorial e no cotidiano das pessoas.  

 As paisagens
10

 tornaram-se um tema incontornável, patrimônio e elemento estruturante da 

identidade dos indivíduos e dos territórios. Embora não seja exclusivo da Geografia Física, o estudo 

da paisagem tem preocupado sobretudo os especialistas desse campo da disciplina, pois o seu 

estudo materializa a integração das relações entre diferentes aspectos da natureza que convergem 

num determinado espaço, num geocomplexo: a geologia e o relevo, que constituem o seu suporte; o 

clima, a água e os solos, que lhe dão vida própria; a fauna e a flora, que a pintam com cores diversas 

dando-lhe texturas distintas e permitindo diferentes usos. A articulação do ser humano, da 

sociedade, da economia e da cultura com o patrimônio natural, ou, se preferirmos, a produção do 

espaço resultante da apropriação e domínio do território pela sociedade, também se traduz 

indelevelmente na paisagem. Nela ficam inscritos os modos de inserção do povoamento e das 

infraestruturas que o servem, a exploração dos recursos agroflorestais, pastoris e industriais, bem 

como os testemunhos de desastres e catástrofes quando os geocomplexos entram em ruptura. 

 Palimpsesto no qual se plasma a complexa interação que os fatores naturais e a ação social 

estabeleceram ao longo dos tempos, a paisagem é um sistema complexo e dinâmico no qual 

confluem, para o melhor e para o pior, as questões do território, do ambiente, do ordenamento e do 

desenvolvimento, acompanhando o triunfo da imagem e da sensibilidade, do formal e das 

aparências, do efeito-decoração e do efeito-imagem. As facetas culturais, econômicas, sociais e 

estéticas que lhes andam associadas remetem para a ciência ou a poesia, a objetividade ou a 

subjetividade, a razão ou a emoção, conforme nos detemos a estudar ou a contemplar a paisagem. 

                                                 
10

 Na Europa, a consideração da paisagem se presta para ligar os componentes naturais e os componentes 

culturais (polissemia) e se impõe aos problemas de ordenamento do território e do desenvolvimento sustentável 

(Convenção Europeia de Paisagem, 1992).   
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 A valorização dos recursos e a adequada gestão de ecossistemas frágeis, sobretudo em 

regiões e países particularmente sensíveis, pressupõem um conhecimento profundo dos recursos 

naturais e dos processos de degradação, para tentar controlar riscos naturais, mitigar os seus efeitos 

nefastos ou desenhar intervenções que visem recuperar ecossistemas degradados. Conhecer as 

capacidades de carga dos espaços mais sensíveis, promover a diversificação de atividades 

econômicas (ligadas ao lazer e ao turismo, por exemplo), estimular o dinamismo de cidades 

pequenas com perfil econômico essencialmente rural, por meio de políticas públicas, são iniciativas 

que podem melhorar a qualidade de vida da população e evitar que busque alternativas de 

sobrevivência nas regiões metropolitanas, favorecendo a coesão  territorial. 

 A solução de todos esses problemas não constitui tarefa fácil, pois levanta múltiplas questões 

a que importa responder, quando se pretende superar prementes desafios econômicos 

(competitividade, recessão, inflação, dívida externa etc.) e sociais (desemprego, desigualdade, 

pobreza, exclusão etc.). A rápida difusão de inovações e o aumento da escolaridade, na cidade e no 

campo, tanto aceleram aquelas mudanças como ajudarão a alterar a Geografia do país. Num mundo 

cada vez mais globalizado, no qual os grandes e graves problemas econômicos e ambientais não 

conhecem fronteiras, todas as regiões do mundo, notadamente as mais deprimidas, estão 

confrontadas com a necessidade de encontrar novos modelos de desenvolvimento, ambientalmente 

corretos e socialmente justos, desafios que implicam conhecimento e melhor investigação e, 

portanto, uma participação ativa da Geografia e dos geógrafos. 

 As mudanças socioespaciais ocorridas nas últimas décadas aceleraram a passagem de 

sociedades predominantemente agrárias para sociedades nas quais, com gradientes diversos, os 

serviços e a dimensão urbano-industrial ganharam maior significado.  

A diversidade regional e o fato de uma parcela significativa dos espaços, principalmente no 

Brasil, ainda poderem ser considerados de conquista, associados ao avanço do capital no campo, 

resultaram em significativos impactos socioambientais e deram origem a diferentes modelos de 

ocupação, fazendo emergir configurações e dinâmicas territoriais diversas. 

Nesse contexto, o empreendimento de investigações que analisem as tendências e indiquem 

os limites e possibilidades de permanência e aprofundamento de alguns processos são de 

fundamental importância. 

 O meio ambiente está no centro da problemática global - política, social, econômica -, haja 

vista que a crise mundial é, sobretudo, de ―recursos naturais‖. A natureza aparece agora, 

politicamente, como um recurso e, mesmo no Brasil, onde existe uma abundância de recursos, há 

crise de meio ambiente material (água, solo etc.).  
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A percepção da paisagem 

 

“Do que lembro, tenho”. 

Guimarães Rosa 

 

 A percepção da paisagem deve ser realizada a partir de: 

 

 Apresentação: a generalização e o uso utilitário da fotografia constituíram, ao longo do 

tempo, uma ferramenta de registro e de restituição das paisagens. A fotografia de paisagem é 

um ato de presença no mundo, um dispositivo de expressão. A paisagem, por sua vez, é a 

fisionomia de uma região e é nela que as relações sociedade-natureza se materializam. As 

fotos, portanto, devem revelar as três unidades distintas onde a estrutura socioeconômica 

atuou e atua sobre a estrutura geoecológica para construir a paisagem atual. Ao lado de 

fotografias atuais (tomadas sobre o terreno) deverão ser acrescentadas fotos históricas, 

obtidas de moradores antigos e de museus municipais, de modo a se construir um 

documentário geo-foto-gráfico, abordando os mais diversos aspectos (econômicos, culturais, 

ambientais, paisagísticos etc.) de determinado território.  

 Representação: entrevistas semidirigidas, aplicadas a moradores e gestores públicos, devem 

ser realizadas com base em roteiro contendo perguntas elaboradas conforme nossos 

objetivos em apreender a percepção da paisagem, o sentimento de identidade, enfim, a 

ligação que esses sujeitos têm com o seu lugar de vivência.    

 

Por meio de nossas pesquisas de campo em Mirante do Paranapanema/SP, depreendemos os 

reflexos negativos da relação dissimétrica entre sociedade e meio ambiente - ao longo da história do 

município - sobre a população local. Uma das abordagens em voga na ciência geográfica diz 

respeito à percepção do indivíduo sobre seu espaço de vida. A análise dos diferentes modos de 

como as pessoas, em sua vida quotidiana, captam a paisagem e a ela reagem também é um 

importante elemento para aprofundar o conhecimento sobre as dinâmicas socioambientais em um 

dado território.  

O que há de mais interessante nessa abordagem é o fato de sermos levados a pensar nessas 

questões de ordenamento territorial não apenas pelo viés institucional: dos gestores municipais, 

estaduais ou federais (no caso brasileiro, por exemplo). A paisagem, como representação 

sociocultural, nos permite reintroduzir ―o indivíduo, e sua sensibilidade, no processo social‖ 

(BERTRAND, 2007, p.88).  
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 A recente consideração do meio ambiente, polarizada na urgência dos problemas de 

despoluição e de tratamento do lixo, preocupou-se pouco com as paisagens e aquilo que elas 

representam para as populações envolvidas.  

 No entanto, novos valores e novas necessidades aparecem. Aparece uma verdadeira mutação 

da sensibilidade que atinge nossas relações com o patrimônio e o território (BERTRAND, 2007, 

p.286). 

 A paisagem constitui assim a representação mais familiar e mais concreta do meio ambiente. 

A este título, trata-se de uma incomparável ferramenta de diálogo e de projeto para a 

organização/gestão,  bem como um formidável caminho para a formação pedagógica. A paisagem 

tornou-se, enfim, muito importante para ser reduzida unicamente ao paisagismo (BERTRAND, 

2007, p.212). 

 

A paisagem indicadora 

 

No Brasil, importantes mudanças ambientais e sociais afetam o país. A gestão dos recursos 

naturais se coloca de maneira crucial ante a pressão antrópica. Após a Rio-92, o país se engajou na 

promoção de uma gestão sustentável do meio. A comunidade científica reconhece que as questões 

de sustentabilidade devem ser abordadas globalmente, integrando a interação das dinâmicas naturais 

e antrópicas. Nesse contexto de ―pluridisciplinaridade necessária‖ para abordar as variáveis do 

desenvolvimento sustentável, nós propomos uma problemática centrada na ―paisagem‖ como 

ferramenta de diálogo entre ciências naturais e ciências sociais em torno das questões 

socioambientais.  

 Os nossos projetos de investigação mais recentes objetivam mostrar como a paisagem é um 

indicador dos processos de antropização dos meios, e em que medida ela pode ser um indicador 

pertinente das dinâmicas espaciais na interface das interações do social e do natural, notadamente 

onde os terrenos de estudo são de difícil apreensão, em razão da rapidez das mudanças, da carência 

de dados confiáveis e dos incontornáveis problemas logísticos de coleta de informações locais, 

devido ao isolamento e à imensidão desses territórios.  

Pode a paisagem ser considerada como uma marca dos processos de antropização ligados a 

diferentes categorias de atores (colonos chegados recentemente, agricultores proprietários de sua 

terra, pequenos e grandes fazendeiros etc.) de um meio dado? Pode-se, em consequência, sobre cada 

terreno de estudo, identificar paisagens-indicadoras (unidades de paisagens) que informem, por 

meio de sua composição e sua estrutura, sobre os mecanismos de funcionamento próprios a cada 

geossistema observado? 
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A espacialização das paisagens indicadoras pelo tratamento de imagens de satélite contribui 

para a apreensão de um nível de informação regional confiável e coerente para a produção de cartas 

que permitem compreender e avaliar o estado dos territórios e acompanhar suas mudanças? 

Se a identificação de paisagens indicadoras e a espacialização cartográfica constituem um 

nível inicial de observações das dinâmicas paisagísticas, em que medida ela pode ser considerada 

como um ponto de partida satisfatório e suficiente para a realização de diagnósticos paisagísticos 

temáticos? 

A paisagem indicadora torna-se então paisagem integradora, pois ela permite o cruzamento 

de diferentes informações orientadas segundo uma problemática específica própria a cada dinâmica 

regional. Este primeiro passo em direção à expansão dos conhecimentos sobre os meios e as 

sociedades que os habitam constitui um dos suportes das proposições que podem contribuir para a 

tomada de decisões em matéria de políticas de desenvolvimento sustentável.  

Exemplos de paisagens indicadoras: 

 

Cemitério abandonado no meio da pastagem, indicador do povoamento rural (bairros rurais) na fase da 

cultura do algodão. Bacia do Ribeirão Santo Antonio – município de Mirante do Paranapanema. Passos, 

2006. 
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Estrada rural abandonada: indicador do processo de desterritorialização motivado pelo ―fim do mundo 

rural/cultura do algodão‖. Bacia do Ribeirão Santo Antonio – município de Mirante do Paranapanema. 

Passos, 2006. 

 

 

 

Galpão da (ex) SANBRA – Sociedade Algodoeira do Nordeste Brasileiro, que se estabeleceu no 

município de Mirante do Paranapanema na fase da cultura do algodão (1945-1965): indicador de um 

período econômico e social mais ativo. Passos, 2006. 
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Descaminho das águas - de paisagem indicadora da excepcionalidade do regime fluvial regional: as 

águas de verão têm energia suficiente para erodir o terraço fluvial, enquanto que na estação seca 

(abril-setembro) observa-se desperenização em alguns trechos.  

 

Le Reseau Paysage 

 

 O Brasil deve se engajar nos problemas ambientais à escala de continente e de um 

desenvolvimento, cujos limites ecológicos estão mal avaliados. O meio ambiente tem um papel 

essencial no desenvolvimento econômico e na vida política de todas as sociedades. 

Os geógrafos de diferentes estados e universidades brasileiras têm acompanhado essa 

evolução por meio da realização de estudos teóricos e práticos, mas sem maiores preocupações em 

fazer prognósticos e desenvolver metodologias e procedimentos que contribuam para o 

planejamento preditivo. A separação entre a Geografia Humana e a Geografia Física explica, em 

parte, essa deficiência, uma vez que o estudo e o manejo do meio ambiente requerem abordagens 

interdisciplinares que considerem tanto os aspectos econômicos, sociais e culturais, quanto os 

físicos e naturais.  

No mês de setembro de 2010, recebemos a visita do ilustre geógrafo francês, Dr. Georges 

Bertrand, que propôs, inicialmente, a criação da Reseau Paysage. A exemplo do que já acontece na 

Europa, a consideração da paisagem pode servir de laço entre os componentes naturais e os 

culturais e se prestar a políticas de ordenamento do território e de desenvolvimento sustentável 

(Convenção Europeia de 1992).  

No entanto, em comunicação posterior (Observatoire régionaux du paysage: note 11), o 

professor Bertrand considera a proposta de implantação da Reseau Paysage muito ambiciosa e, 



 

555 
 

então, propõe a organização de ―pequenos grupos de trabalhos‖, cada um enraizado nos meios 

geográficos já conhecidos, para analisar os componentes paisagísticos e seus papéis na organização 

(e no ordenamento) do território, na gestão do meio ambiente e nas representações socioculturais 

das populações concernentes.  

O primeiro trabalho consiste em realizar um inventário/balanço das pesquisas paisagísticas 

no Brasil. Até o momento, de forma mais objetiva, detectamos os seguintes grupos: 

Presidente Prudente: A paisagem no sistema GTP: aplicações cartográficas sobre o 

terreno, sob a coordenação do Prof. Dr. Messias Modesto dos Passos;  

Brasília: Epistemologia e metodologia de estudos paisagísticos no Brasil: balanço e 

proposições, sob a coordenação do Prof. Dr. Dantes Reis. 

 Podem-se prever ainda grupos de trabalhos em Minas Gerais (Fernanda Rennó e Philippe 

Béringuier); em Londrina (Humberto Yamacki) e na USP-São Paulo (Prof. Dr. Geraldo de Souza 

Dias Filho/Departamento de Artes Plásticas-Escola de Comunicação e Artes), entre outros. 

 

 

Considerações finais 

 

O tratamento geográfico do meio ambiente ainda apresenta uma série de lacunas, ou ―caixas 

pretas‖, que devem ser preenchidas e superadas.  

Uma dessas lacunas diz respeito à necessidade de se trabalhar com o meio ambiente tendo-

se como princípio considerar os cenários prospectivos; afinal, ―não podemos trabalhar com o meio 

ambiente sem pensar no futuro, imediato ou distante [...]‖ (BERTRAND, 2007, p.89). Ao geógrafo 

cabe estar atento ao aménagement do território, ou dos territórios (Cf. BERTRAND, 2007, p.285). 

A título de reflexões ―finais‖, apresentamos os seguintes apontamentos: 

• a paisagem deve ser recolocada no coração da sociedade, lá aonde a cultura e a sensibilidade 

vêm interferir com as questões socioeconômicas e ecológicas, muito especialmente aquelas 

que surgem da gestão do meio ambiente e da transformação dos territórios;  

• a consideração da paisagem permite superar a separação entre Geografia naturalista e 

Geografia social. Reconciliando o material e o ideal, o quantitativo e o qualitativo, ela 

ultrapassa o rompimento entre natureza e cultura, combina o individual e o coletivo, o 

ecológico e o geográfico, a monografia e o sistema. Não é uma revolução, mas é um passo 

adiante. Ao compormos uma paisagem, recompomos uma Geografia;   

 século XVIII/XIX: uma paisagem estática! Agora a paisagem é vista do carro, da bicicleta...: 

um leque!!! 

 a caixa de ferramenta deve ser o modelo GTP: didática, ou seja, pode-se utilizar a P e o T 

para se entender o geossistema, ou o G, para se entender a P;   
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 uma coisa mais importante é o OBJETO;  

 outra coisa mais importante é a METODOLOGIA;  

 o retorno do geográfico não é o retorno da disciplina Geografia; os geógrafos podem 

desenvolver um trabalho extraordinário, mas não sós... Devemos citar os antropólogos, por 

exemplo;  

• a paisagem e a Geografia participam de uma mesma cultura clássica;   

• a ruptura entre a Geografia Física e a Geografia Humana acrescentada à  anulação da 

Geografia regional praticamente eliminaram a paisagem não apenas do método, mas 

também do pensamento geográfico. É verdade que a análise paisagística sobreviveu mais 

sob formas subalternas e, mais frequentemente, arcaicas. A ruptura epistemológica está 

consumada. 

 

 Enfim, uma das preocupações mais pertinentes, em termos de políticas territoriais e, 

notadamente em tempos de mudanças globais, é saber como esses novos conceitos, teorias e 

paradigmas podem ajudar: 

 

 no diagnóstico das potencialidades paisagísticas; 

 na definição de uso do território, com sustentabilidade socioambiental; 

 no estabelecimento de modelos/de modelização capazes de prever: 

 

   qual o futuro do passado? 

   qual o futuro do presente? 

   qual o futuro... do incerto futuro...? 
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Introdução 

A responsabilidade socioambiental é uma discussão presente e necessária nos meios 

acadêmico, político, social e empresarial e vem ao encontro à demanda de produtos e tecnologias 

limpas. Neste contexto, a oferta de energia limpa é uma condicionante e a Usina Hidrelétrica 

Binacional de Itaipu, que está localizada na fronteira entre o Paraguai e o Brasil, mais precisamente 

no Estado do Paraná adéqua-se a esta produção. 

A responsabilidade socioambiental é fruto de uma evolução histórica, e para Santilli (2007), 

o socioambientalismo surgiu com o processo de redemocratização do país, que teve início, após o 

término do regime militar, no ano de 1985, e foi consolidado com a promulgação da atual 

Constituição Federal do Brasil, em 1988.  

O fortalecimento da responsabilidade socioambiental ocorreu por volta dos anos 90 por 

meio da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e o Desenvolvimento Humano 

realizada na cidade do Rio de Janeiro, em 1992. Foi nesta ocasião, que o conceito de 

socioambientalismo passou a influenciar as demais tomadas de decisões jurídicas. 

Pode-se destacar ainda que a atual Constituição brasileira se consagrou pelo seu caráter 

democrático e com a possibilidade da ampla participação da sociedade em aspectos sociais, 

políticos e principalmente socioambientais. Tudo isso mediante diversos princípios constitucionais 

tais como o da defesa do meio ambiente e o das garantias dos direitos individuais e coletivos. No 

entanto, para Reveilleau (2007) o socioambientalismo continua sem um conceito definitivo, 

podendo ser concebido, numa visão ampla, ou seja, como uma articulação estratégica entre os 

movimentos sociais e os ambientais, que procuram discutir formas de introdução nos programas e 

nas políticas de desenvolvimento sustentável, além da viabilidade econômica, das inclusões social e 

ambiental. Concomitantemente com esse processo, temos a responsabilidade social, descrita por 

Passos. Como o 

[...] compromisso com a humanidade, respeitando os direitos humanos, justiça, dignidade; e 

com o planeta, comportando-se de forma responsável e comprometida com a 

sustentabilidade da rede da vida. Ela deve se voltar para a promoção da cidadania e do bem-

estar, tanto do público interno quanto externo. As empresas precisam colocar seu 

conhecimento, seus instrumentos de gestão e seus recursos econômicos a serviço de seus 

colaboradores, dos membros da sociedade e da defesa do meio ambiente. (2004, p. 67). 

mailto:dalesio@utfpr.edu.br
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Neste direcionamento, é importante destacar Neto (2001, p. 78), dizendo que: 

 

[...] a responsabilidade social das empresas concentra-se em sete vetores: 1 – Apoio ao 

desenvolvimento da comunidade onde atua; 2. preservação do meio ambiente; 3. 

investimento no bem-estar dos funcionários e seus dependentes e num ambiente de trabalho 

agradável; 4. comunicações transparentes; 5. retorno aos acionistas; 6. sinergia dos 

parceiros; e 7. satisfação dos clientes e consumidores. 

 

Nesse contexto evolutivo surge a responsabilidade social e ambiental que: 

 

[...] pode ser resumida no conceito de efetividade, como o alcance de objetivos econômico-

sociais. Uma organização é efetiva quando mantém uma postura socialmente responsável. 

A efetividade está relacionada à satisfação da sociedade, ao atendimento de seus requisitos 

sociais, econômicos e culturais. (TACHIZAWA, 2005, p.73) 

 

Neste ínterim surgiu a responsabilidade socioambiental empresarial, que foi definida por 

Bernardes (2006, p.18), [...] ―como um tipo de gestão do negócio privado no qual as estratégias de 

maximização do lucro não são os únicos elementos determinantes da tomada de decisão de uma 

empresa‖. E ainda ―manter a legitimidade da operação da empresa frente às preocupações sociais e 

ambientais da sociedade em geral‖. (BUSH. 2008, p. 46) 

Por fim, tem-se, segundo Dias (2006), que a responsabilidade socioambiental constitui-se 

em ações ambientais inseridas nas práticas sociais da organização, que extrapolam a obrigação 

legal, assumindo um contexto voluntário em programas e propostas que visem manter o meio 

ambiente natural livre de contaminação e saudável para as futuras gerações. 

Neste contexto, temos as ações implementadas pela Usina Hidrelétrica Binacional de Itaipu, 

na bacia hidrográfica do Paraná III. São ações sociais e ambientais que recebem o nome de 

Cultivando Água Boa. Diante dos conceitos expostos anteriormente estes programas podem ser 

classificados como socioambiental. 

 

A Itaipu Binacional. 

Itaipu, palavra Tupi Guarani que significa "a pedra que canta", define o local onde 

encontrava-se uma ilha, quase sempre submersa, pelo leito do Rio Paraná, logo após uma curva 

acentuada, onde a correnteza parecia medir forças com os barrancos e a poucos quilômetros da 

confluência com o Rio Iguaçu. (LIMA, 2006) Estudos indicavam que aquele ponto era o mais 

adequado para o aproveitamento do rendimento energético excepcional, gerado pelas águas 

volumosas e confinadas do Rio Paraná, em um longo cânion escavado desde as Sete Quedas, no 

município de Guaira, até Foz do Iguaçu, ambos no Estado do Paraná. 
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Contudo, para aproveitar-se deste recurso foi necessário um longo percurso, envolvendo 

questões técnicas, financeiras e negociações diplomáticas, que implicavam em interesses nacionais 

e internacionais, e que por várias vezes, perturbaram a convivência entre os países vizinhos, Brasil e 

Paraguai. Deve-se, também, mencionar que a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, surge 

 

[...] no cerne da conjuntura desenvolvimentista, a construção de uma grande dobra fez parte 

de um anseio por um ritmo célebre de desenvolvimento industrial, voltado à idéia de um 

Brasil grande, em crescimento econômico. Dessa forma, Itaipu seria conseqüência de uma 

expansão econômica que deveria colocar o Brasil na categoria de desenvolvido. (LIMA, 

2006.p.41). 

 

Este pensamento baseia-se na estrutura ideológica do regime militar que se instala no Brasil, 

através do golpe militar de 1964, depondo o então presidente, João Goulart e tenta se justificar, 

segundo Lima (2006), 

 

[...] pela necessidade de restabelecer a ordem social do país e retomar a expansão 

econômica, pondo fim à uma inflação que era tida como favorecedora da crise social e 

paralisadora do crescimento econômico. Sendo assim, a ordem social foi reimposta a ferro e 

fogo, pela repressão aos lideres sindicais, estudantis, intelectuais, aos artistas, políticos, 

partidos e organizações, catalogados como subversivos. p.65. 

 

Deve-se destacar também, que se vivia, no contexto global, sob o domínio da bipolaridade, 

onde os pólos de poder eram representados por duas superpotências econômicas e militares, que 

representavam ideologias, sistemas econômicos, estrutura social distintos. No ocidente predominava 

a potencia capitalista, representada pelos Estados Unidos da America – EUA, e no oriente 

predominava a influencia da potencia socialista, com a União das Republicas Socialistas Soviéticas 

– a URSS. 

Esta bipolaridade ‗obrigava‘ aos países a alinhar-se a uma destas potencias. O Brasil alinha-

se aos Estados Unidos, pois segundo MAGNOLI, (1990), os Estados Unidos formalizou a 

integração dos países americanos através da Organização dos Estados Americanos (OEA) e da 

assinatura do Tratado Interamericano de Ajuda Política (TIAR), que conjuntamente tinham três 

objetivos: defender a soberania de cada país membro; promover a solidariedade entre eles; e 

providenciar serviços econômicos, políticos e sociais aos países membros. 

Concomitantemente tem-se no Brasil, as influencias geopolíticas criadas pela Escola 

Superior de Guerra, (ESG), difundidas principalmente, pelo General Golbery Couto e Silva, que é 

caracterizada por defender três pontos: 

 

O primeiro, de que a Nação depende da atuação de elites que controlam o poder; o segundo, 

de que o Estado é o verdadeiro responsável e promotor do desenvolvimento e; o terceiro, 

considera a constituição de um bloco ocidental integrado e comandado pelos Estados 

Unidos. (LIMA, 2006, p.67). 

 



 

 
 

562 

Neste contexto significativamente complexo, surge a Itaipu binacional. O maior projeto 

hidroelétrico feito até então, responsável por aproximadamente 25% da energia consumida no 

território brasileiro, e de fundamental importância para o abastecimento energético do Sudoeste do 

país. 

 

O aproveitamento de sete quedas 

Desde o inicio do século XX, o Brasil demonstrou interesse em aproveitar o potencial 

hidrológico do Rio Paraná, principalmente, o desnível do leito provocado pelo salto de Sete Quedas, 

localizado no Oeste o Estado do Paraná, no município de Guairá. 

Segundo LIMA, (2006), a referencia mais antiga sobre o aproveitamento do potencial 

hidroelétrico de Sete Quedas data de outubro de 1908, através da Emenda n° 149, que foi 

intitulada „Aproveitamento da força hidráulica de Sete Quedas e Urubupungá”. p.115. 

Já Jonh Cotrim (1999), traz outro conjunto de iniciativas e pessoas que previam o 

aproveitamento deste potencial: 

 

- Euzébio de Oliveira, diretor do Serviço Geológico e Mineralógico do Ministério da 

Agricultura, Indústria e Comércio, de dezembro de 1927; 

- Relatório de Anibal Alves Bastos, do Serviço Geológico e Mineralógico, encaminhado a 

Octávio Mangabeira, ministro das Relações Exteriores, em agosto de 1928; 

- ―O Salto das Sete Quedas e a fronteira Brasil – Paraguai‖, estudos elaborados por 

Hildebrando Accioly, que era diretor interino da Seção de Limites e Atos Internacionais do 

Ministério das Relações Exteriores, que alertavam para a necessidade de verificação da 

linha de fronteira, além da verificação se o potencial não deveria ser compartilhado com o 

Paraguai; 

- José Carlos Macedo Soares solicitou, em fevereiro de 1953, a Eurico Sodré e à Asa W.K. 

Billings estudos referentes o aproveitamento hidráulico de Sete Quedas; 

- ―Control and utilization of the waterpower potencilay available at Sete Quedas‖, relatório 

preliminary de Asa W. K. Billings, de março de 1935, direcionado a José Carlos Macedo 

Soares; 

- Álvaro Teixeira Soares, em dezembro de 1949, ex-chefe da Divisão de Fronteiras do 

Ministério das Relações Exteriores, através de memorando, destacou a importância do 

aproveitamento hidráulico de Sete Quedas para o desenvolvimento brasileiro e para o 

equilíbrio no relacionamento com o Paraguai e com a Argentina; 

- O Processo de 693, de 1956, da Secretaria da Presidência da República, do governo de 

Jucelino Kubitschek, contendo o despacho do ex-presidente Eurico Gaspar Dutra, 

concordando com a criação de uma comissão, subordinada ao Ministério das Relações 

exteriores para estudos do aproveitamento de Sete Quedas. (COTRIM, 1999. p.120). 

 

Outro momento que merece destaque na visão e percepção do potencial hidrológico do rio 

Paraná e quando a Ligth, instalada no Brasil, desde 1899, solicita ao Ministério da Agricultura em 

31 de junho de 1953, um pedido de concessão para o aproveitamento de Sete Quedas. No entanto, 

em 26 de Janeiro de 1956, o governo federal autorizou os estudos de aproveitamento de Sete 

Quedas à Comissão Interestadual da Bacia do Paraná-Uruguai (CIBPU), que já vinha realizando 

estudos na região desde 1953. 
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Esta autorização foi renovada em 31 de dezembro de 1957, pelo Decreto 42.957, Juscelino 

Kubitschek, no entanto, a CIBPU, não conseguiu apresentar o anteprojeto no prazo estabelecido e 

perdeu a concessão. (LIMA, 2006). 

Em setembro de 1960, o Serviço de Navegação da Bacia do Prata e a Federação das 

Indústrias do Paraná, manifestaram desejo na construção de uma usina em Guaíra, e contrataram os 

serviços da empresa japonesa Overseas Electrical Industry Survey Institute, que propôs a 

construção de uma usina mista, parte de terra compacta e parte de concreto, com extensão de 4.700 

metros. (ZADJ, 1963). 

No entanto, o passo decisivo para o planejamento, construção e administração da usina 

hidrelétrica de Itaipu, ocorre com a assinatura da Ata do Iguaçu, documento redigido de comum 

acordo entre o Paraguai e o Brasil, no dia 22 de junho de 1966. Este documento tem como principal 

preceito, o eventual aproveitamento hídrico do rio Paraná, como destaca-se o artigo IV, da referida 

ata. 

 

IV — CONCORDARAM em estabelecer, desde já, que a energia elétrica eventualmente 

produzida pelos desníveis do rio Paraná, desde e inclusive o Salto Grande de Sete Quedas 

ou Salto do Guaíra até a foz do rio Iguaçu, será dividida em partes iguais entre os dois 

países, sendo reconhecido a cada um deles o direito de preferência para a aquisição desta 

mesma energia a justo preço, que será oportunamente fixado por especialistas dos dois 

países, de qualquer quantidade que não venha a ser utilizada para o suprimento das 

necessidades do consumo do outro pais; (ITAIPU(a), 2010). 

 

 

Após este importante passo, Paraguai e Brasil criam em 1967, uma Comissão Mista, que 

tinha como objetivo principal, implementar a Ata do Iguaçu, isto é, possibilitar o aproveitamento 

hidrelétrico do Rio Paraná, desde as Sete Quedas no município de Guaíra, até a confluência do Rio 

Iguaçu. 

Esta comissão, lança uma concorrência internacional, com o objetivo de realizar os estudos 

de viabilidade e elaboração do projeto da hidroelétrica. O consórcio formado pelas empresas IECO 

e ELC venceu a concorrência e em 26 de abril de 1973, Brasil e Paraguai assinaram o Tratado de 

Itaipu, instrumento legal para o aproveitamento hidrelétrico do Rio Paraná pelos dois países. 

(ITAIPU (b), 2010). 

Superado todos os obstáculos, políticos, diplomáticos, econômicos, arquitetônicos, técnicos, 

a Itaipu é construída com sucesso e é detentora de números que surpreendem pela sua magnitude, 

na tabela a seguir pode-se visualizar alguns destes dados. 
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NÚMEROS DA HIDRELÉTRICA BINACIONAL DE ITAIPU 

 

Itaipu 

Dados de 2010 

Produção de energia em 2010 85.970 GWh 

Faturamento em dólares US$ 3,4 bilhões 

Potência instalada 14 mil MW 

Número de funcionários 1.502 

Reservatório 

Volume de água 29 bilhões de m
3
 

Nível máximo (cota)  220 metros 

Área no nível máximo 1350 km
2
 

Vertedouro 

Vazão máxima 62,2 mil m³/s 

Capacidade máxima de descarga 162.200 m³/s 

Comportas 14 unidades 

Comprimento 483 m 

Dimensões das comportas 21 m/altura e 20 m/largura 

Barragem 
Altura 196 m 

Comprimento total 7.919 metros 

Bacia Hidrográfica 

Área  820.000 km² 

Precipitação média anual 1.650 mm 

Vazão média afluente 11.663 m³/s 

Unidades geradoras 

Quantidade 20 

Potência 700 MW 

Tensão 18 kV 

Frequência 50 e 60 Hz 

Queda 118,4 m 

Vazão Nominal 690 m³/s 

Peso toneladas 6.600 

Casa de Força 

Comprimento 968 metros 

Largura 99 metros 

Altura máxima 112 metros 

Condutos de foçados 

Quantidade 20 

Comprimento 142 metros 

Diâmetro interno 10,5 metros 

Descarga nominal 690 m
3/s 

Turbinas Quantidade 20 

Escavações Quantidade 23,6 milhões m
3 

Materiais Concreto usado na obra 12,7 milhões m
3 

Fonte: ITAIPU. Relatório de Sustentabilidade 2010, p.2. Adaptação: Dalésio Ostrovski. 

 

Outro ponto importante na trajetória da Itaipu ocorre com a indicação, pelo ex-presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva, do atual diretor geral da Itaipu Binacional, o senhor José Miguel Samek, 

responsável pela alteração da missão da empresa, que tinha como meta o ―aproveitamento 
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hidráulico dos recursos hídricos do rio Paraná, pertencentes em condomínio aos dois países, 

incluindo o Salto Grande de Sete Quedas, ou Salto de Guaíra, até a foz do Rio Iguaçu‖, para a meta 

―gerar energia elétrica de qualidade, com responsabilidade social e ambiental, impulsionando o 

desenvolvimento econômico, turístico e tecnológico, sustentável, no Brasil e no Paraguai‖. O foco 

passa para a responsabilidade social e ambiental, ou seja, a nova ―ética do comportamento 

empresarial‖. (ITAIPU (c), 2009). 

Para se atender esta missão, além de se cuidar do setor energético, cria-se o programa 

socioambiental denominado Cultivando Água Boa, que possui 20 programas e 65 ações. Para este 

artigo serão selecionadas 4 ações, descritas a seguir. 

 

Programa Gestão Por Bacias Hidrográficas 

Segundo dados obtidos através de boletins informativos, sites oficiais da Itaipu Binacional e 

entrevistas, o programa Cultivando Água Boa, que dá suporte para os demais programas e ações 

sociais e ambientais implantados e executados por esta empresa, segue a territorialidade definida 

pela própria natureza, isto é, a bacia hidrográfica, leva-se em consideração para a execução dos 

programas a Bacia do Paraná III, localizada no extremo Oeste do Estado do Paraná. (FIGURA 01) 

Nesse contexto integrador, as ações do programa de Gestão por Bacias do Cultivando Água 

Boa foram desenvolvidas e aplicadas com os seguintes objetivos: 

• Promover a conservação dos solos da Bacia do Paraná III; 
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Figura 01 – BACIA DO PARANA III 
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• Melhorar o sistema viário rural da bacia, reduzindo o aporte de sedimentos das estradas 

para o reservatório; 

• Implementar medidas de saneamento rural, reduzindo a contaminação dos recursos 

hídricos e beneficiando diretamente a qualidade de vida dos agricultores; 

• Contribuir para a correção de passivos ambientais das propriedades rurais nas diferentes 

microbacias hidrográficas;  

• Minimizar impactos da atividade agropecuária sobre o reservatório da Itaipu, em especial 

no que diz respeito ao aporte de sedimentos, nutrientes e agrotóxicos; 

• Fazer a gestão dos recursos hídricos proporcionando os usos múltiplos das águas, em 

conformidade com Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei 9.433, de 8/1/1997, Art. 1º); 

• Contribuir para a proteção das áreas de matas ciliares. (ITAIPU (d), 2010). 

Para que tais objetivos se tornassem efetivos, a Itaipu Binacional, elaborou uma série de 

medidas que visam o diagnóstico, o planejamento e a execução das atividades, que são estruturados 

para serem aplicadas em microbacias hidrográficas da Bacia do Paraná III. 

Cumprida esta etapa, parte-se para a implantação de atividades, que segundo a Itaipu (e) 

(2010) são as seguintes: 

• Elaboração do Diagnóstico Ambiental da Microbacia, apontando as necessidades quanto às 

ações coletivas (práticas mecânicas de conservação de solos, isolamento das áreas de matas ciliares, 

medidas de saneamento rural) e específicas (correção de passivos ambientais em propriedades 

rurais); 

• Elaboração dos Planos de Controle Ambiental (PCAs) para as propriedades rurais das 

microbacias; 

• Diagnóstico dos sistemas de produção; 

• Elaboração dos Planos de Desenvolvimento Sustentável da unidade familiar; 

• Elaboração dos instrumentos legais para a execução física e financeira das atividades; 

• Execução das ações coletivas; 

• Prospecção de recursos para a execução das ações específicas. 

As ações do programa Gestão por Bacias do Cultivando Água Boa trazem resultados para 

toda a população da Bacia do Paraná III. São benefícios diretos, como a melhoria da qualidade dos 

recursos hídricos que abastecem a região, e indiretos, como o terraceamento de áreas agrícolas, 

adequação de estradas rurais, recuperação de nascentes, adubação verde, entre outros. (ITAIPU (d), 

2010). 
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Programa Jovem Jardineiro 

 

O principal objetivo do Projeto Jovem Jardineiro é contribuir para a inserção social e 

cultural de adolescentes em situação de risco social, oferecendo a eles perspectivas de vida mais 

digna e conquista de seu espaço como cidadãos. (ITAIPU (g), 2008). Sendo que o projeto atende 

jovens de 16 a 18 anos, de famílias de baixa renda, residentes na cidade de Foz do Iguaçu.   

Os adolescentes selecionados para o programa recebem formação profissional em 

jardinagem, aulas e oficinas teóricas divididas em 27 módulos nas áreas de educação ambiental, 

canto, coral e artesanato em cerâmica, bem como as alugas práticas, com a manutenção de canteiros 

e caminhos nas áreas do Refúgio Biológico Bela Vista, e das áreas de canteiros do projeto de 

plantas medicinais. Todo o trabalho é realizado sob o enfoque da sustentabilidade, para que os 

jovens absorvam esse conceito no seu planejamento de vida, formando-se cidadãos responsáveis e 

conscientes de seu papel na conservação do meio ambiente. 

Além da formação pessoal e cidadã dos adolescentes, o projeto visa contribuir para a 

inserção ou re-inserção destes na escola, no mercado de trabalho e na geração de renda. As 

atividades realizadas promovem a socialização entre os participantes, contribuindo para a melhoria 

das relações familiares. 

A viabilização do projeto acontece por meio de uma equipe multidisciplinar responsável 

pelo gerenciamento, planejamento, execução, monitoramento e avaliação das atividades. A 

iniciativa conta com apoio de diversos parceiros, como órgãos municipais, ONGs, Conselhos 

Tutelares e Promotoria de Justiça. 

A participação no projeto permite ainda que os adolescentes complementem a educação 

básica, resgatando sua vida escolar e ajudando na construção de valores ligados aos 

relacionamentos familiares e dos círculos sociais onde atuam. Por fim, os jovens que se formam são 

estimulados a constituir associações e cooperativas de trabalho, como forma de institucionalizar a 

sua qualificação profissional. 

 

Projeto Coleta Solidária 

Segundo a Itaipu (g) (2009), as atividades do Projeto Coleta Solidária visam promover uma 

destinação final ecologicamente correta para os resíduos recicláveis, evitando o depósito desses 

materiais nos lixões a céu aberto e melhorando as condições de trabalho e da qualidade de vida 

daqueles que tiram seu sustento desses resíduos, os catadores de lixo. 

Para atender este objetivo principal o projeto proporciona aos agentes ambientais os 

seguintes elementos: 
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 Apoio à organização dos catadores de lixo em associações ou cooperativas para o 

trabalho de coleta, classificação e comercialização dos materiais recicláveis; 

 Sensibilização da população quanto à importância da coleta seletiva nos aspectos 

sociais e ambientais; 

 Resgate da autoestima e aumento da renda dos catadores; 

 Inclusão social das famílias de catadores, erradicando o trabalho infantil no lixo, 

propondo às prefeituras a viabilização de vagas em creches e escolas e apoiando no 

cadastro em programas sociais; 

 Formação de parcerias para disponibilização de Centros de Triagem, barracões 

equipados com prensas, balanças e outros meios para armazenar e agregar valor aos 

materiais coletados pelos catadores; 

 Inclusão dos catadores em programas de alfabetização existentes no município; 

 Replicação do projeto de Foz do Iguaçu para os demais municípios da Bacia do 

Paraná III e outras regiões do Brasil. 

 

Para se executar o projeto, inicialmente ocorre um levantamento qualitativo e quantitativo 

das principais fontes geradoras de lixo nos municípios. Posteriormente realiza-se um levantamento 

sobre os catadores, como: número de trabalhadores, famílias, renda, condições de moradia, saúde, 

educação, equipamentos de trabalho, etc. Concluido esta fase, inicia-se as reuniões para formação 

de parcerias entre o poder público e a comunidade, definindo-se os critérios para a cessão dos 

carrinhos de coleta. Ao final, é realizado o monitoramento das atividades e o estabelecimento de 

prazos para a implantação do projeto. 

A execução das atividades acontece por meio de um comitê gestor, do qual participam 

democraticamente representantes dos catadores, prefeituras e demais parceiros. Dentre os parceiros 

que trabalham na viabilização do projeto, destacam-se: o Ministério Público do Trabalho, 

prefeituras, a ONG Instituto Lixo e Cidadania, a Associação dos Recicladores Ambientais de Foz 

do Iguaçu (ARAFOZ) e o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR). 

 

Programa Produção de Peixes em Nossas Águas 

O programa Produção de Peixes em Nossas Águas promove a inclusão social, valoriza os 

pescadores e melhorando a qualidade de vida dos mais de 800 pescadores residentes entre Foz do 

Iguaçu e Guaíra, na Bacia do Paraná III.  
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Segundo Itaipu (h) (2009), o programa desenvolve diversas atividades para atingir este 

objetivo, algumas delas em conjunto com outras ações do Cultivando Água Boa, como visualiza-se 

nos tópicos a seguir: 

 Implantação de tanques-rede e atividades de capacitação voltadas aos pescadores 

artesanais, comunidades indígenas, assentamentos e comunidades ribeirinhas; 

 Criação de parques aquícolas com o objetivo de garantir a sustentabilidade do projeto 

e atender à legislação vigente; 

 Adequação dos pontos de pesca, onde os pescadores podem manejar o pescado em 

melhores condições de higiene; 

 Monitoramento da pesca profissional e esportiva; 

 Desenvolvimento de pesquisas e estudos em aquicultura mediante convênios com 

órgãos governamentais e instituições de ensino superior; 

 Resgate de peixes nas unidades geradoras da usina; 

 Disponibilização de máquina desossadeira de peixes, permitindo aos pescadores 

oferecer sua produção para a inclusão na merenda escolar; 

 Criação de Banco de Germoplasma; 

 Criação da Estação de Hidrobiologia; 

 Construção do Canal da Piracema e realização de estudos de migração de peixes. 

Todas as ações do programa são desenvolvidas de forma compartilhada, mediante parcerias 

e convênios. Um comitê gestor, formado por representantes das principais entidades ligadas ao 

programa, gerencia e debate as demandas e propostas de atividades. Atualmente, o comitê é 

formado por colônias e associações de pescadores da Bacia do Paraná III, Empresa Brasileira de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Ibama, 

Ministério da Pesca e Aquicultura, Ministério da Agricultura, Itaipu, universidades, sindicatos e 

prefeituras. 

 

Conclusão 

Diante do exposto pode-se constatar que a Itaipu binacional, a partir de sua alteração na 

filosofia administrativa, leva a empresa a uma nova forma de gerir e pensar a questão social e 

ambiental. São 20 programas e 65 ações desenvolvidas na bacia do Paraná III. Esta nova 

metodologia influencia a região em termos sociais, ambientais e territoriais. 

Quando se refere aos termos ambientais, tem-se a melhoria na qualidade ambiental 

possibilitada/provocada pelas ações do programa Gestão por bacias hidrográficas. A mesma 

possibilita a recomposição da mata ciliar, o controle do fluxo laminar da agua, a diminuição do 
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aporte de sedimentos carreados ao lago de Itaipu, a diminuição do fluxo de agrotóxico para o leito 

dos rios, a melhoria da qualidade da água, a recomposição da fauna e da flora, a criação de 

corredores ecológicos na mata ciliar, entre outros. 

Já o programa Coleta solidária, também descrito neste artigo, auxilia a qualidade ambiental, 

dando um destino correto ao resíduo reciclável, e também, no quesito social, pois  possibilita ao 

agente ambiental um incremento de sua renda, tornando seu trabalho mais digno e facilitado. 

O programa Produção de Peixes em Nossas águas, possibilita ao pescador um incremento na 

renda, a melhoria da qualidade de vida, o acesso a uma alimentação mais saudável, tanto para sua 

família como para a comunidade local, que se beneficiará do aumento da produção do pescado. 

Finalizando, o programa Jovem Jardineiro, insere de forma clara o cidadão menor no 

mercado de trabalho, lhe dando uma profissão e abrindo a possibilidade para um futuro melhor, 

motivando a inclusão socioeconômica deste beneficiado. 

Pode-se destacar, que todos estes programas influenciam direta ou indiretamente na 

transformação da paisagem e no reordenamento territorial, pois modificam o cenário pré-

estabelecido, seja este ambiental ou social, sendo fundamentais para a organização e reorganização 

da Bacia do Paraná III. 
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1 INTRODUÇÃO  

             O crescimento econômico vem sendo amplamente apontado como forma de 

equilibrar as economias e melhorar a qualidade de vida humana. É dentro desta perspectiva que 

vamos nos deparar com uma série de problemas relacionados com o uso e ocupação indevida dos 

recursos naturais de uso comum. 

             No Maranhão, por exemplo, é possível encontrar modelos econômicos de amplas 

escalas geográficas que se instalam no território e auferem vultuosos lucros sem necessariamente 

manter as reais bases da sustentabilidade voltada para os parâmetros socioambientais. Isto é 

perceptível no complexo agroexportador da soja no cerrado sulino, no pólo siderúrgico de ferro-

gusa na porção oeste do Estado, no distrito industrial norte na Ilha do Maranhão e em muitos 

modelos agropecuários extensivos, como acontece com a bubalinocultura na Baixada Maranhense.  

             As comunidades tradicionais da Baixada, por exemplo, tem sido vitimadas com a 

perda potencial da qualidade dos recursos hídricos de uso da pesca artesanal, com a degradação dos 

solos de cultivo da agricultura familiar e também com a destruição das florestas de uso extrativista. 

Além dos vários impasses criados pelo uso insustentável dos recursos, o crescimento populacional 

se exacerba, acelera os processos erosivos das terras altas e altera a composição natural das águas 

lacustres.    

              Em Viana, município da Baixada Maranhense, os corpos de água doce são cada dia 

mais afetados pela retirada da cobertura vegetal das bacias lacustres, no uso indevido das águas e 

várzeas pela pecuária bubalina e mais recentemente, pela introdução da agricultura de várzea, onde 

a rizicultura se expande em plena lâmina de água das bacias lacustres na época de estiagem, período 

este, em que as águas são mais escassas devido ao estágio final do ciclo hidrológico anual dos 

corpos hídricos (vazão das águas lacustres).  

             Esta reflexão pretende levantar discussões e questionamentos sobre a realidade 

vivenciada pelos pescadores do município de Viana, já que os modelos econômicos experimentados 

no espaço organizado do município não contam com o uso e manejo adequado dos recursos 

ambientais que são de uso comum.  

 

                                                 
1
 Trabalho científico apresentado em comunicação oral no II Colóquio Internacional Desenvolvimento Local e 

Sustentabilidade: Novas abordagens velhos dilemas, em São Luís-Maranhão, Brasil durante os dias 18 a 21.10.2011. 
2
 Professor Assistente da Universidade Federal do Maranhão (Campus Pinheiro), licenciado em Geografia e mestre em 

Sustentabilidade de Ecossistemas. 

mailto:frankogeo@yahoo.com.br
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2 METODOLOGIA  

              A metodologia utilizada neste trabalho conjugou-se no levantamento de referências 

bibliográficas, constando de seleção de estudos, textos e discussões de sala de aula, com base nas 

fundamentações dos autores Arturo Escobar, Andreu Viola e Vandana Shiva, tendo como foco de 

discussões, abordagens relacionadas com a concepção de cultura, lugar, natureza, desenvolvimento, 

modernização, dentre outras vertentes, nas quais se utilizou também abordagens geográficas que 

cogitaram a organização, transformação e reprodução do espaço geográfico, nas quais foram 

evidenciados autores como Milton Santos e Ana Fani A. Carlos. 

            A breve reflexão constitui um ensaio de uma análise etnográfica que tende a discutir 

fatos e conhecimentos científicos constatados no momento histórico vigente, contribuindo para 

investigações científicas posteriores e também para os planejamentos governamentais e iniciativas 

advindas da sociedade civil organizada, entre outros segmentos preocupados com a questão. A 

pesquisa etnográfica (...) tem sido importante para esclarecer os discursos das diferenças culturais, 

econômicas e ecológicas entre as comunidades do Terceiro Mundo em contextos de globalização e 

desenvolvimento. (Escobar: 2005:150). 

              Na principal etapa do trabalho realizou-se quatro dias de pesquisa de campo (dias 

03, 04, 05 e 07 de abril de 2008) na qual foram realizadas entrevistas não-padronizadas junto aos 

mais diversificados segmentos envolvidos com a questão discutida em apreço, tais como: 

pescadores urbanos, pescadores rurais, atravessadores, representante da prefeitura municipal, 

membros da diretoria da Colônia dos Pescadores, o que constou de visitas domiciliares, observações 

dos locais de desembarque e comercialização do pescado e visitas na sede da Colônia de 

Pescadores.  

              Na etapa final (primeira versão da produção científica) houve a redação do trabalho 

com ênfase na descrição dos fatos, na alusão ao arcabouço teórico adotado e no enfoque das 

considerações pessoais que tiveram um cunho crítico-reflexivo e buscaram estimular o leque de 

discussão dos dramas sociais protagonizados pela comunidade local. 

              Finalmente a atualização do trabalho (agosto e setembro de 2011) que constou de 

ajustes textuais, revisão bibliográfica, registros fotográficos, novas observações e entrevistas in 

loco, inclusão de levantamento cartográfico, implementação de indicadores socioeconômicos e 

novas reflexões e questionamentos.  
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3 CARACTERIZAÇÃO GEOAMBIENTAL 

 

3.1 Localização e situação da área de estudo 

O município de Viana localiza-se na macro-região Nordeste do Brasil, Estado do 

Maranhão, situando-se na meso-região Norte Maranhense, mais precisamente na porção centro-

oriental da microrregião da Baixada Maranhense, tendo parte considerável de seu território os 

campos inundáveis (MARANHÃO, 2002; FEITOSA & TOVÃO, 2007). 

 A cidade localiza-se a 210 km da capital São Luís, estando a uma altitude média de 

20 m. Conforme IBGE (2007) e Google Earth Versão 4.3 e Posterior (2008). Em um deslocamento 

rodoviário da capital estadual São Luís, o acesso ao município se dá por meio de três vias de acesso: 

A BR-135, seguindo-se de São Luís até Miranda do Norte, a BR-222, seguindo-se de Miranda do 

Norte até Vitória do Mearim e a MA-014, seguindo-se do município de Vitória do Mearim até o 

município de Viana.  

 A figura 1.1 mostra a configuração municipal e a disposição dos principais recursos 

hídricos que simbilizam aprincipal a fonte de renda e subsistencia das comunidades tradicionais.  

 

FIGURA 1.1 - Mapa hidrográfico do município de Viana-Maranhão. 

Fonte: FRANCO, J.R.C. (2008). 
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3.2 Aspectos Naturais 

              Para entendimento dos aspectos físicos dá área objeto de estudo, me prenderei a dois 

aspectos físicos que mais influenciam nas características ambientais do município e 

consequentemente no seu potencial econômico, sendo estes:  

a) Os aspectos geomorfológicos 

A configuração do substrato geomorfológico de Viana se revela de forma bastante 

expressiva. Destaca-se nas representações espaciais, a confluência dos rios Pindaré e Mearim, que 

descem a planicie-fluvio-marinha abaixo para formar um único estuário já no aprofundamento da 

reentrância do Golfão Maranhense. A delimitação desta formação se conforma basicamente com a 

linha da planície de inundação dos rios Pindaré e Mearim, nitidamente visível em imagens de 

satélites ou mesmo no programa Google Erath, configurando-se em extensos depósitos de silte, que 

os pescadores costumam chamar de esmeril. 

A Baixada Litorânea é identificada como áreas resultantes do afogamento de rios 

encaixados nas bordas dos tabuleiros pelo mar flandriano
3
, posteriormente convertidos em planície 

aluvial e de marés sob efeito da flutuação do nível do mar e das alterações climáticas que afetaram a 

região no Quaternário, sendo denominada por Ab‘ Saber como litoral de rias
4
 (MARANHÃO 

2002). Esta representação é bem definida no município de Viana, ocasionada por rios emissários 

dos ambientes lacustres que escoam para os rios Mearim, como o rio Tamataí, Caminho das Canoas 

e Coivaras. 

A superfície suave ondulada constitui a região de terras mais altas do município. 

Semelhante à denominação das terras da planície amazônica (BORELLLI, et al 2005), comumente 

esses perfis topográficos são chamados de terras-firmes pelas comunidades locais. Para 

MARANHÃO (2002), essa região caracteriza-se por apresentar áreas aplainadas, dominadas em 

parte por testemunhos tabulares da superfície de cimeira que abrange a porção central do Maranhão 

e se estende em direção ao litoral 

. 

b) Aspectos hidrográficos 

                                                 
3
 Referente à Transgressão Flandriana.  Para FARIA (2005), esse evento ficou assim conhecido no hemisfério norte, 

com o final da última era glacial causado pelo aumento da temperatura global e o derretimento das geleiras, 
ocasionando a liberação de água que fez o nível do mar subir e transgredir sobre os continentes. 
4
 O termo vem da Galícia na Espanha, refere-se aos rios afogados daquela região. Para WINGE et al (2001), o termo 

designa um braço de mar adentrando a costa na forma de enseada estreita e alongada que se origina com a 
submersão ou afogamento de vales e estuários junto à linha de costa. 

http://www.unb.br/ig/prof/ManfredoWinge.htm
http://www.unb.br/ig/glossario/verbete/costa_submersao.htm
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Quando à hidrografia, para BRASIL (1997), o Maranhão é dos Estados nordestinos 

que menos se identifica com a característica maior dessa região: a escassez de recursos hídricos. 

Com efeito, o Maranhão é detentor de uma invejável rede hidrográfica, sendo classificada por 

MARANHÃO (2002), como bacias limítrofes, bacias genuinamente maranhenses e bacias 

secundárias
5
. 

  O município de Viana encontra-se situado nos baixos cursos de duas grandes bacias 

genuinamente maranhenses (Pindaré e Mearim) e uma bacia secundária (Pericumã), cuja 

representação espacial foi cartografada a partir da interpretação e geoprocessamento das imagens de 

satélites do programa Google Earth (2008), da imagem de satélite Land Sat, bandas 345 e das 

Cartas DSG 1:100.000 608-609, (BRASIL,1982). 

As participações destas bacias no âmbito municipal ocorrem da seguinte forma: 

a) Na região do baixo Pindaré, onde o rio principal margeia pelo lado esquerdo o 

lago de Viana por uma extensão meândrica de 50,49 km, correspondendo ao curso que vai da 

confluência dos rios Pindaré-Maracu até a confluência do Pindaré-Mearim. Esse trecho é 

denominado por de Pindaré Vianense (FRANCO, 2008). Essa região tem uma intima ligação com a 

região dos lagos de Viana e Aquiri e suas microbacias afluentes. 

b) Na região estuarina do Mearim, onde o rio principal margeia 31,1 km pelo lado 

esquerdo, os pequenos lagos vianenses que estão na planície de inundação fluvial (Itas, Jacaré, 

Laguinho e Gitiba). Mantém um distanciamento maior da região dos lagos maiores (de Viana e 

Aquiri), e interage diretamente com os lagos da região Gitiba, por intermédio de uma ―teia de 

igarapés‖, onde se destacam: do Meio, Capim Açu, Caminho das Canoas, Palmeiras e Coivaras. 

Esse trecho de rio é denominado de Mearim Vianense (FRANCO, op cit).  

Os dois conjuntos de lagos foram denominados em estudos ambientais anteriores de 

de Sistema Lacustre Vianense – SLV por se constituírem sistemas interativos no período chuvoso e 

estarem dentro da malha territorial do município de Viana (FRANCO, op cit). 

c) Na região do alto Pericumã, onde estão algumas nascentes intermitentes 

denominadas de rio Bamburral, rio Santa Rosa, rio Grande e rio Pindova. Está região hídrica não 

compõe áreas pertencentes às bacias lacustres, estando em uma região relativamente mais alta (na 

planície suave ondulada), que apresenta vertentes que escoam para o município Pedro do Rosário. 

 

 

                                                 
5
 As bacias limítrofes então na região de divisa com outros Estados. As bacias genuinamente maranhenses são 

formadas pelos rios caudalosos, se entendendo de sul a norte do Estado. As bacias secundárias são de pequeno porte 
e se estendem nas porções nordeste e noroeste do estado. 
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3.4 Aspectos socioeconômicos 

             Segundo MARANHÃO (2005) Viana possuía o 41º maior PIB do Estado no ano 

2002 (R$ 37,8 milhões), porém representava apenas 0,33% do PIB estadual. Em outra análise de 

mesma fonte, seu PIB per capta (tabela 3.1) indica valores de baixíssimo rendimento da população 

vianense.  

TABELA 3.1 - PIB municipal nos anos 1999 a 2004. 

Anos 

PIB Per capta (R$) 

Anual Mensal Familiar Mensal 

1999 691,7 57,6 230,4 

2000 807,9 67,3 269,2 

2001 960,2 80 320 

2002 840,9 70 280 

2004 1.241 103,4 413,6 

Fonte: Adaptado de MARANHÃO (2005). 

 

  Diante da imensa desigualdade social existente a título das esferas nacional, regional, 

estadual e até mesmo local, torna-se importante enfatizar que estes índices comparados aos valores 

do Estado do Maranhão ou do Brasil, se fazem bastante precário no município de Viana, tendo em 

vista que o PIB per capta auferido em 2004 no Maranhão foi de 2.748 (ou seja, em mais de duas 

vezes maior) e no Brasil foi de 10.433 (ou seja, quase oito vezes maior). 

 Além disso, as comunidades rurais e as comunidades tradicionais urbanas são 

carentes de um modelo produtivo que lhes promovam o bem estar social.  Os camponeses ocupam-

se em um modelo agrícola pautado no cultivo em sistemas de roças anuais, na pesca artesanal e no 

extrativismo do babaçu. As comunidades tradicionais urbanas já se dedicam à pesca comercial, 

sendo que às vezes conjugam a pesca com outras atividades no setor informal do comercio ou de 

prestação de serviços de pequeno vulto. 

  Torna-se mais contundente refletir que, nesta ótica, as comunidades tradicionais 

estão em um piso de renda bem mais baixo do que o sugerido pelos índices, visto que não possuem 

um rendimento fixo, continuo e pontual como a maioria dos trabalhadores dos outros setores 

possuem, ou seja, a baixa produtividade desse modelo econômico é incapaz de produzir uma renda 

monetária suficientemente capaz de promover o progresso social, e às vezes, nem mesmo de sanar 

as necessidades mais básicas como a segurança alimentar, habitação e vestuário.  
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 Entretanto, quando se analisa índices do Coeficiente de Gini
6
 (tabela 3.2) e os índices 

da Renda Apropriada (tabela 3.3), percebe-se o quanto a concentração de renda é um problema 

preocupante na área estudada. 

 

 

 

TABELA 3.2 - Indicadores de renda, pobreza e desigualdade nos anos de 1991 e 2000. 

Indicadores Ano 1991 Ano 2000 

Renda per capita Média (R$) 45,7 74,6 

Proporção de Pobres (%) 85,5 75,0 
85,5 75,0 

Índice de Gini 0,50 0,58 

Fonte: PNUD (2002). 

 

 

 

TABELA 3.3 - Renda apropriada por extratos da população vianense nos anos de 1991 e 

2000. 

 

Percentual de pobres ou ricos 

Renda Apropriada (%) 

Ano 1999 Ano 2000 

20% mais pobres 4,1 2,4 

40% mais pobres 12,1 8,8 

60% mais pobres 25.0 19,8 

80% mais pobres 45,1 38,0 

20% mais ricos 55,0 62,0 

Fonte: Adaptado do PNUD (2002).  

 

 Embora a renda per capita média do município tenha crescido 63,12%, o percentual 

de pobres diminuiu somente 9,5%.  No índice de Gine é visto que essa renda auferida foi 

potencialmente concentrada. A tabela 3.4 resume dados desta concentração. 

 Esta equação se traduz na idéia de que há um aumento contínuo da renda municipal e 

                                                 

6
Conforme o PNUD (2002) o índice consiste em um número entre 0 e 1, onde 0 corresponde à completa igualdade de 

renda (onde todos têm a mesma renda) e 1 corresponde à completa desigualdade (onde uma pessoa tem toda a renda, e 

as demais nada têm). O índice de Gini é o coeficiente expresso em pontos percentuais (é igual ao coeficiente 

multiplicado por 100). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Renda
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embora haja melhorias sociais que diminuem o número de pobres, a renda concentra-se 

potencialmente, ou seja, há um aumento gradativo do fosso diferencial entre as rendas dos ricos e 

dos pobres. 

  SEBRAE (2008) ressalta que o Maranhão tem a agricultura, a pecuária e a pesca 

como atividades mais importantes do Estado, tendo na pesca artesanal produção que lhe garante 

liderança em todo país. SÃNTOS (1999) apud GUNTMAN (2006) anuncia que foram identificados 

oito agroecossistemas adotados pelos agricultores familiares no Maranhão O sistema predominante 

na Baixada Maranhense é o que combina agricultura de subsistência, pesca artesanal e extrativismo. 

  O SLV é fonte de sobrevivência de muitas comunidades locais, principalmente as 

tradicionais e ribeirinhas que ainda possuem sua base de sobrevivência das atividades primárias 

desenvolvidas nos lagos e nas suas bacias de drenagens. O modelo econômico representativo da 

população de Viana não se desvia do modelo agrossistêmico da Baixada, o qual tem como peso 

maior a pesca artesanal e a agricultura tradicional. 

  O aumento do processo de degradação ambiental do SLV e dos componentes físicos 

de seus elementos de drenagem tem como causas primárias o avanço das fronteiras econômicas 

locais e a pressão demográfica sob os recursos naturais.   

  Partindo do pressuposto que essas três formas produtivas são responsáveis pela 

segurança alimentar das comunidades tradicionais que habitam o SLV, serão levantados reflexões e 

questionamentos sobre a realidade vivenciada pelos pescadores e os agricultores, no que tange a 

incidência dos reflexos das mudanças ocasionadas pelas interferências antropogênicas. 

 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Um breve resgate histórico da atividade pesqueira 

              Em levantamento de pesquisa etnográfica foi constatado que até a década de 70 a 

pesca artesanal nos lagos de Viana configurava-se como uma atividade sustentável e de suma 

importância tanto para a subsistência das comunidades de pescadores como para a economia da 

cidade. Os relatos mostram que nessa época o ambiente natural encontrava-se bem estruturado em 

seus componentes físicos, enquanto que a pesca, era uma atividade produtiva de tal expressão, onde 

os pescadores conseguiam retirar do lago, alimentos suficientes para sua sobrevivência e para ser 

exportado em regiões circunvizinhas, inclusive a capital São Luís.    

             Por outro lado, a cidade de Viana encontrava-se relativamente ―isolada‖ de centros 

econômicos que resplandeciam o ―progresso‖ e a ―prosperidade‖ econômica, como a cidade de São 

Luís que já tinha seu distrito industrial em desenvolvimento. Com isto, as atividades pesqueiras se 

davam de forma tradicional, onde os meios de produção de pesca eram escassos e pouco eficientes 
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para os pescadores de menor poder aquisitivo.  

             Poucos pescadores possuíam canoa, considerada principal meio de produção da 

atividade, os apetrechos de pesca eram fabricados com materiais de baixa resistência (fios de 

algodão e fiapos
7
 retirados da própria natureza). Na época ainda não existiam as canoas com motor 

de rabêta
8
 (o que tornava morosa a locomoção dos pescadores) e a conservação do pescado se dava 

à base de sal, pois as geladeiras e frízeres eram artigos de luxo.  O Sr. José Antonio Pinheiro, 

membro da diretoria da Colônia dos Pescadores, relatou que essa dificuldade movimentava um 

submercado de aluguéis de canoas e muitos pescadores que não tinham dinheiro para o pagamento 

do aluguel, precisavam tomar emprestada de parentes e amigos. 

             Com a ausência da geladeira existia uma prática tradicional que resistiu até a década 

de oitenta na arena produtiva do comércio pesqueiro, onde os pescadores emigravam 

temporariamente para a orla do lago nas épocas de estiagem e instalavam-se em pequenos ranchos
9
 

para beneficiamento e armazenamento dos pescados, que acontecia com o ato de salgar os peixes 

para garantir a estocagem e evitar que estes produtos de primeira necessidade faltassem em outra 

época do ciclo hidrológico local. Estes ranchos davam uma conotação especial à organização 

espacial da orla do lago e dinamizavam o comercio pesqueiro local. Hoje os ranchos ainda existem, 

passando a ser um componente espacial mais corriqueiro nas comunidades rurais e com pouco 

movimento de pessoas e de alimentos produzidos. 

             Outros fatos marcantes fazem parte da memória das relações socioambientais dos 

pescadores com o seu antigo modelo de natureza, como a venda ambulante do peixe fresco com o 

uso da buzina de chifres de boi para anunciar a oferta do produto, o deslocamento para a compra do 

peixe pela dona de casa com o uso de bacias que antecederam o uso de sacolas plásticas, a venda do 

peixe pelo próprio pescador com o uso de côfos
10

 que antecederam as caixas de isopor e a 

funcionalidade da antiga praia
11

, arena de comercialização dos pescados que funcionava também 

como um terminal hidroviário do transporte de passageiros feito pelas lanchas a motor. 

              Nessa época, a população que não se ocupava da pesca, dispunha desses alimentos 

                                                 
7
 No caso especial dos pescadores locais, utilizavam a fibra retirada da palha dos tucunszeiros. 

8
 Motor de baixa potência adaptado na parte traseira das canoas de pesca ou nas canoas de transporte lacustre 

realizado da sede municipal para os povoados. Tais motores se propagam como tecnologia moderna em substituição 
das antigas velas que funcionavam como propulsores da força de tração das canoas pelo vento.  
9
 Casa de palha ou taipa construída temporariamente na planície de inundação dos lagos. Funcionavam como 

moradias temporárias e como pequenos entrepostos comerciais do peixe seco. 
10

Cesto de variados tamanhos construído artesanalmente de palha de babaçu, utilizado principalmente como 
embalagem para armazenar peixes, farinha, frutas e carvão. Também é usado como utensílio doméstico de variados 
fins.  
11

 A praia era o ponto mais movimentado da cidade na época, reunindo aglomerados que superavam até mesmo as 

agências bancárias. A circulação se dinamizava com o movimento de bens, produtos agrícolas e passageiros que 

transitavam para os povoados localizados nas planícies de inundação dos lagos e pessoas da cidade que buscavam 

garantir a compra das refeições do dia.    
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com um custo muito baixo. Os peixes eram ―negociados‖ da seguinte forma: o comprador 

deslocava-se até a praia e escolhia os peixes que queria do próprio pescador que eram numerosos e 

traziam pescados abundantes, diversificados e de boa qualidade. Este sugeria um preço bem módico 

que poderia ainda ser flexibilizado com uma contraproposta do comprador.  

            Em outras circunstâncias o pescado não era levado para ser comercializado na praia, 

mas nos próprios portos
12

. Desta forma ele era vendido por um preço mais baixo que o pescado 

ofertado na praia, visto que os compradores eram vizinhos, amigos, compadres e parentes do 

pescador, havendo outras situações em que o pescado era simplesmente compartilhado entre eles 

sem nenhum custo. 

           Os pescadores entrevistados em trabalho de campo foram unânimes em afirmar que 

embora alguns pescadores conseguissem uma produtividade mais baixa que outros, a atividade era 

sustentável à geração de renda e a subsistência familiar, pois a oferta de peixes era grande, o 

número de pescadores reduzido e o grau de interferência no ecossistema lacustre era bem mais 

moderado que os dias atuais, pois a capacidade de suporte do lago era respeitada e o pescado 

chegava a mesa de todos com fartura.  

 

 

4.2 Evolução das Técnicas X  Socioeconomia do Ambiente 

              Nos dias de hoje, algumas dificuldades foram superadas, a presidente da Colônia 

dos pescadores Maria de Fátima S. Pereira estimou que aproximadamente 90% dos seus associados 

possuam canoas e que 40% delas estejam motorizadas (estimativa referente ao ano 2008). O sal foi 

substituído pelo gelo, que garante a conservação dos produtos pescados por vários dias na feira de 

abastecimento.  A adoção dos motores nas canoas de pesca, a substituição de côfos e ainda o 

equacionamento da força humana pela bicicleta, carro-de-mão e até motocicletas e carros para o 

transporte e comercio de peixes são técnicas que incentivaram a pesca intensiva e predatória nos 

lagos de Viana, fazendo com que os estoques pesqueiros se reduzam gradativamente. 

              Entretanto esses avanços foram fortemente impulsionados pela ―modernização‖ 

trazida pelos reflexos capitalistas, que por outro lado, imprimiu uma crescente tendência ao 

consumismo, criou novas necessidades e implementou as forças produtivas nas comunidades 

envolvidas com a pesca. O geógrafo SANTOS (1999:188-189) considerou o estágio inicial dessas 

mudanças introduzidas pelo modelo capitalista, como período técnico: 

 

                                                 
12

 No período de inundação são os locais que funcionam como pontos de desembarque e ancoradouros das canoas de 
pesca. Localizam-se geralmente nos finais das ruas ou povoados e perto das residências dos pescadores-ribeirinhos. O 
termo ainda é utilizado pelas comunidades locais. 
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O período técnico vê a emergência do espaço mecanizado. Os objetos que formam o meio 

não são apenas, objetos culturais; eles são culturais e técnicos, ao mesmo tempo. Quanto ao 

espaço, o componente material é crescentemente formado do ―natural‖ e do ―artificial‖. 

Mas o número e a qualidade de artefatos variam. As áreas, os espaços, as regiões, os países 

passam a se distinguir em função da extensão e da diversidade da substituição, neles, dos 

objetos naturais e dos objetos culturais, por objetos técnicos. 

 

 

              Por outro lado, as técnicas evoluem e a população também incorpora novos valores 

ao seu cotidiano em vista do seu bem estar. Ao se analisar a cidade de Viana no bojo dessas 

mudanças, observa-se em uma pequena parcela da sociedade vianense, que o frenesi capitalista 

introduziu um modelo cultural baseado em um padrão de consumo semelhante aos moldes da 

sociedade de ―consumo de massas‖ descrito no bojo do discurso das Teorias da Modernização 

(Recasens: 2000,17) 

             Essa classe social de maior poder aquisitivo juntamente com a classe média, 

despontam de um padrão de consumo de bens e serviços relevante ao dinamismo do setor terciário 

local, o que tem contribuído para o aumento da produção de resíduos sólidos e líquidos, o incentivo 

de grandes empreendimentos comerciais, expansão do mercado de terras próximas à orla lacustre e 

graves interferências ao ciclo hidrológico local.   

            Uma prática recém chegada tem sido o desenvolvimento do turismo ecológico, 

prática esta, que sem a mínima infra-estrutura ou planejamento, vem se expandindo ao longo de 

corpos de água doce que ainda conseguem conservar algumas características naturais. Um exemplo 

ilustrativo desse impasse são os povoados de Santaninha e Pirapemas, localizados nas margens do 

lago Aquiri, onde se desenvolvem novos pontos turísticos que estimulam o surgimento de micro-

empreendimentos que oferecem oportunidades de lazer e entretenimento. 

  O crescimento do terciário, a expansão urbana desordenada e o avanço das fronteiras 

econômicas (principalmente a pecuária bubalina, e, recentemente, o mercado imobiliário de terras, o 

turismo ecológico e o plantio do arroz em solos de várzeas) são fatores que impulsionam o uso 

insustentável dos recursos naturais, dando corpo aos mais diversificados tensores de pressão 

antrópica. Com o uso cada vez mais compulsivo dos componentes ambientais das regiões úmidas, 

as comunidades envolvidas com pesqueiras se vêem cada vez mais ameaçadas de garantir uma 

renda digna e até mesmo a subsistência familiar. 

 

A pobreza como desatenção de necessidades básicas não está necessariamente associada à 

existência de tecnologia tradicionais, porém sua eliminação é necessariamente o resultado 

do crescimento das modernas (SHIVA: 1995: 42-43) 

 

             Entende-se, portanto que a modernização de muitas práticas sociais, que antes, 

secularmente eram praticadas de forma mais simples, hoje constitui uma preocupação para o 

equilíbrio ambiental da realidade espacial geográfica de Viana, porque retira da natureza, em 
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intervalos muito curto de tempo, elementos essenciais onde a mesma não conseguem se recompor .  

 

4.3 As lacunas da sustentabilidade 

  As mudanças usurpadas pelo modelo capitalista vigente desencadearam uma série de 

problemas que incidem diretamente no cotidiano das comunidades pesqueiras. Os trabalhos de 

campo elucidaram a percepção de cinco dimensões que se encontram totalmente desprovidas de 

práticas sustentáveis, sendo as dimensões social, econômica, cultural, ambiental e política.   

             No contexto etnográfico dos pescadores ocupados com a pesca comercial, COSTA 

(2006: 72) mostra que a pesca artesanal não constitui uma atividade sustentável ao pescador, tendo 

em vista que sua renda média não chega a um salário-mínimo e o atravessador consegue faturar até 

70% a mais do que o pescador consegue, a autora frisou que o cenário da pesca artesanal na região 

em relação as questões sócio ambientais é caracterizada pela baixa qualidade de vida do pescador, 

que tem pouca escolaridade e sobrevive da atividade pesqueira. 

  Em entrevistas realizadas com alguns pescadores que chegavam da pesca, houve 

relatos surpreendentes, como os do Sr. Domingos da Cruz, onde afirmou que os mesmos chegam a 

passar até dois dias ocupando-se em uma pesca de longa distância na intenção de melhorar sua 

produtividade e quando voltam com seus produtos, nem sempre tem forças para se deslocar até os 

centros de comercialização, portanto os trabalhadores acabam vendendo sua produção aos 

atravessadores no ato do desembarque.  

             A figura do atravessador surge justamente com as mudanças da sociedade se 

reorganizando, possuindo este, o capital de investimento para comprar estoques de pescados frescos 

e meios de transportes mais eficientes que, nesta ótica de mercado, são os seus meios de produção 

imediatos (que, inclusive, o pescador não tem) para o transporte do pescado, dos mais 

diversificados pontos de desembarque, até o centro de abastecimento (feira municipal), 

equipamento urbano este, que surge com as mudanças sociais após o aumento da população e com 

as novas necessidades de infra-estrutura, ordenamento territorial, conforto e outros.  

  No aspecto econômico, a pesca deixou de ter expressividade econômica que tinha até 

os anos oitenta. Nessa época a pesca artesanal abastecia satisfatoriamente o mercado local e 

regional, o pescado contava com espécies ―gigantes‖ de surubins, curimatãs e pescadas e traziam 

fartura às comunidades de pescadores e alimentos baratos e de boa qualidade e à população de 

modo geral. COSTA (1982) mostra que no final da década de setenta do século passado, Viana era 

um dos municípios maranhenses com maior volume de pescados exportados para a capital São Luís. 

  Com tal esplendor, a cidade de Viana atraia de várias regiões um enorme fluxo de 

turistas, principalmente nas épocas de cheias do lago. Os turistas eram trazidos pelos atrativos da 

diversificada culinária decorrente da pesca artesanal e dos tradicionais festejos da cidade, 
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principalmente o Festival do Peixe, a Festa da Ascensão e a Festa de São Pedro, que 

tradicionalmente eram os festejos que tinham o pescador e os lagos como destaque. A cidade de 

Viana recebeu um apelido que ficou popularmente conhecida no Maranhão como a ―Cidade do 

Peixe‖.  Hoje por incoerência do processo de degradação dos ambientes úmidos, ela não consegue 

fazer jus a esse título. 

  Na dimensão cultural o lado perverso das mudanças trouxe a perda de identidade 

cultural de muitas comunidades pesqueiras, principalmente o pescador do campo, que precisou se 

deslocar do meio rural e passou a ocupar as periferias urbanas que crescem em ritmos exorbitantes. 

O técnico da Secretaria de Agricultura Familiar da Prefeituma Municipal Sabino Costa Neto 

declarou que já trabalhou com programas sociais junto a pescadores, nos quais se mostraram que 

muitos deles passaram a ocupar-se em atividades terciárias (precisamente no setor informal), outros 

ainda tentam utilizar-se da pesca como ―bicos‖, ou seja, quando não estão ocupados com uma 

atividade terciária, geralmente relacionada à construção civil ou ao comércio informal  

  Em entrevista concedida a este trabalho, o delegado sindical Leôncio Nascimento 

Muniz relatou a trajetória de famílias que saíram do povoado Santa Tereza, ribeirinhos que antes 

residiam na orla lacustre do lago Maracu e passaram a habitar na cidade. O mesmo afirmou: Eles 

dizem que vieram pra cá porque aqui e melhor de viver, mas não é não. É porque a terra ta se 

acabando e o peixe ta ficando cada vez mais difícil. O trabalhador rural referiu-se ao esgotamento 

dos solos que conduzem uma baixa produtividade da agricultura familiar e a escassez do peixe, 

dramas sociais estes que são embutidos no processo de ―desconstrução‖ do seu lugar, onde Escobar 

(2005: 134) reforça que: 

 

O lugar, em outras palavras, desapareceu no ―frenesi da globalização‖ dos últimos anos, e 

este enfraquecimento do lugar tem conseqüências profundas em nossa compreensão da 

cultura, do conhecimento, da natureza e da economia. 

 

 

  Outra perda irreparável refere-se aos festejos locais que referendam os ambientes 

úmidos como palco das atrações. O Festival do Peixe, por exemplo, que surgiu há mais de trinta 

anos em função da expressividade que o peixe representa para economia local e para a vida social 

dos pescadores, existe ate hoje, mas totalmente descaracterizado de sua essência e tradicionalismo.  

- O antigo Areal
13

, campo limpo da orla lacustre do lago Maracu, que virava palco desse festejo, foi 

totalmente modificado, para construção do ―moderno‖ ―Parque Dilu Melo‖;  

                                                 
13

 Campo inundável contíguo a praia que recebia esse nome pela sua característica natural na época da estiagem, 
apresentando um solo composto basicamente de areia fina, sendo um grande atrativo para as comunidades que se 
reuniam para fazer passeios e a criançada para brincar. 
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- O peixe não é mais celebrado como o produto principal da festa (na realidade o peixe nem sequer 

é lembrado) e sim as bandas de forró, esportes modernos como beach-socker, enduro de 

motocicletas e parques de diversões;  

- Não existem mais as barracas dos pescadores que se identificavam com o nome dos peixes locais, 

enfatizando a importância da pescaria para os vianenses, nem mesmo o tradicional barracão dos 

pescadores (salão dançante, com som ambiente);  

- As competições entre pescadores também se extinguiram, como a corrida para pescar o maior 

peixe, o tecedor de rede de pesca mais rápido, o melhor tarrafeador e outras. 

  O fascínio oferecido pela pós-modernidade tem suprimido os valores culturais 

acumulados naquela sociedade que são fundamentais para a identidade cultural do lugar. O 

abandono das práticas simbólicas daquela natureza socioambiental se intensifica gradativamente no 

decorrer dos tempos. 

 

 

Os problemas atuais postos pela urbanização, ocorrem no âmbito do processo de 

reprodução da sociedade. Por isso mesmo a globalização também produz modelos éticos, 

estéticos, gostos, valores, moda, constituindo-se como elemento fundamental da reprodução 

das relações sociais, um cotidiano, ainda em formação, onde todas as relações sociais 

passam a ser mediadas pela mercadoria. (CARLOS: 1996:57) 

 

 

  No aspecto ambiental é visto que os lagos de Viana e seus componentes hídricos 

perdem gradativamente suas matas ciliares; a lâmina d‘água se rebaixa a cada ciclo anual de 

inundação; o assoreamento tem se tornado implacável no sepultamento de enseadas e pequenos 

braços de rios; o esgotamento dos solos agricultáveis ―empurra‖ as roças anuais para as áreas mais 

próximas do lago. Estes e outros elementos tornam o ambiente lacustre improdutivo para a pesca 

artesanal, insalubre para o abastecimento de água potável e para a sobrevivência e reprodução da 

biodiversidade.  

             A dimensão política constitui a mais complexa. A informação prestada pelo técnico 

Costa Neto é que a região úmida do Sistema Lacustre Vianense é assistida pelo IBAMA, mas  o 

mesmo não consegue amenizar os problemas arrolados neste discussão. Há necessidade de mais 

fiscalização e controle territorial sobre os recursos hídricos. A prefeitura Municipal implantou 

recentemente a Secretaria de Meio Ambiente, mas ainda não conta com nenhuma ação de 

planejamento ou manejo dos ambientes naturais.  

             O mesmo técnico informou que o plano diretor da cidade foi aprovado, mas sua 

prática ainda é discutida e passa por muitas dificuldades. A Colônia dos Pescadores é um órgão que 

muito vem contribuindo com a condição social de seus associados, já que presta serviços 

assistenciais de viabilidade do seguro defeso, seguro desemprego e auxílio doença, porém não tem 

poderes para atuar no controle do ambiente.     
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            Os mecanismos subjacentes evidenciados por Escobar (2005: p.142) que orientavam 

o modelo local de natureza, na realidade das comunidades pesqueiras de cidade de Viana, foram 

suprimidos, fragmentados ou reorientados de acordo com as imposições do modelo consumista 

vigente.  Esta tendência imprimiu novas localizações, introduziu novas culturas e modificou velhos 

hábitos e práticas, tudo em conformidade com os imperativos do sistema produtivo capitalista. 

RECASENS (1996:14) nos lembra o pronunciamento de Harry Truman, quando enfocava os 

primeiros dogmas do discurso do desenvolvimento que colocavam em evidência a previsão dessas 

mudanças: 

 

Todos os países, inclusive o nosso, obterão um grande proveito de um programa 

construtivo que permitirá utilizar melhor os recursos humanos naturais do planeta (...) uma 

produção é a chave para a prosperidade e a paz. E a chave para uma maior produção é uma 

aplicação mais extensiva e mais vigorosa do conhecimento técnico e da ciência moderna.  

 

              As idéias do Escobar mostram em um ponto de vista geográfico, a cidade de Viana 

submissa a uma visão geopolítica de lugar, vista como anexo de um espaço de poder, onde (...) o 

conhecimento local não é “puro” nem livre de dominação; os lugares podem ter suas próprias 

formas de opressão e até de terror; são históricos e estão conectados com o mundo através de 

relações de poder, e de muitas maneiras, estão determinados por elas (ESCOBAR, 2005: 152-153). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

             A cidade de Viana começou a sofrer transformações espaciais mais agressivas com 

o advento da expansão do transporte rodoviário a partir da década de 70, quando esta cidade 

testemunhou grande aumento em seu surto migratório tanto das pessoas que vinham da zona rural 

do seu município, como também das outras cidades vizinhas. 

  A infra-estrutura estrutura social e produtiva local tem se mostrado frágil e 

ineficiente para incorporar o incremento populacional que se expande, principalmente nos núcleos 

urbanos ascendentes. Soma-se no jogo de impasses, a ausência de um planejamento ambiental e 

urbano que melhor ordenasse o crescimento horizontal da cidade e o disciplinasse o uso dos 

recursos naturais.  Os problemas ambientais que surgem, atingem proporções irreversíveis, 

potencializados no uso e pose indevida dos solos urbano e rural, na utilização predatória dos 

campos de várzeas, ocupações na orla e na planície de inundação do lago, deterioração do solo 
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agrícola, graves interferências na rede hidrográfica do Sistema Lacustre Vianense, entre outros 

problemas que comprometem o bem estar social da população. 

             No plano social, este advento trouxe uma série de inconsistências, que se traduzem 

em um conjunto de desafios, seja na busca de modelos produtivos que tenham uma vocação 

econômica coerente ao equilíbrio dos recursos naturais, seja na adoção de uma gestão política capaz 

de conter os conflitos e desajustes existentes entre as partes comprometidas com a problemática da 

pesca, ou no planejamento e execução de políticas sociais que devolvam às comunidades 

tradicionais e ribeirinhas, o direito de usufruir dignamente dos recursos desse modelo local de 

natureza. 

  Esta reflexão traz ainda alguns questionamentos que não puderam ser respondidos 

neste momento, mas que podem ser avaliados e retomados de forma mais acurada em um trabalho 

mais aprofundado: 

  Que modelo de natureza é vislumbrado hoje pelo pescador no contexto de seu 

desenvolvimento?  

Qual o seu modelo de desenvolvimento pretendido?  

            Qual a perspectiva dos pescadores diante do processo de degradação ambiental do 

lago de Viana?   

            Que contribuições empíricas baseadas em sua formação cultural podem contribuir 

para o conhecimento da realidade e para a busca de soluções?  

             Como repensar as mudanças socioculturais tendo em vista o resgate de velhas 

identidades e culturas tradicionais?  

             Torna-se coerente buscar novas alternativa de produção que aproveitem o potencial 

desse modelo local de natureza em sua atualidade ou reconstruir as estruturas do passado?  

             A piscicultura e a criação de peixes devem ser incentivadas, na intenção de se 

construir um novo prisma para o aumento da oferta de peixes no mercado?   

  Estes questionamentos deixam clara a extrema necessidade de estudos etnográficos 

que se façam conhecer as reais necessidades da comunidade envolvida com a pesca, que se 

identifiquem a gravidade dos problemas e introduzam novas informações e conhecimentos 

suficientemente capazes de desbancar a visão reducionista instaurada no corpo dos dramas sociais 
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decorrentes dos impasses ambientais, dramas estes, ainda pouco preocupantes para os detentores de 

poder.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Verifica-se que hoje o grande insumo que move o mundo é a informação, portanto 

quem não pode ter acesso está fora do mercado de trabalho, das discussões políticas, encontra-se a 

margem das relações sociais.  

As comunidades periféricas que se encontram longe dos centros urbanos apresentam 

dificuldades oriundas dessa necessidade informacional. A cidadania não é posta em prática pelo fato 

do próprio individuo desconhecer ou mesmo não se reconhecer como membro de uma sociedade 

que o subjuga e relega a ele papéis secundários nas relações sociais, sempre de forma 

marginalizada. 

O cotidiano brasileiro demonstra fragilidade em relação aos direitos sociais e a 

participação do indivíduo na sociedade dentro de uma concepção cidadã. Percebemos que por muito 

tempo, os brasileiros foram, e são privados de seus direitos humanos e civis, fato esse que vem se 

agravando no decorrer do processo de globalização, que por trás de um discurso de 

desenvolvimento esconde suas reais intenções extinguindo fronteiras econômicas através da criação 

de amplos mercados, mas, à custa do aumento da exclusão social, que reforçou não só a 

desigualdade social entre os indivíduos, como também compromete a identidade cultural de muitos 

países. 

Todavia, a resistência, é uma característica inerente ao ser humano vindo à tona sempre 

que esse percebe sua liberdade sendo tolhida. A abertura política no Brasil a partir dos anos 80 foi 

um momento de resistência dos brasileiros que lhes garantiu resgatar a prática de seus direitos, 

assim como, também de participar dos processos de articulação de políticas que melhor atendesse 

suas necessidades. Nesse momento, de intensa participação popular e resgate de direitos políticos, 

aumentou as pressões para que o poder público utiliza-se das políticas públicas como mecanismo de 

reversão do quadro de desigualdade social acumulado por anos de opressão. 

No cenário cultural, as políticas públicas foram utilizadas como instrumento de gestão 

há menos tempo, a exemplo, as políticas públicas de incentivo a leitura e democratização ao acesso 

à informação que apenas recentemente tem gerado estudos. Por política pública entendemos como 

mailto:cawell2000@uol.com.br
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um conjunto ordenado e sistematizado de ações e decisões, pensados a partir de levantamentos 

sobre uma realidade social, com a participação do poder público e sociedade civil, que busca 

resolver problemas sociais existentes.  

Como política cultural, entendemos essa, como um conjunto de intervenções realizadas 

pelo estado, as instituições civis e os grupos comunitarios organizados a fim de orientar o 

desenvolvimiento simbólico, satisfazer as necesidades culturais da população e obter consenso para 

um tipo de ordem ou transformação social.  

A exclusão do cidadão do mercado de trabalho é um dos fortes indutores de 

empobrecimento dos países e está relacionado, principalmente, com a falta de preparo da mão-de-

obra e de investimentos em educação, com o fim de objetivar a formação integral e integradora do 

individuo e dele com o ambiente, tendo como pilar de sustentação as demandas sociais das 

profissões, o fortalecimento da cidadania e da democracia.  

Este artigo busca traçar um panorama das principais ações desenvolvidas pelo Plano 

Nacional do Livro e Leitura (PNLL) no estado do Maranhão, mas especificamente os programas: 

Livro Aberto, Pontos de Leitura e Bibliotecas Rurais Arca das Letras identificando as localidades 

selecionadas para as ações e os impactos originados da implantação dos programas para o 

desenvolvimento local. 

 

2 PLANO NACIONAL DO LIVRO E LEITURA (PNLL) 

 

Tratando-se de um país com dimensões continentais que apresenta uma diversidade 

cultural em ampla escala, o Brasil configura-se ainda como uma nação de níveis de 

desenvolvimento discrepantes em relação aos estados que compõe a federação, fato evidenciado 

pelos indicadores aferidos que atestam as divergências quando levantados os Índices de 

Desenvolvimento Humano (IDH) da Região Nordeste em comparação com outras regiões. 

A palavra ―pública‖ deriva seu significado essencial da base latina, publicus, que 

significa do povo e, em seus sentidos correlatos: geral, comum ou universal. Assim, cultura incluiria 

crenças, habilidades, artes, moral e costumes e qualquer aptidão física ou intelectual adquirida por 

seres humanos como membros da sociedade. A respeito de cultura Flusser (1983) diz haver dois 

entendimentos, podendo consistir em coisas feitas pelo homem, ou na própria visão do mundo feita 

através das práticas sociais individuais. Também há duas formas de se receber a cultura: de forma 

cumulativa e estática, sendo que na primeira o individuo recebe toda a carga de informação sem 

tentar modifica-la e a outra forma seria a acumulativa, porém dinâmica, podendo reelaborar tudo o 

que se recebe a partir de uma reorganização de acordo com um entendimento próprio, ―[...] cada 
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realidade cultural tem sua lógica interna, qual devemos procurar conhecer para que façam sentido as 

suas práticas, costumes, concepções e as transformações pelas quais estas passam‖ (SANTOS, 

2003, p.8). 

Em sentido amplo, a cultura incluiria também as várias entidades e instituições criadas 

para colocar o precedente em prática. O estudo de sistemas de informação e comunicação impõe 

que se admitam hipóteses de natureza cultural devido aos seguintes motivos: 

a) a cultura é criada por seres humanos; 

b) a cultura fornece a matriz das regras pelas quais utilizamos a linguagem, signos e 

símbolos não-verbais; 

c) a cultura pode ser categorizada no sentido não-material como possuidora de sistemas 

éticos, morais ou artísticos que lhe são próprias; 

d) a cultura pode ser categorizada nos sentido material de modo a incluir qualquer coisa 

feita pelo ser humano para qualquer fim (MCGARRY, 1999). 

Quando se fala no tocante a produção e incentivo por parte do Estado no que tange a 

cultura, esbarra-se no direito do cidadão em participar nas decisões da política cultural e de poder 

intervir nas diretrizes culturais da questão orçamentária com o intuito de garantir o acesso a 

produção cultural como explica Chauí (2006, p.238): 

 

Trata-se, pois, de uma política cultural definida pela idéia de cidadania cultural, em que a 

cultura não se reduz ao supérfluo, ao entretenimento aos padrões do mercado, à oficialidade 

doutrinária (que é ideologia) mas se realiza como direito de todos os cidadãos, direito a 

partir do qual a divisão social das classes ou a luta de classes possa manifestar-se e ser 

trabalhada porque, no exercício do direito à cultura, os cidadãos, como sujeitos sociais e 

políticos, se diferenciam, entram em conflito, comunicam e trocam suas experiências, 

recusam formas de cultura, criam outras e movem todo o processo cultural. 

 

No ano de 2006, é implementado um plano bastante significativo para o acesso e 

democratização da leitura, é criado o Plano Nacional do Livro e da Leitura (PNLL), em parceria do 

Ministério da Educação e Cultura, tendo por finalidade estabelecer políticas públicas de leitura e 

livros, mediante articulação de diversos atores sociais, tais como:  

 

[...] Estado, universidade, setor privado e demais organizações da sociedade civil que 

formam o chamado terceiro setor. Tem como objetivo central melhorar a realidade da 

leitura no país e, por isso é construído e se desenvolve por meio de um processo que 

transcende a imediatez. (BRASIL, 2006, p.5). 

 

O PNLL, política implementada no Governo Lula, apresenta diretrizes para uma política 

pública de livro e leitura no Brasil, principalmente no que se refere às bibliotecas públicas e à 

formação de mediadores de leitura. Acredita-se que esses são elementos essenciais para um 

desenvolvimento social e para que os indivíduos exerçam a cidadania. 
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Assim, para que esse Plano adquira a dimensão pensada, é importante que Governo 

Federal, governos estaduais e municipais, empresas públicas e privadas, assim como organizações 

da sociedade civil, unam forças, direitos e deveres para assim não seja mais uma política 

assistemática, fragmentada e pulverizada que acontece neste país, desde o inicio do Século XIX 

(BRASIL, 2007). 

Para tanto, a organização articuladora do PNLL está dividida em 4 (quatro) eixos 

norteadores e 20 linhas de ação, como informa a cartilha criada pelo Ministério da Educação e o 

Ministério da Cultura, a saber, o eixo norteador para a área de bibliotecas públicas e outros espaços 

de leitura: 

Eixo 1 - Democratização do acesso 

1.1 Implantação de novas bibliotecas – Implantação de novas bibliotecas municipais e 

escolares (com acervos que atendam, pelo menos, aos mínimos recomendados pela Unesco, 

incluindo livros em braile, livros digitais, audiolivros etc, computadores conectados à 

Internet, jornais, revistas e outras publicações periódicas) e funcionando como centros de 

ampla produção e irradiação cultural. Apoio à abertura de bibliotecas comunitárias 

(periferias urbanas, morros, hospitais, creches, igrejas, zonas rurais, clubes de serviços, 

ONGs etc.). 

. 

1.2 Fortalecimento da rede atual de bibliotecas - Fortalecimento e consolidação do sistema 

nacional de bibliotecas públicas, tornando-o realmente um sistema integrado, com níveis 

hierárquicos de bibliotecas e meios de circulação de acervos, informatização de catálogos, 

capacitação permanente de gestores e bibliotecários como promotores da leitura e 

atualização de acervos. Instituição e/ou fortalecimento dos sistemas estaduais e municipais 

de bibliotecas, com funções de gerenciamento entre União, Estados e Municípios. Criação 

do sistema de estatísticas das bibliotecas. Conversão das bibliotecas em centros geradores 

de cultura. Programas permanentes de aquisição e atualização de acervos. Transformação 

das bibliotecas em unidades orçamentárias. Bibliotecas públicas com quadro de pessoal 

adequado às necessidades e especializado. 

 

1.3. Conquista de novos espaços de leitura 

Criação e apoio a salas de leitura, bibliotecas circulantes e ―pontos de leitura‖ (ônibus, 

vans, peruas, trens, barcos etc.). Atividades de leitura em parques, centros comerciais, 

aeroportos, estações de metrô, trem e ônibus. Leitura em hospitais, asilos, penitenciárias, 

praças e consultórios pediátricos. Leitura com crianças de rua. Espaços de leitura nos locais 

de trabalho. (BRASIL, 2007, p.40). 

 

Como ações integradoras do Plano encontram-se os programas Livro Aberto, Pontos de 

Leitura e Bibliotecas Rurais ―Arca das Letras‖ que serão discutidos nos capítulos seguintes. 

 

2.1 Programa Livro Aberto 

 

O Ministério da Cultura e da Educação durante o Governo Lula elaboraram o Plano 

Nacional do Livro e Leitura (PNLL) como política de incentivo a leitura e com a missão de zerar o 

numero de municípios sem bibliotecas e otimizar as que funcionam de forma precária, essa 

iniciativa encontrou respaldo na sua efetivação a partir de um conjuntos de ações que compõem o 

Programa ―Livro Aberto‖, sob coordenação do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP) 

javascript:ShowDet('13')
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da Fundação Biblioteca Nacional, estados e municípios. O projeto pretende instalar bibliotecas 

públicas em todos os municípios brasileiros que ainda não as possuem.  

O Programa prevê a aplicação de recursos federais para a instalação e ampliação do 

acervo público de livros, estabelecendo parceria com as prefeituras (responsáveis por ceder o 

espaço e manter a biblioteca) e com os estados que, através de seus Sistemas Estaduais de 

Bibliotecas Públicas (onde existe), atuarão como interlocutores junto ao Mistério da Cultura, assim 

como serão os responsáveis para que municípios recebam consultoria especializada (bibliotecários) 

para implantar a biblioteca, capacitação de profissionais para auxiliar no atendimento e 

supervisionar a aplicação do recurso (se o município obedeceu e obedece aos critérios do Programa) 

(BRASIL, 2008). 

A relevância de implantar esse Programa voltado para as bibliotecas públicas emergiu a 

partir de indicadores aferidos em 2001 que apontam a existência de 1.173 municípios brasileiros 

sem bibliotecas públicas. Segundo dados do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (2008), 

apenas 330 cidades permanecem nessa situação.  

A região Nordeste, que inicialmente foi apontada como a mais carente em municípios 

sem bibliotecas - 688 cidades, apesar do avanço do programa, continua sendo a região com maior 

número de cidades sem essa instituição. Estima-se que 75% das cidades brasileiras que ainda não 

possuem bibliotecas públicas estão situadas no Nordeste, enquanto no Sudeste menos de 1% 

permanece nessa situação (BRASIL, 2008).  

Diante desse quadro diagnosticado, o Programa ―Livro Aberto‖ tem por objetivos e 

linhas de atuação: 

Objetivo Geral: Estimular o hábito da leitura, facilitando o acesso às bibliotecas 

públicas e propiciar a difusão do conhecimento científico, acadêmico e literário. 

Já os objetivos específicos são: 

 Fomento a Projetos Culturais na Área do Livro e da Leitura 

 Fomento à Produção de Obras Literárias, Científicas e Acadêmicas 

 Capacitação de Agentes Multiplicadores do Hábito da Leitura 

 Promoção de Encontros de Leitura 

 Assessoria Técnica a Bibliotecas Públicas 

 Promoção e Intercâmbio de Eventos Culturais na Área do Livro e da Leitura 

 Concessão de Prêmios à Arte Literária 

 Estudos e Pesquisas nas Áreas de Memória Bibliográfica, Editorial e Literária 

 Modernização de Bibliotecas Públicas 

 Concessão de Bolsa para Escritores Brasileiros. (BRASIL, 2006). 

 

O processo de implementação do Programa ―Livro Aberto‖ no Estado do Maranhão está 

sendo coordenado pela Biblioteca Pública ―Benedito Leite‖ - BPBL, órgão da Secretaria de Estado 

da Cultura – SECMA, o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas - SEBP, através da Direção Geral 

e do Serviço de Informação e Municipalização-SIM.  
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Quadro 1 - Bibliotecas públicas municipais implantadas em 2007 

Fonte: MARANHÃO. Biblioteca Pública ―Benedito Leite‖, 2007 

 

Estes atores vêm colaborando com as políticas públicas implantadas pelo SNBP, 

implementando ações de implantação de bibliotecas públicas junto aos municípios maranhenses que 

compreendem: apoio à criação e implantação de bibliotecas públicas municipais, supervisão, 

treinamentos para auxiliares de bibliotecas, organização da biblioteca, processamento técnico dos 

livros recebidos e cadastro junto ao Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas destas novas 

bibliotecas. 

A falta de bibliotecas públicas no Estado do Maranhão, assim como, os baixos 

indicadores de desenvolvimento, contribuíram para que o Estado fosse contemplado com um maior 

número de bibliotecas do Programa ―Livro Aberto‖. De acordo com dados constantes em relatórios 

da Biblioteca Pública ―Benedito Leite‖, coordenadora do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, 

65 municípios foram contemplados com bibliotecas públicas, 24 com modernização (bibliotecas já 

existentes), 12 iniciativas da sociedade civil materializadas em Pontos de Leitura e 187 Agentes de 

Leitura, inicialmente selecionados em 17 municípios. (MARANHÃO, 2008). 

Apesar de criado em 2002, o Programa ―Livro Aberto‖ só iniciou seu processo de 

implementação no Maranhão a partir de 2005, sendo 25 bibliotecas implantadas e 1 modernizada 

neste mesmo ano, faltando 40 instituições serem instaladas.  Abaixo municípios contemplados.  

 

MUNICÍPIOS 

São Pedro dos Crentes Feira Nova do Maranhão 

Formosa da Serra Negra Centro Novo do Maranhão  

Santana do Maranhão São Domingos do Azeitão 

Capinzal do Norte Arame 

Colinas Centro do Guilherme 

Porto Rico do Maranhão  Turilândia 

Amapá do Maranhão Mirando do Norte 

Maranhãozinho Matões do Norte 

Milagres do Maranhão Raposa 

Senador Laroque São João do Carú 

Penalva Igarapé do Meio 

Buriti Bravo Gov. Luiz Rocha 

Santo Amaro  
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MUNICÍPIOS
1
 

Bacuri  Novas Colinas 

Barrerrinhas Olho D‘Água das Cunhas 

Belágua Olinda Nova do Maranhão 

Bequimão Pedro do Rosário 

Bom Jardim Presidente Médice 

Bom Jesus das Selvas São Raimundo da Doca Bezerra 

Bom Lugar São Roberto da Doca Bezerra 

Brejo de Areia São Roberto 

Buriti Satubinha 

Buriticupu Governador Newton Belo 

Caxias Jatobá 

Central do Maranhão Lajeado Novo 

Conceição do Lago Açu Luís Domingues 

Davinopólis Magalhães de Almeida 

Serrano do Maranhão Tufilândia 

Tuntum  

Quadro 2 - Bibliotecas públicas municipais a serem implantadas em 2008 

Fonte: MARANHÃO. Biblioteca Pública ―Benedito Leite‖, 2008. 

 

MUNICÍPIOS
2
 

Aldeias Altas 

Grajaú 

Imperatriz 

  

Quadro 3 – Bibliotecas públicas municipais a serem modernizadas em 2008 

Fonte: MARANHÃO. Biblioteca Pública ―Benedito Leite‖, 2008. 

 

Nenhum município mapeado realiza os procedimentos de acompanhar, controlar e 

avaliar ações executadas nas bibliotecas do ―Livro Aberto‖, logo, a implementação da política 

pública de acesso a informação fica comprometida já que até o momento, detectamos que o 

Programa não está atingindo seus objetivos traçados na formulação original. Com relação aos 

                                                 
1
 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 3 do dia 31 de dezembro de 2007, p.30 e 31.  

Algumas dessas bibliotecas públicas ainda não foram instaladas, apesar dos municípios  já terem sido contemplados. 
2
 Publicada no Diário Oficial da União, Seção 3 do dia 31 de dezembro de 2007, p.30 e 31. 
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impactos causados pelo Programa ―Livro Aberto‖ no Maranhão junto a seu público-alvo, foram 

detectadas pelos entrevistados os aspectos seguinte: 

a) Retirada das crianças da rua no período em que freqüentam a biblioteca; 

b) Facilidade de acesso a informações; 

c) Fomento a educação formal através da pesquisa escolar; 

d) Espaço de socialização e inclusão social. 

A partir da avaliação do Programa ―Livro Aberto‖ no Estado do Maranhão, 

considerando a falta de sujeitos relevantes no processo de sua implementação (SEBP, bibliotecários, 

representantes da sociedade civil e representante do Ministério da Cultura), além das observações 

mediante o contato com a realidade, alguns aspectos centrais merecem ser apontados. 

Inicialmente, há de se destacar o caráter limitado e insuficiente, qualitativa e 

quantitativamente, de bibliotecas públicas implantadas no Estado, pois como já mencionamos no 

corpo deste estudo, os dados utilizados pelo Ministério da Cultura, coletados no Sistema de 

Nacional de Bibliotecas Públicas da Fundação Biblioteca Nacional, estão incorretos e precisando 

ser atualizados, pois como relatamos, há municípios maranhense que consta no Sistema como se 

tivesse atualmente uma biblioteca, e quando chegamos aos municípios para averiguar essas 

instituições descobrimos que as mesmas estão fechadas a muito tempo, seja porque foram 

suprimidas em detrimento das Bibliotecas Farol da Educação, seja por desinteresse político em 

mantê-las funcionando. Baseado nesse fato, afirmamos que o Maranhão não terá o seu déficit de 

bibliotecas públicas municipais resolvido, o que nos faz concluir que a quantidade de bibliotecas 

para o Estado é insuficiente, já com relação à qualidade, atestamos que esta também é insuficiente 

por que não basta apenas implantar bibliotecas, é preciso dinamizá-las, executar projetos culturais 

que atraiam novos leitores e estes, utilizem as tecnologias de informação e comunicação para 

apropriação do conhecimento e desenvolvimento local. 

Além do aspecto acima, o estudo permitiu identificar grande distância entre o que é 

determinado na política oficial (Plano do MinC), para o acesso a biblioteca pública e a realidade de 

implementação do Programa ―Livro Aberto‖, representado por um conjunto de deficiências em 

termos de espaço físico não organizado baseado nas recomendações do Ministério da Cultura que 

recomenda criar a biblioteca em espaços alternativos, com múltiplos espaços, com acessibilidade 

para pessoas com necessidades especiais. Apontamos também, a deficiência do pessoal que trabalha 

nas bibliotecas, em termos da qualificação profissional geral e, mais particularmente, de uma 

qualificação profissional específica que é o profissional bibliotecário, que não foi encontrado em 

nenhuma biblioteca. Outro ponto a considerar são as limitações na manutenção financeira das 

bibliotecas municipais, pois as maiorias não dispõem legalmente de dotação orçamentária para 

atualização do acervo, contratação de pessoal e manter as atividades de rotina.  
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Outra constatação que merece destaque é a predominância da concepção que ainda 

orienta o trabalho desenvolvido por uma biblioteca que na maioria se limita apenas a orientar a 

pesquisa escolar, porém sabemos que a biblioteca pública é um centro cultural por excelência e 

gestores municipais, de biblioteca e população precisam incorporar essa idéia para que assim essas 

possam atingir seus objetivos previsto no objetivo original. 

Com relação aos administradores públicos municipais, pode haver um certo comodismo 

com as situações até aqui descritas, por não exigir muito esforço no seu desempenho, expressando a 

visão assistencialista que ainda permeia estas práticas e, como tal, não impõe a necessidade da 

busca da eficiência, eficácia e efetividade do Programa ―Livro Aberto‖, além da possibilidade de 

falta de visão mais profunda sobre a situação. Essa explicação é cabível posto que, já foi 

demonstrado nesse estudo, que o processo de operacionalização do Programa em questão carece de 

um planejamento consistente que lhes dê condições materiais adequadas e suficientes para executar 

as linhas de atuação do Programa e assim atingir o objetivo do mesmo, ―estimular o hábito da 

leitura, facilitando o acesso às bibliotecas públicas e propiciar a difusão do conhecimento científico, 

acadêmico e literário‖. 

Convém destacar as precariedades mais acentuadas, em todos os aspectos, reveladas 

pela presente avaliação, o fato das bibliotecas públicas não terem orçamento próprio limitando suas 

ações, a insuficiente capacitação de técnicos administrativos, a falta de bibliotecários para executar 

as atividades administrativas da biblioteca; a falta de participação da sociedade civil no processo de 

tomada de decisões; a visão reduzida dos dirigentes da biblioteca e gestores municipais sobre papel 

de uma biblioteca pública no município; a ausência de outros espaços de cultura para conciliar 

atividades de produção cultural, de resgate da identidade cultural dos municípios, assim como 

construção de cidadãos críticos, livres e atuantes na sociedade. 

 

2.2 Pontos de leitura 

 

Os pontos de leitura situam-se no eixo de democratização do acesso no PNLL, mas 

especificamente na conquista de novos espaços de leitura. Podem se inscrever para o edital dos 

pontos pessoas física, jurídica privada, sem fins lucrativos, representantes de iniciativas com 

atuação no estado com uma proposta voltada para o acesso a leitura através de um determinado 

valor que deve ser utilizado para aquisição de acervo, equipamento e mobiliário e no auxilio ao 

desenvolvimento das atividades. 

Alguns requisitos são exigidos na composição do acervo como: a quantidade de livros 

deverá corresponder até 70% do acervo adquirido, contemplar a produção literária regional e/ou 
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estadual e o acervo deve possuir pelo menos 5% de material em formato acessível a pessoas com 

deficiência. As iniciativas para serem contempladas devem estar inseridas em uma das áreas de 

atendimento ás prioridades da territorialização do Programa Mais Cultura: 

a) Semi-Árido; 

b) Territórios da Cidadania; 

c) Territórios de vulnerabilidade social (Pronasci); 

d) Territórios de indígenas, quilombolas, ribeirinhas ou de comunidades artesanais; 

e) Bacia Hidrográfica do São Francisco e BR 163; 

f) Cidades Históricas – IPHAN ; 

g) Periferias de grandes centros urbanos. 

O proponente contemplado compromete-se a encaminhar regularmente num período de 

12 (doze) meses um relatório contemplando a analise de resultados e impactos socioculturais 

abordando o numero de beneficiários diretos e indiretos, mensuração da satisfação da comunidade e 

do entorno da ação e a informação da geração de novas oportunidades para as ações e atividades da 

proposta além de relato da articulação com a comunidade. O acompanhamento fica sob a 

responsabilidade das secretarias de Estado da Cultura e pelo Ministério da Cultura através de visitas 

técnicas, reuniões e avaliações. 

A ação dos pontos de leitura no Maranhão, ainda são em número reduzido, 

concentrando-se em sua grande maioria na capital do estado, São Luís, talvez pelo desconhecimento 

da maioria das pessoas da iniciativa, o que encontra responsabilidade na divulgação incipiente por 

parte do Ministério da Cultura e da Secretaria de Estado da Cultura (SECMA) e a sociedade ainda 

não encontra ressonância nas atividades desenvolvidas por esses espaços devido a ausência de 

diagnósticos e a divulgação dos mesmos. 

 

Democratizar o acesso à leitura e ao livro não é somente uma questão de criação de projetos 

e programas; é antes de qualquer coisa, uma atitude politica. Atitude que se traduz em 

politicas públicas de acesso ao livro, a leitura, ao livro e a criação, ampliação e 

modernização de bibliotecas públicas e escolares. Trata-se de uma atitude politica que deve 

compreender também distintos aspectos constitutivos de ações integrais para o 

desenvolvimento da leitura, que incluem desde iniciativas de reafirmação de seu valor 

como instrumento fundamental para o desenvolvimento social e econômico ate as diversas 

propostas com um repertório amplo de ações concretas que gerem bons resultados possível 

de serem postos em prática (RODRIGUES, 2008, p.17). 

 

 

 

 

 



 

602 
 

AÇÃO PROPONENTE 

Nós da Comunidade - CUFA Escola Comunitária José Marques Lima 

Sala de Leitura ―Visão de Mundo‖ Instituto Bem Comum 

Biblioteca Dinâmica Mario Meirelles Sociedade Artística e Cultural Beto Bittencourt 

Biblioteca Comunitária Cantinho do Saber Formação – Centro de apoio a educação básica 

Biblioteca na quebrada: livro e leitura para o 

povo 

Associação dos Oradores do Novo Angelim 

Projeto Vivenciando Leituras Hospital da Criança Dr. Odorico Amaral de 

Mattos 

AMBASS – Organizações Associativas ligadas 

a cultura e a arte 

Associação dos Moradores do Bairro de São 

Sebastião – TIMBIRAS 

Biblioteca Comunitária Raio de Sol Diocese de Balsas 

Ponto de Leitura ABC do Zé  José Fernandes de Souza 

Projeto Ler pra Valer – leitores em rede  União dos Moradores da Vila dos Frades 

Baú da Imaginação: um convite a Leitura   Lígia de Jesus Carvalho 

Ponto de Leitura Espaço do Saber  Sociedade de Amigos das Bibliotecas do 

Maranhão – SAB/MA 

Criança Leitora Liberdade  ONG Saci-Pererê 

O Prazer da Leitura é um direito de todos  Auriléia Alves Matos 

Nasce uma criança Leitora  Joseane Maia Santos Silva 

Cantinho de Leitura ―Saci-Pererê‖   Alci Maria Lima 

Projeto de Leitura ―Eu canto, tu contas‖  Heridan de Jesus G.P. Ferreira 

Brincando com a Arca Tatiane da Silva Cruz 

Projeto Leitura ―Didi Barroso e Tia Juca‖  Instituto Simplício Oliveira (ISO) 

Biblioteca Comunitária Professora Maria de 

Jesus  

Maria Lilia Silva Diniz 

Quadro 4 -  Pontos de Leitura implantados no Estado do Maranhão 

 

 

2.3 Programa de Bibliotecas Rurais Arca das letras 

 

Questões como infraestrutura, tecnologia e saúde básica sempre são apontadas como 

lacunas no cotidiano da vida dos brasileiros, a inexistência ou ineficácia de políticas públicas 

atestam o descaso para com o cidadão.  

Levando a discussão para a dimensão rural a situação agrava-se de forma mais 

expressiva. Segundo Veiga (2010) 80% dos municípios brasileiros tem características rurais e 

detêm aproximadamente 30% de população brasileira. A maioria dessa população vive em cenário 

de extrema miséria sem perspectiva alguma de vida submetendo-se a uma subsistência sem acesso 

ao que existe de mais básico para uma vida digna. 
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O homem do campo brasileiro, em sua maioria, está desarmado diante de uma economia 

cada vez mais modernizada, concentrada e desalmada, incapaz de se premunir contra as 

vacilações da natureza, de se armar para acompanhar os progressos técnicos contra as 

oscilações de preços externos e internos, e a ganância dos intermediários. Esse homem do 

campo é menos titular de direitos que a maioria dos homens da cidade, já que os serviços 

públicos essenciais lhe são negados, sob a desculpa da carência de recursos para lhe fazer 

chegar saúde e educação, água e eletricidade, para não falar de tantos outros serviços 

essenciais (SANTOS, 2007, p.41-43). 

 

 

Esse cenário reflete um ambiente tenso, gerando desconforto e revolta por parte do 

trabalhador rural, ocasionando em confrontos de terra cada vez mais comuns na realidade brasileira. 

Ações governamentais para manter um diálogo e favorecer mudanças de cenários ainda são 

incipientes mantendo as comunidades rurais como coadjuvantes no processo decisório e de 

planejamento de políticas públicas.  

Soares e Carneiro (2010) enumeram as localidades de residência e trabalho de 

agricultores familiares, assentamentos de reforma agrária, remanescentes de quilombos, indígenas e 

ribeirinhos como exemplos de comunidades rurais. 

No entanto essa população tem demonstrado capacidade de organizar-se em prol de um 

objetivo comum intensificado pelos movimentos sociais e sindicais com vistas ao inicio de um 

dialogo para elaboração de projetos e propostas de reforma agrária garantindo melhores condições 

de vida no campo orientadas por um planejamento regional sustentável (SOARES; CARNEIRO, 

2010). 

Em se tratando de bens culturais, a situação torna-se mais complicada, pois o acesso é 

praticamente inexistente para quem esta distante dos grandes centros urbanos e a estatização da 

cultura acaba gerando produtos e serviços controversos, muito aquém de seus objetivos, pois o 

vínculo entre cultura e desenvolvimento nacional acaba por subordinar os planos culturais a um 

modelo de desenvolvimento capitalista disfarçando interesses econômicos em discursos de 

progresso e desenvolvimento gerando intervenção estatal e industrialização direta sobre a produção 

cultural e o controle ideológico da população para o consumo de bens culturais (CHAUÍ et al, 

1985). 

Um dos objetivos do PNLL é permitir o acesso e democratização da informação para os 

não-leitores e para aqueles que estão excluídos da possibilidade do acesso ao livro, independente de 

barreiras geográficas (MINISTÉRIO DA CULTURA, 2007). Partindo desse objetivo o Ministério 

do Desenvolvimento Agrário (MDA) elaborou um programa de criação de bibliotecas rurais 

conhecido como ―Arca das Letras‖ que visa a democratização e facilitação ao acesso a leitura por 

comunidades rurais com a entrega de arcas com acervo variado e a escolha de agentes de leitura 

para atuarem como mediadores na socialização desse acervo. 
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A política é estruturada numa tentativa de construção de um espaço familiar de vida e 

trabalho, como território de memória social para futuras gerações compreenderem os processos 

sociais das lutas dos trabalhadores rurais em decorrência da extrema mobilidade do agricultor 

submetido a constantes deslocamentos espaciais e de segregação social (MIRANDA, 2010). 

O Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) elaborou o Programa de Bibliotecas 

Rurais ―Arca das Letras‖ em 2003 com o objetivo de facilitar o acesso ao livro e incentivar a leitura 

no meio rural brasileiro através da instalação de bibliotecas e da formação de agentes de leitura. 

Contabiliza-se mais de 7.049 arcas e a formação de 15 mil agentes de leitura, além da circulação de 

mais de 2 milhões de livros nas casas de 800 mil famílias de comunidades rurais. O MDA reforça a 

necessidade da participação das comunidades nas etapas de planejamento, desenvolvimento e 

gestão das arcas das letras (SOUSA; CARNEIRO, 2010). 

O Programa de Bibliotecas Rurais ―Arca das Letras‖ é uma 

 
[...] política afirmativa e inclusiva materializada pela metodologia de implantação de 

bibliotecas rurais e veiculadas por meio de uma rede de parcerias, que vem promovendo a 

leitura como pressuposto para o desenvolvimento das atividades de educação e formação 

dos moradores do campo (SOARES; CARNEIRO, 2010, p.23). 

 

O Programa de Bibliotecas Rurais ―Arca das Letras‖ já implantou arcas no Estado do 

Maranhão em aproximadamente 421 comunidades nos territórios da Baixada Ocidental, Cocais, 

Vale do Itapecuru, Baixo Parnaíba, Campos e Lagos, Lençóis Maranhenses, Médio Mearim, Alto 

Turu e Gurupi (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2010) atendendo 38.713 

famílias com características diversas que as classificam enquanto comunidades rurais 

compreendidas em: agricultura familiar, Projeto de Assentamento (INCRA), remanescente de 

quilombos, indígenas, Escola Família Agrícola, assentamento estadual, colônia de pescadores, 

Projeto de Crédito Fundiário e Casa Família Rural  

Diante desse quadro alguns questionamentos são pertinentes: a implantação do projeto 

acarreta de alguma forma, em benefícios para a região contemplada? Quais as novas formas de 

sociabilidade decorrentes pela implantação do programa? Existe um acompanhamento pelos órgãos 

mantenedores da ação em conjunto com a comunidade sobre a execução e avaliação da política? 

A análise do programa é relevante considerando a dimensão do projeto em nível 

nacional e a grande quantidade de Arca das Letras implantadas e o número de famílias de 

comunidades rurais que são contempladas com o programa originando a necessidade de investigar 

também o retorno que tal ação traz para a região onde o programa foi implantado. O Programa das 

Arcas de Letras configura-se como uma política pública, portanto deve passar por uma avaliação 

durante sua implementação ―[...] a fim de identificar possíveis distorções do projeto e ao mesmo 
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tempo apontar estratégias que possam contribuir para a redefinição da política [...]‖ (FERREIRA, 

2000). 

Os espaços de leitura evidenciadas pelo Programa de Bibliotecas Rurais Arca das Letras 

devem ser compreendidas como um  

 

[...] território de memória, informação e conhecimento, por não ser um espaço estático onde 

as suas atividades se limitam exclusivamente ao atendimento ao alunado do ensino 

fundamental e médio. Para essa concepção de biblioteca, ela só existe se realmente for um 

espaço aberto a participação democrática de todos (incluindo a do alunado), porque, apesar 

de o livro e a leitura serem seus principais suportes físicos e intelectuais, são incorporadas 

também outras atividades socioculturais, religiosas, políticas, desportivas e/ou recreativas 

das comunidades usuárias (PRADO, 2009, p.377). 

 

 

Mesmo com a quantidade de arcas entregues e a variedade de famílias atendidas pelo 

programa, sua ação encontra-se ainda de forma incipiente não encontrando ressonância na 

comunidade no que tange ao letramento e alfabetização, e muitos dos municípios desconhecem 

totalmente a existência da ação, o que dificulta na construção de novas parcerias para o fomento do 

programa, além dos inúmeros problemas referentes aos agentes de leitura ao dificultarem o acesso a 

comunidade as arcas devido questões politicas.  

O ciclo de gestão preconizado por Walton (1989) pode nortear a analise de políticas 

públicas em suas etapas de planejamento, execução, avaliação e controle reforçando o caráter da 

participação efetiva dos sujeitos sociais envolvidos no processo para que o mesmo alcance os 

objetivos delineados em sua proposta inicial e não se configure como meros espectadores de uma 

intervenção estatal, mas atores no processo do desenvolvimento regional. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

A formação e o desenvolvimento da cidadania resvalam pela questão do acesso e uso da 

informação, pois tanto o exercício de direitos políticos, civis e sociais depende fundamentalmente 

da democratização do acesso a informação, evidenciando que o não-acesso a informação 

impossibilita o exercício pleno da cidadania. A informação, partindo desse principio deve ser vista 

no sentido de coletividade, ou seja, um bem social.  

Reafirmamos que a construção da cidadania, ou de práticas de cidadania, passa 

necessariamente pela questão do acesso e uso da informação, pois tanto a conquista de direitos 

políticos, civis e sociais, com a implementação dos deveres do cidadão depende de ampla 

disseminação e circulação da informação e, ainda de um processo comunicativo de discussão critica 

sobre as diferentes questões relativas a construção de uma sociedade mais justa e com maiores 

oportunidades para todos os cidadãos. 
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Uma nação que se quer desenvolvida necessita antes identificar-se, constituir-se com 

caráter próprio. E somente a partir da prioridade cultural – na busca de si mesma – isto se torna 

possível. O apoio ao bem cultural perpassa pela produção, distribuição, consumo e preservação 

tendo nas três primeiras formas a síntese de ação cultural e a ação cultural pressupõe uma politica 

de Estado. Uma politica cultural que inclua o acesso ao livro e a leitura que não se apóia na 

facilitação aos meios de acesso das populações carentes aos instrumentos de informação, é uma 

politica cultural fadada ao insucesso. 

Apesar das ações que integram o PNLL escolhidas para análise: Programa Livro 

Aberto, Pontos de Leitura e Bibliotecas Rurais Arca das Letras terem concepções, sujeitos sociais e 

campo de atuação distintos, todas possuem um caráter de possibilitar o acesso ao livro e a leitura e 

favorecer a democratização da informação através da criação de espaços culturais. Partindo desse 

pressuposto, pensamos a avaliação das ações, levando em consideração os seguintes aspectos:  

a) Aspectos Socioeconômicos dos municípios; 

b) Conhecimento sobre o Programa e sua finalidade para o município; 

c) Avaliação dos objetivos atuais (cumprimento e distorções); 

d) Atividades realizadas nos espaços, como: sócio-educativas, formação de 

leitores, informação de utilidade pública, atividades recreativas, atendimento da 

comunidade em seus diferentes segmentos (trabalhadores, comerciários, dona-

de-casa, estudantes, universitários, idosos, pessoas com deficiência, etc.); 

e) Utilização do acervo para acesso às informações e conhecimentos; 

f) Gestão: Secretaria de Educação e/ou Cultura Municipal, direção da biblioteca, 

mediadores e agentes de leitura, atividades administrativas, participação da 

comunidade no planejamento de atividades e administração da biblioteca; 

g) Atribuições dos atores envolvidos 

h) Sistema de acompanhamento, controle e avaliação do Programa; 

i) Possíveis impactos do Programas nos municípios contemplados no 

favorecimento ao desenvolvimento local. 

Constatou-se através dos aspectos elencados para a analise que a maioria dos problemas 

são semelhantes em todas as ações. Na avaliação desenvolvida, chamou atenção às falas dos 

sujeitos sobre as ações dos espaços que na sua maioria restringe apenas a orientar nas consultas do 

acervo e empréstimo domiciliar.  

Esse aspecto só pode ser compreendido pela baixa expectativa que a população desses 

municípios tem sobre serviços públicos gratuitos que, historicamente insuficientes, descontínuos e 

de baixa qualidade, devido ao baixo nível de consciência política sobre os direitos sociais e 

humanos que apesar de conquistados permanecem no plano legal.  
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Outro aspecto observado é que, devido ao estado degradante de pobreza em que se 

encontra a maioria da população usuária desses serviços não se sente pertencentes ao contexto dos 

programas e logo não participam ativamente da elaboração de planejamento e atividades a serem 

incorporadas na biblioteca, até mesmo, por que nenhum dos espaços tem desempenhado essas ações 

até o momento. 

Outro aspecto importante a ser considerado é a falta de sensibilização por parte dos 

órgãos mantenedores das ações para divulgação fazendo gestores e comunidades entenderam a 

importância de um espaço de socialização de conhecimento para a sociedade 

O baixo índice de bibliotecas públicas no estado evidencia o grau de pobreza em que se 

encontram. Fato esse decorrente, principalmente, de suas construções histórico-sociológicas 

pautadas numa visão colonialista, patrimonialista e sem políticas ajustadas a realidade econômica, 

social e cultural, assim como, a falta de políticas públicas articuladas com a sociedade civil, que 

possam garantir qualidade de vida e valorização do sujeito.  

A falta de organização da sociedade civil no estado agrava ainda mais a situação, pois 

sem as organizações, não há pressão para que governos cumpram com suas responsabilidades no 

campo social e cultural.  

Apesar de ter uma fundamentação contundente de ação, as politicas compreendidas no 

PNLL ainda encontram-se incipientes no alcance de seus objetivos, a falta de otimização dos 

espaços criados em favorecer o acesso e democratização do livro e leitura reafirmam a falta de 

diálogo entre órgãos mantenedores e sujeitos sociais envolvidos no processo. 

O processo de democratização do acesso à informação torna-se dessa forma utópico se 

os atores envolvidos não se imbuírem desse significado. Estado e sociedade civil precisam medir 

esforços em conjunto para solução desses problemas, apropriando-se do conceito de cidadania e 

pondo-o em prática.  
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1. INTRODUÇÃO 

   

  A prática efetiva de uma gestão pública colegiada, integrada, orientada pela lógica da 

negociação visa ao ajuste de interesses entre as propostas resultantes de diagnóstico técnico-

científicos e das legítimas aspirações e conhecimentos das comunidades que habitam os territórios 

(MACHADO, 2003). 

  Nessa perspectiva, Machado (2003) também considera que a gestão passou a ser o operador 

conceitual através do qual se confrontam os objetivos de desenvolvimento econômico e de 

organização territorial, bem como aqueles relacionados à conservação da natureza ou à manutenção 

ou recuperação da qualidade ambiental. Essa noção de gestão passou a ser aplicada de forma ampla 

e por vezes generalizada: gestão ambiental integrada, gestão dos recursos naturais, gestão do 

equilíbrio natural, gestão do espaço, gestão dos recursos genéticos, gestão integrada dos recursos 

naturais, gestão integrada das águas etc. 

  Assim, é tácita a relação entre gestão ambiental e território. De uma lado, a gestão do 

territorio profundamente identificada com experiencias descentralizadas de exercício do poder no 

território, expressando nova forma de governo em parceria, no âmbito das igualmente novas formas 

de relações das esferas público-privada (BECKER, 1996). E, a partir dessa concepção a gestão 

ambiental tornando-se prática indispensável ao processo de transformação da realidade com vistas 

ao desenvolvimento cada vez mais autêntico, notadamente, dada a natureza dos seus instrumentos, 

com forte viés territorial, como a criação de espaços protegidos, zoneamento ambiental, entre 

outros. 

  De acordo com Bursztyn (2006), os principais obstáculos para a aplicabilidade dos 

instrumentos de gestão ambiental são: fragilidade do arcabouço institucional; a falta de uma base 

sólida de dados ambientais; recursos financeiros escassos e a carência de recursos humanos 

necessários à prática da gestão ambiental em todos os níveis. 

  De fato, num estudo elaborado para identificar as principais falhas do governo na gestão do 

meio ambiente, Fernandes et all (2003) identificaram alguns padrões, que podem ser resumidos em: 

assimetria de informação (possibilidade de atuação oportunista do governo dada a dificuldade de 

controle); pressão social/responsabilização (existência de canais de pressão e de controle político-

mailto:luzenice@gmail.com
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adminsitrativo institucionalizados, especialmente voltados para representantes não eleitos do 

executivo); comportamento burocrático e acomodação dos funcionários públicos; baixa capacidade 

organizacional; fragilidade para implementação das leis; baixa capacidade das agências 

governamentais; e atuação de grupos de interesse. 

  A busca de padrões e tendências na gestão ambiental é cenário fértil para o desenvolvimento 

de indicadores de desenvolvimento sustentável, que tem crescido muito nos últimos anos. São 

várias metodologias que disputam a unanimidade ou aceitação global. A pegada ecológica, o 

barômetro da sustentabilidade e o painel da sustentabilidade são umas das mais mencionadas por 

pesquisadores em todo o mundo (VAN BELLEN, 2005). 

  Importante que se destaque que a sustentabilidade não é um estado fixo de harmonia, é um 

conceito dinâmico que engloba um processo de mudança, e precisa levar em conta no seu 

planejamento de desenvolvimento, as dimensões: social, econômica, ecológica, espacial e cultural 

(SACHS, 1993). A sustentabilidade é determinada por um conjunto de fatores (econômicos, sociais, 

ambientais, entre outros) que devem ser contemplados. Dessa forma, ao se avaliar a 

sustentabilidade, deve-se usar sempre um conjunto de indicadores (MARZALL; ALMEIDA, 2000). 

 Nessa perspectiva, esse trabalho analisa aspectos da sustentabilidade da gestão das políticas 

públicas ambientais no Maranhão, aprensentando um panorama do Sistema Estadual de Meio 

Ambiente ao tempo que discute sua governança, os marcos institucionais e regulatórios da gestão 

ambiental e o ambiente político e cultural para o sua implantação, bem como as conseqüências para 

sua efetividade. 

  

2. MATERIAL E MÉTODOS 

    

 A gestão das políticas públicas ambientais no Maranhão pôde ser analisada através do 

desenvolvimento de múltiplas estratégias para promover diversidade de abordagens na coleta de 

informações. A primeira, consistiu na análise de dados secundários obtidos a partir de análise 

documental sobre processos, projetos e ações no âmbito do órgão ambiental estadual e na 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em documentos como: planos plurianuais, lei de diretrizes 

orçamentária, planos de metas, planos e relatórios de governo, proposições e sistematizações no 

âmbito do legislativo, legislação ambiental, entre outros. 

  Esses dados secundários sofreram análise baseados na técnica do ―Painel de 

Sustentabilidade‖ (Dashboard Of Sustainability), adaptada de Hardi (2000), que consiste num 

Sistema de Indicadores de Sustentabilidade resumidos e adaptados na sua Dimensão Institucional 

para este fim.   
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  O Dashboard of Sustainability teve origem na necessidade da criação de um sistema 

conceitual agregado que fornecesse informações acerca da direção do desenvolvimento e seu grau 

de sustentabilidade. Após refinamento e conexão com o desenvolvimento de indicadores surgiu a 

metáfora do ―painel‖ que resultou no modelo. Uma representação gráfica recente do sistema do 

Dashboard of Sustainability é construída através de um painel visual de três displays, que 

correspondem a três grupos ou blocos (clusters). Estes mostradores procuram mensurar a 

performance econômica, social e ambiental de um país ou qualquer outra unidade de interesse como 

municípios, empreendimentos etc. 

  Para a União Européia (2001) as vertentes do modelo de desenvolvimento sustentável estão 

fundadas numa dimensão considerada transversal a todo este processo que é a dimensão 

institucional composta pelas formas de governo, legislação, organizações e sociedade civil, uma vez 

que são considerados os agentes catalisadores do processo de desenvolvimento. 

 A adaptação desenvolvida consistiu em agrupar e analisar qualitativamente indicadores 

selecionados, quais sejam: a) nível de descentralização da política socioambiental; b) características 

e eficácia do sistema de gestão; c) instrumentos tecnológicos e inovações; d) sustentabilidade 

financeira; e) marcos regulatórios: normas técnicas, regulamentos, instruções normativas, leis, etc.; 

f) participação social e educação socioambiental; g) nível de cooperação.  

  Este método já foi aplicado à análise de Diagnóstico da Gestão Ambiental da Companhia de 

Saneamento do Estado do Maranhão , com adaptações às especificidades daquele sistema 

(MARANHÃO, 2010). Ambas as adaptações estão em acordo com o que Bursztyn e Bursztyn 

(2006) reconhecem como condições essenciais da gestão ambiental, entre as quais figuram: 

capacidade institucional, transparência, participação, sustentabilidade institucional, gestão 

partilhada, co-responsabilidade, economicidade, continuidade, concertação, flexibilidade, recursos 

humanos, responsabilização. 

  Os indicadores aqui elencados passaram a ser norteadores para outra estratégia, que 

consistiu na elaboração de entrevistas semi-estruturadas com representantes de setores selecionados 

do órgão ambiental estadual, como forma de obter indicativo do estado-da-arte das ações em curso 

no mesmo, quais sejam: no nível de administração superior; nas Assessorias Jurídica, de 

Planejamento e Ações Estratégicas e Gabinete; na unidade de Gestão da Atividade Meio, nas 

unidades de atuação programática para as áreas de educação ambiental e unidades de conservação, 

recursos florestais, recursos hídricos, licenciamento e fiscalização ambiental e monitoramento 

ambiental.  

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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 Os modelos de sistema de indicadores de sustentabilidade são abordados sob uma 

perspectiva limitada e estática por apenas indicar situações em que uma sociedade se encontra no 

contexto de soluções viáveis de melhoria. Porém, ainda assim, a contribuição da reflexão sobre os 

modelos de sistemas de indicadores é de grande relevância porque fornecem subsídios para o 

delineamento do processo de criação do conhecimento para o desenvolvimento de ações 

sustentáveis.  

  O primeiro indicador para analisar a capacidade instalada na administração pública para a 

gestão ambiental e o consequente Sistema Estadual de Meio Ambiente foi o nível de 

descentralização da política socioambiental. Para tanto, analisou-se a estrutura administrativa 

instalada no Estado. De acordo com o Decreto Estadual nº27.233, de 03 de janeiro de 2011,  que 

dispõe sobre a reorganização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – 

SEMA, a mesma tem a seguinte estrutura organizacional: 

“(...) I - Administração Superior: 

a) Conselho Estadual do Meio Ambiente; 

b) Conselho Estadual de Recursos Hídricos; 

c) Secretário de Estado; 

II - Unidades de Assessoramento Direto ao Secretário de Estado: 

a) Gabinete do Secretário; 

b) Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas; 

c) Assessoria Jurídica; 

III - Unidades de Suporte Operacional: 

a) Supervisão de Atividades Meio: 

1. Serviço de Recursos Humanos; 

2. Serviço Administrativo; 

3. Serviço de Transportes; 

4. Serviço Financeiro; 

5. Serviço de Controle Contábil; 

b) Comissão Setorial de Licitação; 

IV - Unidades de Atuação Programática: 

a) Secretaria-Adjunta de Meio Ambiente e Recursos Naturais: 

1.Superintendência de Desenvolvimento e Educação Ambiental: 

1.1. Departamento de Preservação e Conservação Ambiental; 

1.2. Departamento de Educação Ambiental; 

2. Superintendência de Gestão Florestal; 

3. Superintendência de Recursos Naturais: 

3.1. Departamento de Estudos e Planejamento Hidrológico; 

3.2. Departamento de Gestão de Bacias Hidrográficas; 

4. Superintendência de Fiscalização e Defesa dos Recursos 

Naturais: 

4.1. Departamento de Fiscalização dos Recursos Naturais; 

4.2. Departamento de Cadastro, Licenciamento e Fiscalização; 

5. Superintendência de Monitoramento e Controle da Qualidade 

Ambiental: 

5.1. Departamento de Monitoramento Ambiental; 

5.2. Departamento de Investigações e Análise Laboratorial; 

b) Fundo Especial do Meio Ambiente – FEMA.” 
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  Essa estrutura não contava, até recentemente, com Unidades de Gestão Descentralizada, 

conforme estatui o Código de Meio Ambiente do Estado do Maranhão (Lei nº5.405/92), o que 

indica o baixo nível de descentralização da política.  Esse cenário é ratificado, também, pela quase 

inexistência de Sistema Municipais de Meio Ambiente (Órgãos Ambientais Municipais, Conselhos 

Municipais de Meio Ambientes e respectivos Fundos Municipais). O órgão central tem adotado  

Termos de Cooperação Técnica com os municípios como medida de maior integração e controle e, 

a partir deste ano, estará mobilizando os municípios com população em torno de 80 mil habitantes 

para promover os sistemas municipais.  

  Os estudos também indicaram que os procedimentos adotados para tomada de decisões 

estratégicas na administração superior do Governo Estadual não têm sido articuladas com o seu 

órgão ambiental. Esse é um problema que se reflete na ausência dos Sistemas Estadual de Meio 

Ambiente e de Recursos Hídricos propriamente dito, vez que estes não estão estruturados por todos 

os seus órgãos. O primeiro, padece das estruturas descentralizadas e dos órgãos municipais e o 

segundo, das Agências de Bacias e dos Comitês de Bacias. Ambos, mais recentemente, tiveram seus 

órgãos colegiados, os Conselhos, impedidos de funcionar motivados por Ação Civil Pública em 

decorrência de ilegalidade na escolha dos membros da sociedade civil em 2008; e só se 

reestabeleceram em abril de 2011. 

    Perante tantos problemas e desafios para a gestão ambiental e, reconhecendo-se a limitação 

estatal, principalmente nas esferas Federal e Estadual a descentralização é vista como uma das 

alternativas, podendo ela ser de natureza intergovernamental, intragovernamental ou 

interinstitucional, funcional ou espacial ou ainda com transferência total ou parcial da ação pública 

para a sociedade (NASCIMENTO, 2008). 

 Está em curso, também, análise de proposta de reforma estrutural-administrativa do órgão 

central, a SEMA, no sentido de ampliá-lo, incorporando temas mais contemporâneos em matéria 

ambiental, tais como economia verde, pagamento por serviços ambientais, desenvolvimento local 

sustentável, entre outros.  Se viabilizada, a estrutura do órgão central deverá triplicar.   

  Destaque-se que as mudanças substanciais necessárias à implantação de um sistema de 

gestão eficaz referem-se àquelas que operam nos processos de gestão e nos sistemas de informação 

para planejamento e monitoramento, não unicamente em reformas nas estruturas administrativas. 

Mais recentemente, em 2011, a feitura de um Plano de Governo para o setor,  a implantação 

sistemática de outros instrumentos de planejamento, como Planos Operativos; a construção de 

fluxogramas de processos, a elaboração planejada do Plano Plurianual da SEMA e a implantação 

de sistemas de informação indicam uma mudança de rumo, mas ainda pouco representam uma 

superação dos passivos da administração pública em matéria ambiental. 
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  No campo do planejamento entre as ações recentes de maior relevância figuram a construção 

do Plano de Governo, SEMA, 2011, com o objetivo de reelaborar as orientações estratégicas para as 

políticas públicas ambientais no Maranhão. Destaque-se, neste processo, alguns aspectos com vistas 

ao fortalecimento da gestão, quais sejam: a gestão dos recursos humanos, a modernização dos 

marcos regulatórios, a modernização e recuperação da infra-estrutura física e tecnológica e a 

comunicação social em matéria ambiental. Ressalte-se, ainda, um mecanismo inovador que se 

refere à busca da sustentabilidade econômica da gestão ambiental pública.  

  A concepção do Plano em linhas programáticas transversais tem sido considerada pelos 

gestores e técnicos ambientais estratégia eficiente para superar o viés setorial, possibilitando maior 

articulação intrasetorial. São seis estas linhas, quais sejam: 1) o Planejamento e Qualidade 

Ambiental, na perspectiva de planejar e executar ações articuladas, pautadas em informações 

qualificadas, para recuperação, manutenção e promoção da qualidade ambiental no Estado; 2) a 

Educação e Gestão Ambiental Compartilhada, buscando promover mudanças de valores e atitudes 

para o planejamento de ações sistêmicas e integradas nas várias esferas de governo, com a 

sociedade civil e a iniciativa privada, para fortalecimento da política socioambiental e dos 

mecanismos de governança; 3) a Conservação dos Recursos Ambientais e da Biodiversidade para 

proteção, recuperação e uso sustentável dos recursos ambientais do Maranhão, promovendo a 

conservação da biodiversidade e o desenvolvimento autêntico; 4) a Sustentabilidade Econômica da 

Gestão Ambiental, onde buscar-se-á promoção e articulação do uso de fontes estáveis de 

financiamento, assegurando permanentemente, os recursos financeiros, materiais e humanos para a 

sustentabilidade da gestão ambiental estadual; 5) o Controle, Fiscalização, Licenciamento e 

Monitoramento Ambiental objetiva o estabelecimento de medidas de controle da operação de 

atividades e empreendimentos que, efetiva ou potencialmente, poluam ou causem impactos 

ambientais ao utilizarem os recursos ambientais com respectivo processo de coleta de dados, estudo 

e acompanhamento contínuo e sistemático das variáveis ambientais, de forma a avaliar as condições 

de conservação, preservação, degradação e recuperação ambiental; 6) e Estudos e Pesquisas 

Aplicadas ao Meio Ambiente e Recursos Hídricos para promover, de forma cooperada, meios e 

ações para viabilizar a geração, absorção, adaptação, inovação e difusão de conhecimentos 

científicos aplicados ao meio ambiente e recursos hídricos, úteis à gestão ambiental eficaz e em 

rede.  

 Referido Plano encontra entraves em sua implantação, vez que depara com ações do Plano 

Plurianual 2008-2011 com pouca aderência a ele. De modo lógico, isso reflete na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e a, consequente, baixa capacidade financeira para sua implementação. Ainda assim, 

reflete um avanço conceitual na concepção programática da gestão ambiental maranhense. 
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  Os recursos humanos, nesse contexto, apresentam-se nos padrões típicos das esferas de 

gestão públicas, quais sejam: não há política de renovação do quadro de pessoal, criando o chamado 

―lacuna‖ geracional; a ausência de carreiras voltadas para o planejamento; a inexistência de um 

sistema de gestão estratégico de recursos humanos, a falta de avaliação do desempenho dos 

servidores, a falta de políticas de valorização e capacitação dos servidores.  

  Atualmente o órgão ambiental é composto por cerca de 53 servidores efetivos específicos na 

Atividade de Meio Ambiente (AMA – Nível Médio e Superior) e 86 servidores efetivos das 

Atividades de Nível Superior-ANS e de Desenvolvimento Operacional-ADO, além de 59 cargos 

comissionados, o que totalizam 198 servidores.  

            Está em andamento um processo seletivo para contratação temporária de 30 técnicos 

especializados para atuação num período de até 2 (dois) anos, bem como já foi estruturada a 

demanda para a realização de concurso público para 86 (servidores) servidores de Nível Técnico e 

Superior, ora sob análise do órgão de planejamento do Estado.  

 As entrevistas demonstram um quadro funcional, de um lado, com mais experiência, mas 

deficitário e em vias de se aposentar; de outro, mais qualificado, resultante de concurso público para 

especialista em 2006. Este quadro é conseqüência da falta de concursos regulares, de um sistema de 

carreiras consistente com as demandas e perfis necessários para o pleno êxito da gestão ambiental 

no Estado. 

 Tanto as entrevistas como a análise documental denotaram que a ausência de fluxogramas 

dos processos na gestão gera duplicação de esforços e dispersão de atividades, dificultando a 

articulação entre os setores. Em se tratando de planejamento de ações transversais, características da 

gestão ambiental, esse cenário tem dificultado o trabalho integrado. 

 O cenário da política de recursos humanos tem reflexo direto na política de planejamento,  

notadamente pela ausência de carreiras nessa área. Isso tende a uma tentativa de suprir essa carência 

com os cargos comissionados, o que reforça o viés da descontinuidade dos processos.  

  Também a fragilidade nos instrumentos tecnológicos e inovação, o outro indicador 

analisado, é fator relevante e precisa ser revisto numa perspectiva de construção de um sistema de 

planejamento baseado na gestão por programa, indo além do estrito e corriqueiro acompanhamento 

da execução orçamentária. 

  As entrevistas foram reveladoras sobre as dificuldades e os desafios que se impõem à 

modernização de processos e introdução de inovações gerenciais (como fluxograma de processos) 

no órgão, ora pela descontinuidade na alta direção, ora pela falta de renovação dos quadros 

profissionais. Superar esse cenário pressupõe estabelecer novas rotinas de diagnósticos, 

planejamentos, acompanhamentos e avaliação da política ambiental e ações afins. 
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  No campo das tecnologias de gestão, há reconhecida falta de investimentos, o que concorre 

para diminuir a eficiência, a racionalidade das estruturas e processos implantados para a gestão 

ambiental. Especialmente o corpo técnico, expressa as dificuldades de operar um sistema de meio 

ambiente sem seus respectivos sistemas de informação, tão importantes para a tomada de decisão.  

A incipiência de recursos tecnológicos, notadamente na atividade fim, para o desenvolvimento de 

mapas temáticos e cenários contextualizados tem reflexo direto no campo do monitoramento, 

fiscalização e planejamento ambiental.   

  Ademais, o Sistema Estadual de Meio Ambiente vive um cenário de insustentabilidade 

financeira com baixíssimo investimento do Estado na atividade fim. Nos últimos dois Planos 

Plurianuais, respectivamente, 2004-2007 e 2008-2011, os recursos anuais orçados são da ordem de 

R$8 milhões, sendo que somente cerca de 40% destes são destinados à atividade fim e ainda sofrem 

contingenciamento. Essa tem sido a tônica dos recursos para o setor nos últimos anos, objeto desta 

análise. Há, atualmente, a articulação para captação de recursos extra-orçamentários,  junto ao 

Fundo Amazônia, da ordem de R$19 milhões não reembolsáveis, a exemplo, para investimento na 

gestão ambiental com vistas ao controle e combate ao desmatamento e fortalecimento dos ativos 

florestais do Estado. Além disso, a recente aprovação da Lei nº9.412, de 13 de julho de 2011, que 

regula a Compensação Ambiental no Estado e cria o Fundo Estadual de Unidades de 

Conservação/FEUC, ampliando a possibilidade  de arrecadação de recursos para implantação da 

política ambiental, notadamente, para a conservação da biodiversidade, vez que assegura cerca de 

0,5% do total dos investimentos de empreendimentos de alto impacto ambiental no Estado.  Em 

adição, esta Lei previu destinação de até 15% (quinze pontos percentuais) para garantir o 

funcionamento dos instrumentos de gestão da Compensação Ambiental. Trata-se de clara estrategia 

de remuneração do sistema de gestão,  o que procede.  

  Os recentes esforços empreendidos pelo órgão ambiental ratificam, também, a necessidade 

de um aperfeiçoamento no aparato normativo para a gestão ambiental, como o que figura no 

Plano de Governo, SEMA, 2011: 

 

“Uma gestão ambiental eficaz, pautada na sustentabilidade, necessita de uma 

legislação atualizada que acompanhe as novas relações do homem com o ambiente. 

Assim, urge atualizá-la no âmbito Estadual, aperfeiçoando seus principais 

instrumentos, o Código Ambiental, que é de 1992, ou seja, anterior às grandes 

transformações legais-ambientais do Brasil, tais como a Lei de Crimes Ambientais 

(1998) e o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (2000), entre outros. Em 

adição, deslanchar um esforço coordenado para implantar um sistema de normas 

infra-legais, ampliando a eficácia do sistema normativo para a gestão ambiental no 

Maranhão, ao tempo que subsidiará os processos de modernização no modelo de 

gestão da SEMA”. (MARANHÃO, 2011, p.5) 
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  Os principais marcos regulatórios do setor ambiental e as normas correlatas são sintetizados 

no quadro abaixo: 

 

Documento Assunto 

(palavras-chave) 

Resumo/ Ementa 

LEIS   

Lei nº 4734 de 18 de junho de 1986 Desmatamento, Licenciamento 

e Recursos Ambientais 

Proíbe a derrubada de palmeira de 

babaçu e dá outras providências 

Lei nº 5.405 de 8 de abril de 1992 Política, proteção e gestão do 

meio ambiente 

Estabelece o Código de Proteção do 

Meio Ambiente do Estado do Maranhão 

Lei nº 5.715 de 11 de junho de 1993 Lei do Silêncio Estabelece padrões de emissão de ruídos 

e vibrações bem como outros 

condicionantes ambientais e dá outras 

providências. 

Lei nº 7.824 de 22 de janeiro de 

2003. 

Desmatamento, Licenciamento 

e Recursos Ambientais 

Altera a Lei nº 4.734/86, que cuida da 

proibição da derrubada de palmeiras de 

babaçu no Estado do Maranhão, e dá 

outras providências 

Lei nº 8.089 de 25 de fevereiro de 

2004 

Política Estadual de 

Desenvolvimento 

Dispõe sobre a Política Estadual de 

Desenvolvimento da Pesca e da 

Aqüicultura, e dá outras providências. 

Lei nº 8.149 de 15 de junho de 2004 Política, recursos hídricos Dispõe sobre a Política Estadual de 

Recursos Hídricos, o Sistema de 

Gerenciamento Integrado de Recursos 

Hídricos, e dá outras providências 

Lei nº 8.357 de 27 de dezembro de 

2005 

Política, recursos hídricos Altera o dispositivo do art. 44 da Lei nº 

8.149, de 15 de junho de 2004, que 

dispõe sobre a Política Estadual de 

Recursos Hídricos, o Sistema de 

Gerenciamento Integrado de Recursos 

Hídricos, e dá outras providências. 

Lei nº 8.521 de 30 de novembro de 

2006 

Produção, transporte, 

armazenamento, 

comercialização e utilização de 

embalagens vazias de 

agrotóxicos 

Dispõe sobre a produção, o transporte, o 

armazenamento, a comercialização, a 

utilização, o destino final dos resíduos e 

embalagens vazias, o controle, a 

inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, 

seus componentes e afins, no Estado do 

Maranhão, e dá outras providências. 

Lei nº 8.375 de 27/12/2006 Política, recursos hídricos Altera a Lei nº 8.149 de 15 de junho de 

2004, inclui a Funai no Conerh 

Lei nº 8.528 de 07 de dezembro de 

2006 

Gestão Florestal, 

Licenciamento, Recursos 

Ambientais, proteção da 

biodiversidade 

Dispõe sobre a Política Florestal e de 

Proteção à Biodiversidade no Estado do 

Maranhão. 

Lei nº 8.598 de 4 de maio de 2007 Cadastro atividade florestal Cria o Cadastro de Atividade Florestal, 

composto pelo Cadastro de Exploradores 

e Consumidores de Produtos Florestais 

do Estado do Maranhão - CEPROF-MA 

e pelo Sistema de Comercialização e 

Transporte de Produtos Florestais - 

Sisflorama, e dá outras providências 

Lei nº9.412 de 13 de julho de 2011 Compensação Ambiental Regulamenta a Compensação Ambiental 

no âmbito do Estado do Maranhão. 
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Lei nº9.413 de 13 de julho de 2011 Sistema Estadual de Unidades 

de Conservação 

Regulamenta o art. 241 da Constituição 

do Estado do Maranhão, o Capítulo III, 

Seção VII da Lei Estadual nº 5.405, de 

08 de abril de 1992, o Capítulo II, Seção 

VIII do Decreto Estadual nº 13.494, de 

12 de novembro de 1993, e institui o 

Sistema Estadual de Unidades de 

Conservação da Natureza do Maranhão e 

dá outras providências. 

DECRETOS   

Decreto nº 13.492 de 12 de novembro 

de 1993 

Critérios e custos do 

licenciamento ambiental 

Aprova critérios e tabelas de valores para 

apuração dos custos de licenciamento 

ambiental 

Decreto nº 13.494 de 12 de novembro 

de 1993 

Política, Proteção e gestão do 

meio ambiente 

Regulamenta o Código de Proteção do 

Meio Ambiente do Estado do Maranhão 

Decreto nº 22.383 de 28 de agosto de 

2006. 

Fundo Especial do Meio 

Ambiente 

Regulamenta o Fundo Especial do Meio 

Ambiente - FEMA, instituído pela Lei nº 

5.405, de 08 de abril de 1992, e dá outras 

providências. 

Decreto nº 27.315, de 13 de abril de 

2011 

Conselho, recursos hídricos, 

política 

Designa os membros do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos - Conerh, 

de acordo com o disposto na Lei 8.149, 

de 15 de junho de 2004, que dispõe sobre 

a Política Estadual de Recursos Hídricos, 

o Sistema de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos e dá outras providências 

Decreto nº 27.317, de 14 de abril de 

2011 

Plano de ação, prevenção, 

controle, desmatamento e 

queimadas 

Institui o Plano de Ação para Prevenção 

e Controle do Desmatamento e das 

Queimadas no Estado do Maranhão e 

Cria o Grupo Permanente de Trabalho 

Interinstitucional para sua coordenação, e 

dá outras providências 

Decreto nº 27.318 de 14 de abril de 

2011 

Código, proteção, meio 

ambiente 

Altera, acrescenta e revoga dispositivos 

do Decreto 13.494, de 12 de novembro 

de 1993, que regulamenta o Código de 

Proteção do Meio Ambiente do Estado 

do Maranhão (Lei 5.405, de 8 de abril de 

1992). Publicado no DOE em 15 de abril 

de 2011. 

Decreto nº 27.319 de 14 de abril de 

2011 

Conselho, recursos hídricos Regulamenta o Conselho Estadual de 

Recursos Hídricos do Maranhão – 

Conerh e revoga os Decretos 21.821, de 

23 de dezembro de 2005, e 25.749, de 5 

de outubro de 2009. Publicado no DOE 

em 15 de abril de 2011. 

Decreto nº 27.331, de 27 de abril de 

2011 

Conselho, Meio Ambiente Designa os membros do Conselho 

Estadual de Meio Ambiente - Consema, 

de acordo com o disposto da Lei nº 

5.405, de 08 de abril de 1992, 

regulamentada pelo Decreto nº 13.494, 

de 12 de novembro de 1993, com as 

alterações do Decreto nº 25.748, de 05 de 

outubro de 2009, que institui o Código 

de Proteção de Meio Ambiente e cria o 

Sistema Estadual de Meio Ambiente e dá 

outras providências. 

PORTARIAS   

Portaria nº 27, de 30 de agosto de Licenciamento ambiental Regulamenta a Lei Estadual nº 5.405/92, 
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2006 regulamentada pelo Decreto nº 

13.494/93, e ainda, observa as normas 

gerais da União pertinentes ao 

procedimento de licenciamento 

ambiental. 

Portaria nº 67, de 31 de agosto de 

2007 

Gestão Florestal, 

Licenciamento, Recursos 

Ambientais, proteção da 

biodiversidade 

Regulamenta os artigos 43, 43-B, 44, 45, 

46 e 47 da Lei 8.528 de 05 de dezembro 

de 2006, alterada pelo artigo 21 da Lei 

8.598 de 07 de maio de 2007 e o artigo 

36 do Decreto 22.296 de 08 de agosto de 

2007 e dá outras disposições 

Portaria - Sema nº 19/2007, de 29 de 

março de 2007 

Licenciamento ambiental de 

empreendimentos agrícolas, de 

pecuária, silviculturais e de 

reflorestamento; Planos de 

Manejo 

Determina que os Processos 

Administrativos de licenciamento 

ambiental de empreendimentos agrícolas, 

de pecuária, silviculturais e de 

reflorestamento, assim como os Planos 

de Manejo, deverão ser analisados e 

vistoriados por servidores desta Sema 

com formação em engenharia florestal 

e/ou engenharia agrônoma 

Portaria - Sema nº 20/2007, de 29 de 

março de 2007 

Licenciamento ambiental Fica criada, no âmbito da Secretaria de 

Estado do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais do Maranhão – Sema, Comissão 

para análise dos Processos 

Administrativos de licenciamento 

ambiental de serrarias, madeireiras, 

carvoarias, e empreendimentos afins, 

assim como de projetos agrícolas e de 

pecuária 

Portaria - Sema nº 37/2007, de 25 de 

abril de 2007 

Notificação e pendências de 

licenciamento ambiental 

Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) 

dias, contados da notificação do 

empreendedor, para o cumprimento de 

pendências nos processos de 

licenciamento no âmbito desta Secretaria 

Portaria nº 045-A, de 05 de julho de 

2007 

Gestão florestal Disciplinar o uso da Guia Florestal (GF) 

para o transporte de produtos ou 

subprodutos de origem florestal do 

Estado do Maranhão, prevista no Inciso 

V, art. 7° do Decreto Estadual n° 23.170, 

de 28 de junho de 2007 e dá outras 

providências 

Portaria nº49 de 12 de julho de 2007 Lotação de servidores Fica determinado que os servidores 

abaixo relacionados passam a exercer 

suas atribuições junto à Assessoria 

Jurídica 

Portaria Sema n.º 052, de 12 de julho 

de 2007 

Procedimento, licenciamento 

ambiental 

Fica determinado que a expedição da 

licença ambiental, de qualquer 

modalidade, somente ocorrerá após a 

conclusão da respectiva tramitação do 

processo administrativo de licenciamento 

e mediante despacho do Secretário para 

essa finalidade 

Portaria Sema nº 096 de 11 de 

dezembro de 2008 

Instalações de ferro gusa, 

licenciamento ambiental 

Obriga as instalações de produção de 

ferro gusa existentes à promoção de 

melhorias de processo, à instalação de 

equipamentos de controle, à disposição 

adequada de resíduos, ao monitoramento 

e às demais medidas necessárias ao 

cumprimento integral da legislação 
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ambiental 

Portaria nº 145 de 04 de novembro de 

2009 

Cadastro, DOF, gestão florestal, 

carvão vegetal 

O cadastro dos produtores de carvão 

vegetal para acesso ao Sistema DOF – 

Documento de Origem Florestal de 

competência do Órgão Ambiental do 

Estado do Maranhão obedecerá ao 

disposto nesta Portaria 

Portaria nº 060, de 29 de abril de 

2010 

Licenciamento ambiental de 

aqüicultura 

Regulamenta a dispensa do 

licenciamento ambiental em 

empreendimentos aquícolas de pequeno 

porte de aquicultores familiares 

enquadrados no Pronaf e que não sejam 

potencialmente causadores de 

significativa degradação do meio 

ambiente 

Portaria nº 17, de 22 de março de 

2011 

Procedimento de protocolo Dispõe sobre o procedimento de 

protocolo e atendimento ao público na 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

e Recursos Naturais – Sema 

RESOLUÇÕES    

Resolução nº 002 de 28 de abril de 

2004. 

Licenciamento ambiental de 

empreendimentos de 

carcinicultura 

Dispõe sobre o licenciamento ambiental 

dos empreendimentos de carcinicultura 

na zona costeira e demais áreas propícias 

no território do Estado do Maranhão. 

INSTRUÇÕES NORMATIVAS   

IN nº 01, de 06 de setembro de 2006. Licença para transporte de 

produtos e subprodutos 

florestais 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da 

licença para o transporte de produtos e 

subprodutos florestais de origem nativa. 

 

   

Nesse contexto, o próprio Plano de Governo reconhece a demanda por atualização dos 

marcos legais. Um recorte na política de recursos hídricos,  a exemplo, denota que a fragilidade no 

aparato normativo gera um efeito dominó com impactos negativos na implantação da política. A Lei 

Estadual de Recursos Hídricos padece de regulamentação em vários dispositivos, e como 

consequencia tem baixíssimo nível de implementação. Atualmente há um esforço para regulamentar 

seus instrumentos, bem como a re-delimitação das bacias hidrográficas estaduais.   

  Um outro indicador objeto de análsie, a participação social e educação socioambiental, é 

considerado de grande importância para a dimensão social da instituição e, consequentemente, para 

sua política, por isso é amplamente utilizada como indicador de sustentabilidade (Krama, 2008). 

Assim, em face da crescente pressão da sociedade civil organizada e seus respectivos colegiados há 

uma tendência dos órgãos públicos de investirem em setores e instrumentos que ampliam a 

participação social. Nessa perspectiva, há que se ter preparo para atendimento das demandas 

ambientais, estabelecendo rotinas aplicadas de forma a gerar resultados sistêmicos no órgão como 

um todo. Nesse contexto, não há Ouvidoria instalada atualmente na SEMA, a despeito dos relatos 
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de que a reforma administrativa em curso prevê uma unidade para tal, bem como já está concebido 

o projeto para sua implementação. 

  Experiências recentes de atendimento ao público precisam, também, ser melhor avaliadas 

como medida de inovação na gestão. As entrevistas denotaram que os diversos segmentos da 

sociedade que demandam os serviços da SEMA,  notadamente de concessão de licença ambiental e 

outorga, reclamam da sua qualidade. Esse aspecto da prestação de serviço é amplamente 

reconhecido pelos gestores, no entanto sua solução passa pelo conjunto de iniciativas em curso, tais 

como, reforma administrativa, processo seletivo de especialistas, realização de concurso público e 

maior investimento financeiro. 

  Sem dúvida alguma a educação ambiental pode se constituir entre as medidas mais 

importantes no campo da prestação de serviços e atendimento ao cidadão, por ser importante 

estratégia de gestão e planejamento no âmbito do órgão e do Poder Público como um todo. 

  Atualmente o serviço de educação ambiental é desenvolvido principalmente à capacitação 

de colegiados, campanhas, etc. No último ano teve seu foco voltado para as áreas de proteção do 

Estado.  

  A participação social, a transparência e a acessibilidade das informações é importante 

medida para a governança. Assim, não há governança sem mudança na gestão política. A 

governança é, portanto, a superação da visão de Estado de serviço, produtor de bem público, para o 

Estado que produz o bem público em conjunto com outros atores. A exemplo, na área de 

licenciamento ambiental, a participação popular via audiências públicas é correntemente reclamada; 

no campo da gestão dos recursos hídricos, a experiência de comitês de bacias hidrográficas 

encontra-se no início, após sete anos da edição da lei estadual; na área de recursos florestais, a 

participação é quase nula, porque também a política tem baixa eficácia; e, em unidades de 

conservação, a experiência é muito recente com a criação de alguns conselhos de gestão. Há outras 

ações sob a coordenação do órgão que propiciam discussão e reflexão sobre as políticas de meio 

ambiente e de recursos hídricos, tais como: a Conferência Estadual de Meio Ambiente, com sua 4ª 

edição prevista para 2011, que é dedicada à reflexão e intercâmbio com os diversos atores da 

sociedade acerca das políticas socioambientais. 

   Também, o baixo nível de cooperação desenvolvido pelo órgão indica um modelo de 

gestão centralizado, que não materializa nas redes de governança um caminho para a gestão 

eficiente. Assim, ter-se-ia o controle do bom desempenho, ou seja, a avaliação, que é uma condição 

para que as falhas sejam detectadas e corrigidas em tempo hábil. 

  Até recentemente, as ações de cooperação eram muito pontuais. Uma análise dos grandes 

programas de gestão ambiental implantados pelo Ministério do Meio Ambiente em todo o Brasil 
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denota que o Maranhão não tem conseguido se habilitar à sua grande maioria. Assim foi com os 

Programas Nacionais de Meio Ambiente I e II; com o Programa Nacional de Gerenciamento 

Costeiro; e com o Proágua, a exemplo. Esse cenário gera grande passivo ambiental, colocando o 

Estado em situação desfavorável em relação às demais unidades da federação, que no geral tem 

desempenho melhor nas ações fins decorrentes destes programas. 

  Por fim, uma análise da matriz-diagnóstico dos problemas da gestão ambiental nos anos de 

2001 (BRASIL, 2001) e atualmente denotam sua recorrência e também indicam a baixa efetividade 

da política ambiental no Maranhão. Os problemas incluem poluição hídrica por despejo de esgoto, 

assoreamento e degradação da mata ciliar; uso de agrotóxicos e fertilizantes contaminando lençois 

freáticos; desmatamento e suas consequencias; lixões à céu aberto; poluição atmosférica, 

notadamente, decorrente das queimadas; ocupação desordenada de áreas de preservação 

permanente, como manguezais, dunas, etc.  

  Esse cenário, que indica o baixo nível de implantação da polítca, é reconhecido amplamente 

pelos trabalhadores e gestores do sistema. Há amplas fragilidades, impactos negativos e riscos 

socioambientais e econômicos decorrentes da fragilidade no sistema estadual de meio ambiente, o 

que ratifica seu papel estratégico como instrumento para promoção da sustentabilidade.   

  Merece destaque um dos aspectos da fragilidade do sistema no âmbito do Governo, que diz 

respeito ao entendimento generalizado sobre o papel do licenciamento como fator complicador do 

empreendedorismo. De fato, o tempo para expedição das licenças ambientais, notadamente, a de 

operação, tem ratificado esse posicionamento. De uma lado, figura a incompreensão sobre seu papel 

no controle ambiental; de outro, denota as fragilidades no modelo de licenciamento em vigor, que 

impõe estudos para sua inovação de forma mais contextualizada. 

  Numa análise dos indicadores de desenvolvimento sustentável no Brasil, aplicando a 

ferramenta painel de sustentabilidade com análise quantitativa, Krama (2008)  observou, no período 

de sua pesquisa, que o estado do Maranhão apresentou apenas uma evolução nas avaliações das 

dimensões. Nessa pesquisa os indicadores selecionados foram os seguintes: ratificação de acordos 

legais, existencia de conselhos municipais, gastos com pesquisa e desenvolvimento, gasto público 

com proteção ao meio ambiente, acesso a serviços de telefonia e acesso à internet. A dimensão 

institucional, no ano de 2002, passou da situação de estado crítico, última posição dentre os estados, 

subindo para atenção severa, em 2004, mas permanecendo na posição de último colocado inclusive 

em 2008.  
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4. CONCLUSÕES  

 

  O estudo evidencia que, apesar do recente esforço para fortalecimento institucional, o órgão 

central do Sitema Estadual de Meio Ambienta, a SEMA, não tem conseguido implementar com 

eficácia a política estadual de meio ambiente e de recursos hídricos, tão pouco descentralizar suas 

ações para os municípios. 

  Com a análise qualitativa dos indicadores da dimensão institucional, observou-se modelo de 

gestão ambiental setorizado, centralizado, insustentável econômica e institucionalmente, com 

baixos investimentos; desarticulado com as políticas afins, com baixo nível de cooperação e 

articulação técnico-científica, portanto, com baixo suporte metodológico e científico, o que 

evidencia sua importância como objeto de pesquisa para a sustentabilidade. ] 

Com esse cenário constatou-se sua ineficácia para superação dos problemas ambientais do 

Estado haja vista que os problemas são recorrentes e têm se agravado. Revela-se, enfim, a 

perspectiva de uma agenda de pesquisa em gestão ambiental pública e, portanto, de sua 

compreensão e disseminação como indicador de sustentabilidade, notadamente, ao contribuir com o 

desenvolvimento de instrumentos de gestão eficazes, especialmente em nível local e regional; e com 

mecanismos de fomento e apoio à governança. 

 Esse panorama no campo da gestão ambiental pública no Estado do Maranhão pode ser útil 

para subsidiar a elaboração de Planos de Ações Integradas através da análise da sustentabilidade 

institucional do órgão ambiental.  Os indicadores objeto de análise têm efeitos sistêmicos nos 

demais aspectos da gestão ambiental, entre os quais se destacam os seguintes:   

a) Política de Recursos Humanos, caracterizada pelas ausência de um sistema de carreiras de 

gestão e planejamento em meio ambiente; de política de capacitação, qualificação e 

valorização dos servidores; e de avaliação de desempenho de funcionários; bem como pela 

faltam diretrizes gerenciais e normativas para a ocupação de cargos comissionados;  

b) Sistema Integrado de Planejamento e Avaliação, caracterizado pela inexistencia de sistema 

indicadores úteis à tomada de decisão; de um sistema de metas e mecanismos de controle de 

desempenho das ações/planos/programas do órgão; baixo investimento em inovação 

tecnológica; e consequente baixo nível de implementação das políticas ambientais; 

c) Sistema Integrado de Gestão Ambiental, caracterizado pela falta de órgãos que compõem o 

sistema, como Unidades Regionais, órgãos municipais de meio ambiente, Agências e 

Comitês de Bacias; incipiência dos demais sistemas como o de Licenciamento e 

Fiscalização Ambiental; Sistema de Educação Ambiental; Sistema de Unidades de 

Conservação, etc. 
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  Por fim, constatou-se, também, que uma vez viabilizada análise quantitativa dos indicadores 

poder-se-á estabelecer maior robustez dos dados ora analisados. Além disso, focar a análise 

ampliando-a para a melhor compreensão dos processos políticos onde se insere, vez que a 

formulação e a implementação de políticas públicas são inerentes ao contexto político. 
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INTRODUÇÃO 

A ciência geográfica é responsável por estudar o espaço geográfico e as relações ocorridas 

entre os fenômenos naturais e sociais, e faz uso da multiplicidade de conceitos e atributos que 

possui para obter êxito em trabalhos de setores particulares, neste caso o planejamento e gestão 

ambiental, através de pesquisas intensivas e constantes. 

A organização espacial é uma das funções de grande importância do geógrafo, onde o mesmo 

deve analisar estratégias para associar as atividades humanas com as formas de uso do meio 

ambiente, visando um equilíbrio entre ambos. 

Percebe-se atualmente que a paisagem natural vem sendo nitidamente alterada devido as ações 

humanas oriundas de ocupação e necessidade de crescimento econômico. A utilização de grandes 

áreas naturais para o aproveitamento de seus recursos é algo que mostra a expansão dos limites 

econômicos descartando a preocupação com as condições sócio-ambientais. 

As zonas costeiras são alvos de grande concentração produtiva, além de grande atrativo 

ocupacional e turístico. Nela encontram-se sistemas naturais vitais para proteção da costa e as 

pressões humanas acarretam um grande impacto negativo nestes. 

Neste contexto, considerando que a Geografia enquanto ciência apresenta significativa 

participação no planejamento e gestão do meio ambiente, o objetivo deste trabalho configurou-se 

em caracterizar a região litorânea piauiense em relação às suas condições sócio-ambientais, 

reconhecer as atividades produtivas desenvolvidas na região e os impactos decorrentes destas e 

analisar a contribuição da ciência geográfica no planejamento e gestão da área para possibilitar seu 

desenvolvimento local sustentável. 



 

627 
 

Os procedimentos metodológicos empregados constaram de pesquisa bibliográfica, para 

construção da fundamentação teórica, e pesquisa de campo através das técnicas de observação 

direta, e levantamento fotográfico, visando o registro das informações relevantes. 

 

1. ASPECTOS TEÓRICOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

 

Com o início da Revolução Industrial, o desenvolvimento tecnológico da era atual, passou a 

ser caracterizado pela agressividade dos processos produtivos ao meio ambiente, apenas tendo 

como meta a expansão das organizações industriais. 

 No contexto atual das mudanças, oriundos da globalização e das inovações tecnológicas 

surgem um novo gerenciamento, que ganha cada vez maior importância no meio empresarial e pode 

representar a garantia de que a sociedade será mesmo eco-eficiente e capaz de alcançar o 

desenvolvimento sustentável. Trata-se de métodos de gestão que se apoiam em um conjunto de 

procedimentos, normas e cuidados, capazes de usufruir dos recursos naturais de maneira 

ambientalmente responsável, evitando impactos, ou agredi-los, de maneira irreversível

 Planejamento ambiental refere-se a um processo de pensar e estruturar possibilidades que 

levem ao gerenciamento de conflitos de diversas ordens: econômicos, sociais, políticos, culturais, e 

naturais. Deve ser visto, assim, como um processo que permite dar racionalidade a ações, quase 

sempre buscando ordenar os conflitos para, com isso, diminuir desigualdades socioeconômicas e 

impactos ambientais. Por essa razão, ele deve ser constantemente revisto em função das dinâmicas 

naturais e sociais. Constitui-se como uma ferramenta institucional e processual que, bem usada, 

permite ordenar o território em diversas escalas: micro, meso e macro. 

 No processo de elaboração do plano há necessidade de identificar e diagnosticar problemas, 

propor soluções e aplicar ações que venham a se estruturar ao longo de um período. Não sendo um 

produto acabado, visto sob a perspectiva sistêmica, constitui-se um ciclo interdependente, que 

envolve aspectos legais, políticos e administrativos. 

O planejamento ambiental consiste na busca de mecanismos para adequar as ações humanas 

realizadas no território a partir de suas potencialidades, vocação e capacidade de suporte 

sociocultural e natural, buscando, dessa forma, possibilidades de desenvolvimento que ocasionem 

menores níveis de impactos ambientais possíveis. A busca sempre deve visar ao melhor 

aproveitamento dos recursos ambientais existentes em uma área, admitindo as necessidades 

humanas, inclusive aquelas de caráter econômico, desde que sejam respeitadas suas condições de 

resiliência dos sistemas naturais e socioculturais. Por essa razão, a elaboração do plano deve apoiar-

se em níveis de fragilidade do meio natural, em características socioculturais e em demandas 

socioeconômicas.  
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 Segundo Santos (2004, p. 28)  

 

o planejamento ambiental fundamenta-se na interação e integração dos sistemas que 

compõem o ambiente. Tem o papel de estabelecer as relações entre os sistemas ecológicos e 

os processos da sociedade, das necessidades socioculturais a atividades de interesse 

econômicas a fim de manter a máxima integridade possível dos seus elementos 

componentes. 

  

Isso mostra que o planejamento ambiental representa uma tentativa de equacionar os 

conflitos derivados das relações do homem com a natureza e com seus semelhantes, constituindo-se 

na busca de um limiar ideal que possibilite uma relação mais harmônica do homem com seu meio. 

Pode-se entender que é uma tentativa de compatibilizar escalas de tempos e ritmos muito diferentes 

e, em geral, incompatíveis, e que, por sua vez, são responsáveis pela organização e estruturação das 

sociedades e da natureza. Como o ambiente é dinâmico, as características da organização acabam 

por refletir, positiva ou negativamente, estas duas escalas, daí a importância de pesquisas 

relacionadas à temática ambiental abordá-las concomitantemente. 

O planejamento ambiental visa analisar a realidade a partir do desvendar de processos 

históricos, conectando eventos do passado, condições atuais e possibilidades futuras. Assim, ele 

permite entender e registrar o quadro de impactos ambientais atuais, bem como projetar 

possibilidades de mudança no futuro. Sua realização deve estar pautada na capacidade do homem, 

agente social e ativo, para modificar o meio ao seu redor, seja ele natural ou não, segundo os seus 

interesses e necessidades. 

 

2.1 DIMENSÕES DO PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

Em relação às dimensões do planejamento ambiente utilizou-se como o referência, 

principalmente o trabalho de Floriano (2004) que explicita o mesmo indicando seu objeto,  

elementos, unidades organizacionais e as características, conforme resumido a seguir. 

 

2.1.1 ASSUNTO OU OBJETO 

 O assunto ou objeto do planejamento ambiental é o seu propósito. É tema central do 

planejamento. Em geral, faz parte do título do plano. 

Exemplos de propósitos em planejamento ambiental: 

 Bacia hidrográfica; 

 Unidade de conservação; 

 Paisagem; 

 Educação ambiental; 

 Sistema de gestão ambiental de empresa; 
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2.1.2 ELEMENTOS DO PLANEJAMENTO 

 Os nove elementos de planejamento, a seguir, geralmente, são explícitos no plano: 

 Propósitos – O que fazer. 

 Objetivos – Porque fazer. 

 Prazos – Em quanto tempo. 

 Políticas – Que regras seguir. 

 Critérios – Como julgar. 

 Procedimentos – Como fazer, que passos seguir (plano de ação); 

  Recursos (tecnológicos e financeiros) – O que utilizar. 

 Monitoramento – O que medir. 

 Controle – Como analisar e revisar o que se fez. 

 

2.1.3 UNIDADE ORGANIZACIONAL 

 Usualmente a unidade organizacional é caracterizada no título do plano, ou no seu propósito. 

Pode ser: 

 Corporativa – Envolve toda uma instituição. 

 Subsidiária – Envolve um setor, ou área de uma corporação. 

 Grupo ou Comissão – Envolve o trabalho de uma equipe de pessoas em número pré-

determinado, na consecução de um objetivo comum. 

 Operação – Envolve a produção de um só produto ou a realização de um só serviço. 

 Projeto – Envolve a produção de algo, com objetivos, cronograma e orçamento próprios 

para sua execução, agindo como uma unidade independente e legalmente constituída. 

 

2.1.4 CARACTERÍSTICAS 

 Algumas características de um plano são implícitas, mas devem estar bem definidas e ser do 

conhecimento de quem participar da sua elaboração, outras estarão explícitas em algum capítulo do 

plano; as principais são: 

 Grau de complexidade – Refere-se ao nível de detalhamento (estratégico, tático ou 

operacional) e inter-relações necessárias para se atingir os objetivos do planejamento. Tem relação 

com os níveis e áreas organizacionais atingidos. 

 Qualidade – Refere-se à qualidade que se pretende atingir quanto ao propósito do 

planejamento. Diz respeito, principalmente, à identidade das organizações ou ao objeto do 

planejamento; refere-se também às relações internas e externas das organizações. 
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 Quantidade – Refere-se à quantidade que se pretende realizar ou produzir. Relaciona-se, 

principalmente, aos recursos e processos para a execução do planejamento. 

 

2.2 PLANEJAMENTO 

 

2.2.1 ASPECTOS AMBIENTAIS 

 A organização deve estabelecer e manter procedimento(s) para identificar os aspectos 

ambientais de suas atividades, produtos ou serviços que possam por ela ser controlados e sobre os 

quais presume-se que ela tenha influência, a fim de determinar aqueles que tenham ou possam ter 

impactos significativos sobre o meio ambiente. A organização deve assegurar que os aspectos 

relacionados a estes impactos significativos sejam considerados na definição de seus objetivos 

ambientais. 

 A organização deve manter essas informações atualizadas. 

 

2.2.2 REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS 

 A organização deve estabelecer e manter procedimento para identificar e ter acesso à 

legislação e outros requisitos por ela subscritos, aplicáveis aos aspectos ambientais de suas 

atividades, produtos ou serviços. 

 

2.2.3.  OBJETIVOS E METAS 

 A organização deve estabelecer e manter objetivos e metas ambientais documentados, em 

cada nível e função pertinentes da organização. Ao estabelecer e revisar seus objetivos, a 

organização deve considerar os requisitos legais e outros requisitos, seus aspectos ambientais 

significativos, suas opções tecnológicas, seus requisitos financeiros, operacionais e comerciais, bem 

como a visão das partes interessadas. 

 Os objetivos e metas devem ser compatíveis com a política ambiental, incluindo o 

comprometimento com a prevenção de poluição. 

 

3. PLANEJAMENTO AMBIENTAL EM ÁREAS COSTEIRAS 

A zona costeira sofreu pela indefinição de sua área de abrangência ou pelas diversas 

definições que permeiam sobre a mesma. A dimensão do litoral brasileiro e a sua heterogeneidade 

fazem com que a zona costeira possua uma largura variável, assim as faixas de zona costeira são 

imprecisas. 

Devido a esta indefinição sobre a zona costeira criou-se em 1988 a Lei nº 7.661 que 

estabelece o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC), o qual considera ―Zona Costeira 
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o espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou 

não, abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre" (BRASIL,1988, não paginado). Os principais 

preceitos desta lei incluem: a) o PNGC deve ser elaborado e, quando necessário, atualizado por um 

Grupo de Coordenação, dirigido pela Secretaria da Comissão Interministerial para os Recursos do 

Mar, SECIRM, cuja composição e forma de atuação serão definidas em decreto do Poder 

Executivo; b) o PNGC deve ser submetido pelo Grupo de Coordenação à CIRM, à qual caberá 

aprová-lo, com audiência do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA; c) o PNGC será 

aplicado com a participação da União, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios, através de 

órgãos e entidades integradas ao Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA. 

 Essa lei, regulamentada pelo Decreto nº. 5.300/04, prevê, em seu Artigo 3º o zoneamento de 

usos e atividades na zona costeira, priorizando a conservação e proteção, dos seguintes bens: 

 

I – recursos naturais, renováveis e não renováveis; recifes, parcéis e bancos de algas; ilhas 

costeiras e oceânicas; sistemas fluviais, estuarinos e lagunares, baías e enseadas; praias; 

promontórios, costões e grutas marinhas; restingas e dunas; florestas litorâneas, manguezais 

e pradarias submersas; 

II – sítios ecológicos de relevância cultural e demais unidades naturais de preservação 

permanente; 

III – monumentos que integrem o patrimônio natural, histórico, paleontológico, 

espeleológico, arqueológico, étnico, cultural e paisagístico.(BRASIL, 1988, não paginado) 

 

A presente definição estabelecida por lei é contestada, pois a "zona costeira nem sempre 

corresponde a uma área unicamente natural‖ como afirma Moraes (1999). O autor identifica então 

dois elementos como essenciais na delimitação da zona costeira: as divisões político-

administrativas, destacando-se o município como espaço de planejamento e ação política e, o 

padrão predominante de uso do solo que atua como fator econômico qualificador dos lugares. 

(MORAES, 1999). 

        O planejamento da zona costeira é realizado de acordo com os seguintes instrumentos: 

        Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (PNGC) - define as diretrizes que vão ser 

aplicadas, que servem para orientar a implantação de políticas, planos voltados ao desenvolvimento 

sustentável; 

 Plano de Ação Federal da Zona Costeira (PAF) - planeja as ações para implantação de 

políticas na zona costeira; 

 Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (PEGC) - define responsabilidades e 

procedimentos institucionais para a sua execução, tendo como base o PNGC; 

 Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro (PMGC) - define responsabilidades e 

procedimentos institucionais para a sua execução, tendo como base o PNGC e o PEGC. 

 Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro (SIGERCO) – integra Informações 
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georreferenciadas sobre a zona costeira.  

 Sistema de Monitoramento Ambiental da Zona Costeira (SMA) – estrutura operacional de 

coleta contínua de dados e informações, para o acompanhamento da dinâmica de uso e ocupação da 

zona costeira e avaliação das metas de qualidade socioambiental; 

 Relatório de Qualidade Ambiental da Zona Costeira (RQA-ZC) - consolida, 

periodicamente, os resultados produzidos pelo monitoramento ambiental e avalia a eficiência e 

eficácia das ações da gestão; 

 Zoneamento Ecológico-Econômico Costeiro (ZEEC) - orienta o processo de ordenamento 

territorial, necessário para a obtenção das condições de sustentabilidade do desenvolvimento da 

zona costeira, em consonância com as diretrizes do Zoneamento Ecológico-Econômico do território 

nacional, como mecanismo de apoio às ações de monitoramento, licenciamento, fiscalização e 

gestão; 

 Macrodiagnóstico da zona costeira - reúne informações, em escala nacional, sobre as 

características físico-naturais e socioeconômicas da zona costeira, com a finalidade de orientar 

ações de preservação, conservação, regulamentação e fiscalização dos patrimônios naturais e 

culturais. 

 Os instrumentos acima relacionados servem de base para se estabelecer o planejamento da 

zona costeira que de acordo com o PNGC ficará a cargo do município promovendo o adequado 

ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação 

do solo urbano, desta forma cada município tem suas particularidades no planejamento e gestão da 

faixa costeira.  

 

4. PLANEJAMENTO AMBIENTAL DO LITORAL PIAUIENSE 

 A gestão ambiental tem como objetivo solucionar problemas ligados a infra-estrutura urbana 

e de serviços elevando o potencial natural com a implantação de um plano de desenvolvimento 

local. 

 Com base na legislação ambiental se procura um maior controle sobre as atividades dos 

setores produtivos e de consumo, visando atender ás exigências da proteção ambiental.  

 O plano de gestão deve visar à prevenção do meio ambiente, e não ser punitivo, para 

efetivamente preservar os recursos naturais, deve identificar os problemas, necessidades, suas 

tendências e potencialidades. Uma parceria entre todas as esferas governamentais e não-

governamentais é de suma importância na busca da conservação das unidades ambientais. 

 No Piauí não há uma política integrada que oriente o uso racional dos recursos naturais, já 

que as decisões estão divididas em vários órgãos, resultando em ações setorizadas ou isoladas. 
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 Os quadros 1, 2 e 3 apresentam as principais instituições públicas e privadas que objetivam a 

proteção ambiental do litoral do Estado do Piauí. 

 

Quadro 1. Instituições Federais 

DENOMINAÇÃO FINALIDADE ATRIBUIÇÃO NO PLANO DE GESTÃO 

Universidade Federal do Piauí Ensino, Pesquisa e Extensão  Pesquisas e educação 

IBAMA-PI 
Coordenação e administração da 

política ambiental 

 Pesquisas 

 Fiscalização 

 Capacitação de recursos humanos 

 Educação ambiental 

Procuradoria Geral da República – PI 
Tribunal Federal – Instância superior 

para casos de impacto ambiental 
 Cumprimento da legislação ambiental 

Diretoria de Hidrografia e Navegação - 

DNH (Ministério da Marinha) 

Administração e fiscalização da 

navegação fluvial e marítima 

 Disciplinamento do tráfego fluvial e 

marinho 

 Aplicação do Código Nacional de 

Navegação 

EMBRAPA-PI Pesquisa agropecuária  Pesquisa e extensão rural 

EMBRATUR Desenvolvimento do turismo  Execução da política do turismo 

Serviços de Patrimônio da União -  

SPU 

Fiscalização do patrimônio da União 

nos Estados 
 Fiscalização e controle dos bens públicos 

DNOCS-PI 
Administração e execução de obras 

contra secas 

 Monitoramento dos açudes 

 Perfuração de poços 

Centro Nacional para a Conservação e 

Manejo do Peixe-boi/IBAMA-PI 

Pesquisas e manejo do peixe-boi 

marinho 

 Educação, proteção e monitoramento 

ambiental 

 Normatização das atividades de pesca 

INCRA-PI Execução da política fundiária 
 Participação nos programas de uso e 

ocupação do solo 

Fonte: Cavalcanti, 2000. 

 

Quadro 2. Instituições Estaduais  

 

DENOMINAÇÃO FINALIDADE ATRIBUIÇÃO NO PLANO DE GESTÃO 

Secretaria do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos do Estado do 

Piauí- SEMAR 

Licenciamento e fiscalização da política 

ambiental estadual 

 Licenciamento e fiscalização 

 Cumprimento da legislação ambiental 

 Responsável pelo plano de gestão 

Secretaria de Educação do estado 

do Piauí 
Implementação das políticas de educação 

 Elaboração de programas de educação 

 Execução da educação ambiental 

Secretaria da Saúde do Estado do 

Piauí 
Implementação das políticas de saúde  

 Elaboração e execução de ações na saúde e 

saneamento 

Instituto de Terras do Piauí – 

ITERPI 
Execução da política fundiária no Estado 

 Participação nos programas de uso e 

ocupação do solo 

Prefeitura Municipal de Parnaíba 
Administração, elaboração e execução de 

projetos 
 Elaboração e implementação de projetos de 

infra-estrutura 

Prefeitura Municipal de Luis 

Correia-Secretaria de Turismo e 

Meio Ambiente 

Desenvolvimento e fomento do 

ecoturismo 

 Educação ambiental relacionada ao turismo 

 Fiscalização e orientação 
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Prefeitura Municipal de Ilha 

Grande 

Administração, elaboração e execução de 

projetos 
 Elaboração e implementação de projetos de 

infra-estrutura 

Prefeitura Municipal de Cajueiro 

da Praia 

Administração, elaboração e execução de 

projetos 
 Elaboração e implementação de projetos de 

infra-estrutura 

Fonte: Cavalcanti, 2000 

 

 

Quadro 3. Organizações não-governamentais 

 

DENOMINAÇÃO  FINALIDADE ATRIBUIÇÃO NO PLANO DE GESTÃO 

Associação de desenvolvimento dos 

artesãos de Barra Grande 

Desenvolvimento do 

artesanato 
 Organização comunitária (associativa e cooperativismo) 

 Educação Ambiental, Ecoturismo e Proteção Ambiental 

Associação dos moradores e Ilha 

Grande 

Educação e Proteção 

Ambiental  
 Apoio ás instituições públicas  

Colônia de pescadores de Luis Correia Orientação e educação 

dos pescadores 
 Apoio ás instituições públicas 

 Participação e execução da Educação  Ambiental 

Associação dos profissionais no 

comercio, de bares, restaurantes, hotéis, 

e similares de Luis Correia 

Serviço de atendimento 

ao turista 
 Apoio ao turismo 

 Divulgação do ecoturismo 

Fundação ambientalista em recursos 

hídricos da Lagoa do Portinho- 

FARHPA 

Educação Ambiental e 

fiscalização 
 Educação Ambiental e proteção do patrimônio histórico 

cultural 

 Fiscalização 

Fundação Delta do Parnaíba- 

FUNDELTA 

Pesquisa e Proteção 

Ambiental 
 Elaboração e implementação de programas de Educação 

Ambiental, saneamento, abastecimento e Plano-Diretor 

 Fiscalização, divulgação e planejamento 

Fundação Rio Parnaíba- FURPA Desenvolvimento de 

projetos ambientalistas e 

de saúde  

 Gestão e Educação Ambiental 

 Fiscalização e planejamento 

Fundação para prevenção dos 

mamíferos marinhos 

Educação, pesquisa e 

desenvolvimento de 

projetos 

 Desenvolvimento comunitário 

 Educação Ambiental 

Movimentos SOS Natureza - Luis 

Correia 

Educação e Proteção 

Ambiental 
 Realização de cursos, seminários e debates 

 Apoio ás instituições públicas  

 Fiscalização e planejamento 

Fonte: Cavalcanti, 2000 

 

O planejamento busca o desenvolvimento urbano e de serviços nas áreas do litoral piauiense, 

abrangendo todos os setores relacionados à conservação do meio ambiente. Leva em consideração o 

potencial econômico dos empreendimentos, extrativismo, infra-estrutura, uso do solo, elementos 

necessários para a consolidação da economia da região. 

 As instituições públicas e privadas devem considerar as atividades produtivas que são 

desenvolvidas, elaborando ou aprimorando os programas de conservação das unidades ambientais 

que já existem. Nesse sentido o planejamento tem como objetivo a organização do espaço do litoral 

piauiense, auxiliando e incentivando a recuperação econômica e ecológica dos planos de gestão que 

já existem. 
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4.1. RESULTADOS OBTIDOS 

 

 4.1.1. LOCALIZAÇÃO DA ÁREA E PERCUSO REALIZADO 

 A pesquisa aconteceu entre os dias cinco e oito de maio de dois mil e onze, com saída dia 

cinco de maio ás dezenove horas de Teresina/PI e chegada em Luís Correia/PI dia seis de maio uma 

hora da manhã. 

 No primeiro dia de trabalho (06/05) a trajetória percorrida foi a partir das seguintes praias: 

Cajueiro da Praia, Morro Branco, Praia da Barrinha, Lagoa da Barrinha ou Lagoa da Santana, Praia 

Barra Grande, Praia de Macapá, Praia do Coqueiro, Praia de Itaqui e Praia de Atalaia. 

 No segundo dia (07/05) o percurso foi o Porto das Barcas, Ilha Grande (Morro da Mariana), 

Porto dos Tatus, Delta do Rio Parnaíba, praia Pedra do Sal e lagoa do Portinho. 

 No último dia de trabalho (08/05) antes da ida para Teresina, o trabalho de campo foi 

concluído na Lagoa do Sobradinho. 

 

 

  Figura 1: Localização da área – Litoral Piauiense 

Fonte: BAPTISTA, 2010 

  

 

4.1.2. CARACTERIZAÇÃO SÓCIO-AMBIENTAL DO LITORAL 

 Considerando a direção da deriva litorânea (de leste para oeste) a primeira praia visitada foi 

a localizada no município Cajueiro da Praia, onde ainda na ida pode-se notar a fonte de renda dos 

moradores do município(agricultura e pecuária), muitos animais criados soltos na pista, uma das 

características da região a pecuária extensiva e culturas de subsistência. 
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 Neste mesmo município localiza-se a praia Cajueiro da Praia que não é muito visitada por 

turistas, quase paradisíaca, mais utilizada para pesca (fonte de renda) e pesquisas cientificas. 

Encontram-se colônias de pescadores e o Escritório do Peixe-Boi (Base Avançada do Centro de 

Mamíferos Aquáticos – Cajueiro da Praia), órgão sob responsabilidade do ICMBIO. 

 Vale salientar a Lei 7.661/88 que proíbe construções em áreas de praia e o Escritório do 

Peixe-Boi foi construído exatamente na praia, comprovando o não cumprimento da lei. Apesar de 

não ser muito atrativa para visitantes, encontram-se algumas pousadas.  

 

Figura 2: Sinalização proibitiva ao lado do escritório do Peixe-Boi 

Fonte: SILVA, E. S., 2011 

  

A próxima praia o Morro Branco é bem pequena, mais inclinada que a praia de Cajueiro da 

praia e não apresenta muitos atrativos para turistas. 

 A Praia da Barrinha tem um diferencial das outras. Nela existe uma barreira retilínea de 

rochas (beachrock) seguindo a curva da linha da praia, impedindo que as ondas passem e realizem 

erosão. Pôde- se constar que devido à presença dessas rochas a praia não atrai os turistas, sendo 

pouco visitada. Também não existe nenhuma estrutura para receber-los, apenas algumas habitações 

de moradores locais. Mesmo não muito visitada alguns focos de poluição foram encontrados, como 

demonstrado na figura 3.  

Figura 3: Poluição na Praia da Barrinha 

Fonte: SILVA, C.N.; 2011  
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No trecho que segue até Barra Grande foram avistados muitos animais na pista, apesar de 

existir placas com dizeres: APA- Evite animais na pista, e plantações de culturas diversas (arroz, 

milho). 

Barra Grande é uma praia do município de Cajueiro da Praia, a segunda maior do estado e de 

grande extensão. Ela é muito visitada por turistas, principalmente pelos praticantes de Kitesurf, 

além de contar com bastantes pousadas, bares a beira-mar, (que deveriam ser proibidos). 

A próxima praia, Praia de Macapá já faz parte do município de Luis Correia, uma praia que 

vive em constante mudança, localizada às margens do rio Camurupim e Cardoso, nos últimos anos 

vem sofrendo muito com o aumento do nível das águas do mar, que invade cada vez mais o 

povoado. 

Na praia do Coqueiro foram encontradas muitas construções a beira-mar contrariando a Lei 

que determina uma distância média para construções nas planícies fluviais, como hotéis, bares e 

verdadeiros casarões. Por estarem entre uma das mais praias procuradas por turistas, muitos focos 

de poluição foram avistados, esgotos sendo jogados diretamente no mar, mostrando a falta de 

planejamento e preocupação com o meio ambiente como na foto abaixo. 

 

 

 
Figura 4: Praia do Coqueiro- Poluição                                       

Fonte: SILVA E.S.;2011                 
Figura 5: Praia do Coqueiro - Poluição 
Fonte: SILVA, C.N.; 2011 

 

 

 

 Já a praia de Itaqui não existe um fluxo intenso de pessoas, até por que para se chegar lá é 

necessário fazer uma caminhada de mais ou menos meia hora. Muitas pessoas não cumprem a 

proibição de circulação de veículos nas praias (figura 6). 
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Figura 6: Praia de Itaqui – Placa de Sinalização 

 Fonte: SILVA, C.N.; 2011  

 

 A praia de Atalaia é a mais freqüentada do litoral piauiense. Urbanizada, conta com uma 

estrutura de bares e restaurantes. Ultimamente tem passado por reformas na sua orla, com o objetivo 

de organizar os bares e restaurantes para melhor receber turistas, porém não houve preocupação na 

forma como seria feito. Os dejetos dos banheiros são jogados diretamente no mar (figura 8). Apesar 

de existir muitas placas de orientação para conservação da praia (figura 9), a praia está ficando 

poluída. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Reforma da Orla, Atalaia                     Figura8: Esgoto na Praia de Atalaia 
Fonte: SILVA, C.N.; 2011                                                       Fonte: SILVA, C.N.; 2011   
 

  

 Figura 9: Sinalização proibitiva                             
 Fonte: SILVA, C.N.; 2011                                                                                                    
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 A Praia de Pedra do Sal está situada no trecho do municio de Parnaíba, localizada numa vila 

de pescadores. É a segunda praia mais urbanizada e visitada do litoral piauiense, onde apresenta 

ainda mais focos de poluição. Nota-se nitidamente a falta de cuidados com a conservação da praia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Praia Pedra do Sal poluída                Figura 11: Praia Pedra do Sal lixo 
Fonte: SILVA, C.N.; 2011                                                     Fonte: SILVA, C.N.; 2011                                                                 
 

 

4.2. PROPOSTA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL PARA O LITORAL 

 A situação atual do ponto de vista do planejamento ambiental do litoral deixa muito a 

desejar, na maioria das praias as atividades produtivas estão vinculadas à agricultura de 

subsistência, associada à pecuária extensiva e a pesca tradicional. Como também o comércio 

voltado para atender aos turistas e a população local, necessitando de uma maior preocupação com a 

forma de utilização do meio ambiente. 

 De modo geral uma elaboração de uma proposta de planejamento ambiental fundamentado 

nas bases da sustentabilidade e do contexto de desenvolvimento econômico e social da área seria de 

grande relevância. 

  Diversos autores trabalham com essas vertentes, porém  neste trabalho preferiu-se utilizar a 

proposta da tese de doutorado de Cavalcante(2000, p 261.), que segundo o mesmo:  

 

Implica na manutenção das unidades ambientais e na coerência e integridade 

inerente a sustentabilidade; preservação das formas de diversidade natural e sócio-

cultural; aproveitamento e exploração sustentável das unidades ambientais e seus 

recursos, levando em consideração suas limitações. 

 

 Seguindo a linha sugerida pelo autor Cavalcanti (2000) as propostas de sustentabilidade 

ambiental para a área costeira piauiense devem abranger os seguintes tópicos distribuídos da 

seguinte forma:  

 

1. Manutenção do suporte e diversidade das unidades ambientais, limitando o impacto humano 

de assimilação e capacidade de carga; 
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2. Promoção da distribuição igualitária dos benefícios  e custos produzidos pelo manejo de 

recursos naturais procurando o desenvolvimento voltado para sustentabilidade; 

3. Promoção de tecnologias alternativas que incrementem os benefícios dos recursos 

disponíveis, dentro de uma perspectiva ecológica. 

 Ao realizar a incorporação da sustentabilidade ao processo de desenvolvimento acontecerá a 

construção de um novo modo de desenvolvimento econômico sustentável. Neste sentido, 

considerando as ideias do autor Cavalcanti (2000) para um desenvolvimento sustentável propõe-se 

algumas alternativas básicas: 

1. Controle de poluição e áreas protegidas, desenvolvendo uma política para zona costeira, 

com engajamento dos governos em todos os níveis; 

2. Extensão da educação e treinamento sobre proteção ambiental, organizando a comunidade e 

suas características sociais, econômicas e culturais, com incremento da educação ambiental; 

3. Utilização de sistemas de baixo custo, desenvolvendo meios alternativos de sustentabilidade, 

dirigidos para as comunidades, com integração e conservação dos habitats; 

4. Redução dos riscos à saúde pública realizando o tratamento de águas servidas, saneamento 

básico afim de evitar a contaminação do mar pelos esgotos domésticos e controlando o consumo de 

frutos do mar e de banhos em águas contaminadas; 

5. Implantação de leis ambientais mais rigorosas, fazendo uso de punições mais severas 

Aplicando essa proposta de sustentabilidade ambiental haverá uma tendência a mudanças, 

considerando que as unidades ambientais serão protegidas por uma legislação mais rígida. Ocorrerá 

também diminuição dos impactos negativos, bem como será viabilizado alternativas diferenciadas 

de recuperação ambiental, resultando numa estabilidade ambiental. 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Avaliando as observações feitas durante a pesquisa pode-se concluir que o litoral piauiense, 

apresenta muitos focos de poluição, que mesmo com iniciativas de informar a população para não 

sujar as praias, proibição de veículos nas praias e construções à beira mar, muitas pessoas não 

atendem tal solicitação e contribuem para degradação do meio ambiente. 

Em suma reconhece-se a necessidade de unidades ambientais, como instrumentos que 

possibilitem o uso adequado dos recursos e serviços ambientais a proteção dos processos ecológicos 

e costeiros juntamente com a sustentabilidade ambiental será finalmente alcançada. 

 A tão desejada sustentabilidade ambiental não depende apenas das organizações políticas, 

mas também de uma alternância cultural. As pessoas devem mudar seus hábitos de desperdício e 

descaso com relação aos recursos naturais. 
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INTRODUÇÃO 

"A quase totalidade do que convencionamos chamar de 'progresso' não é 

outra coisa que um incremento na rapina dos recursos naturais (...). 

Enquanto o progresso da vida, através das intermináveis eras da evolução, 

significava aumento constante do capital ecosférico, com aprimoramento 

progressivo da homeostase, o 'progresso' do homem moderno não é senão 

uma orgia de consumo acelerado de capital com aumento paralelo na 

vulnerabilidade do sistema."   O Fim do Futuro (1976) – José Luztemberger 

 

Possibilitado pelo projeto submetido ao edital de apoio da Fundação Grupo Boticário de 

Proteção a Natureza, o presente artigo trata do aprofundamento teórico e das bases bibliográficas, 

comparando o papel exercido por duas unidades de conservação frente à tarefa desenvolvimento 

regional sustentável. Nomeadamente, Parque Natural Cânion Rio Lobos, na Região Autônoma de 

Castilha e Leão, Espanha, e a Estação Ecológica do Caiuá, localizada na raia divisório PR – MS – 

SP, no município de Diamante do Norte (PR). 

A análise aqui desenvolvida parte do objetivo da ciência geográfica, sustentada por Bertrand 

(2009) como a ―ciência social dos territórios‖ cujo objetivo há de ser o de ―territorializar‖ o meio 

ambiente enraizando-o na natureza e na sociedade.  Territorializar o meio ambiente é aqui 

entendido enquanto dar-lhe a conjuntura sócio econômica e situá-lo no espaço-tempo determinado e 

ao mesmo tempo de forma sistêmica construir as ligações com a natureza, retornando à dependência 

humana dela. Acerca da dependência do ser humano, enquanto espécie, da natureza é descrita por 

Marx a partir da universalidade do homem que 

 

manifesta-se na prática nessa universalidade que torna toda a natureza o seu corpo 

inorgânico, (1) como meio de vida e (2) como matéria, objeto e instrumento da sua 

atividade. A natureza é o corpo inorgânico do homem, quer dizer, a natureza 

enquanto não é o corpo humano. O homem  vive da natureza, isto é, a natureza é o 

seu corpo, e ele precisa manter um diálogo contínuo com ele se não quiser morrer. 

Dizer que a vida física e mental do homem está ligada à natureza significa 

simplesmente que a natureza está liga a si mesma, pois o homem é parte da 

natureza. (MARX, Early Writing, p. 328. Apud FOSTER, 2005, p. 107) 

 

mailto:gabriel.mmendoza@gmail.com
mailto:mmpassos86@gmail.com
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Marx possibilita afirmar então que o homem é parte da natureza, portanto não há destinação 

divina, apregoada pela igreja, e que portanto o homem é afetado pelas mesmas condições 

ambientais que afetam as outras tantas espécies como afirma Rachel Carson (Apud FOSTER, idem, 

p 30) e dessa forma, fruto de suas passagens por Hegel, Fuerbach, Epicuro e em contato com a 

teoria da evolução da Darwin, Marx traz a natureza e o homem à luz do materialismo, focada 

segundo Foster no materialismo prático, ou seja, a partir das relações de ação (práticas) 

estabelecidas pelo homem  com a natureza. 

Distante dessa elaboração desenvolviam-se de outras formas as propostas de 

conservacionismo, com origem marcada pelas áreas de caça, sobretudo para a nobreza, de forma a 

proteger os finitos recursos naturais ali disponíveis dos demais.  

Mais recentemente a manutenção da biodiversidade apareceu como objetivo da conservação 

como resultado rápido do desaparecimento de espécies e ecossistemas, particularmente a partir da 

década de 60 (DIEGUES, 1993, p. 149). Com visão marcada pelo naturalismo e baseado sobretudo 

na população urbana e na ausência de correlação homem – natureza, pautado sobretudo nas formas 

de agricultura desenvolvidas pós-revolução verde, construiu-se o modelo de área protegida 

destinado aos países do terceiro mundo, Modelo ―Yellowstone‖, baseado no parque norte americano 

de mesmo nome. Para Diegues 

 

A idéia de parque como área selvagem e desabitada, típica dos primeiros 

conservacionistas norte-americanos, pode ter suas origens nos mitos do "paraíso 

terrestre", próprios do Cristianismo. A concepção cristã de paraíso, existente no 

final da Idade Média e no período anterior ao descobrimento da América, era de 

uma região natural, de grande beleza e rigorosamente desabitada, de onde o homem 

tinha sido expulso após o pecado original.(...) Esse mito do paraíso perdido e de 

sua reconstrução parece estar na base da ideologia dos primeiros conservacionistas 

americanos. (...) Dessa forma, os primeiros conservacionistas pareciam recriar e 

reinterpretar o mito do paraíso terrestre mediante a criação dos parques nacionais 

desabitados, onde o homem poderia contemplar as belezas da Natureza. 

(DIEGUES, 1993, pp 27-28) 

 

Notadamente a postura adotada pelos primeiros conservacionistas não reflete a realidade 

encontrada em diversos lugares, constituindo a área protegida um real foco de conflito (DIEGUES, 

1993; CASCOS MARAÑA e GUERRA VELASCO, 2000; BACHILLER, 2007; VALLEJO, 

2002), tendo em vista os objetivos divergentes apresentados pelas comunidades tradicionais e pelos 

conservacionistas.  

Comunidades tradicionais aqui são entendidas enquanto um tipo de organização econômica e 

social com reduzida acumulação de capital, ausência de força de trabalho assalariado, atividades de 

pequena escala, como agricultura e pesca, coleta e artesanato. Com baixa interferência no meio 

ambiente, devido a sua relação pouco agressiva, tendo em vista a noção de que se depende dos 
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recursos naturais e as baixas densidades populacionais, etnoconhecimento e inclusão da 

conservação dos recursos naturais como parte de sua cultura, ideia expressa no Brasil pela palavra 

'respeito' que se aplica não somente à natureza como também aos outros membros da comunidade. 

(DIEGUES, 1993, p 87). 

Travou-se assim uma relação simbiótica com o meio, a partir dos etnoconhecimentos das 

comunidades tradicionais, carregada de simbolismo, criavam uma paisagem própria, a partir de um 

sensível que criava representações míticas dos povos tradicionais que mantinham dessa forma a 

autorregulação dos dos geossistemas,  a exemplo de áreas delimitadas como sagradas, de acesso 

restrito, das lendas dos índios, dos caipiras, dos caiçaras e seringueiros. 

Essas populações, que sobretudo foram as responsáveis pela manutenção do que hoje passa a 

ser preservado pelo conservacionismo, quando da aplicação do modelo de Yellowstone, são 

deslocadas para dar lugar aos Parques que cumprem uma função urbano industrial, a partir do mito 

moderno da natureza intocada e intocável, caracterizam a disjunção forçada entre a natureza e a 

cultura tradicional, em que os homens são proibidos pelo Estado de exercer suas atividades do fazer 

patrimonial, e também do saber  (DIEGUES, idem, p 61). 

 

Nessa linha de pensamento, o chamado "turismo ecológico", realizado em parques 

e reservas está também imbuído desse neomito de natureza intocada e selvagem. 

Ao contrário, no entanto, dos objetivos dos primeiros parques norte-americanos, o 

turismo ecológico é ainda mais elitista, reservado aos que podem pagar tarifas 

especiais. (DIEGUES idem, p 62) 

 

Fruto do reconhecimento das populações tradicionais, a partir do enfrentamento de diversos 

conflitos, a realidade até então apresentada a respeito das áreas protegidas passa a mudar; em 1998 

a UICN (União Internacional para a Conservação da Natureza) declara que a perda de culturas ou 

do conhecimento tradicional das culturas que sofrem mudança social rápida é um problema pelo 

menos tão grave quanto a perda das espécies (UICN, From Strategy to Action, 1988, p 25). No 

entanto Antônio Carlos Diegues, em 1993, após a elaboração do Sistema Nacional da Unidades de 

Conservação (1992), realiza uma crítica que se mantém atual  

 

ao contrário do que faz a UICN, o SNUC estabelece uma hierarquia entre as várias 

categorias, subentendendo-se nas entrelinhas que há julgamento de valor entre as 

"mais completas e importantes" (as unidades de proteção integral) e as menos 

importantes: as unidades de manejo sustentável, onde se prevê, de modo tímido, a 

presença de populações locais. Outra vez, essa hierarquização parte de uma visão 

reducionista da realidade como se as unidades de proteção integral fossem mais 

importantes para a conservação que as unidades de manejo sustentável. Além 

disso, as unidades que preveem "visitantes", como os parques, também exigem 

"manejo sustentável"; caso contrário um número excessivo de visitantes levaria 

igualmente à degradação dessas unidades. E importante lembrar que a própria 

UICN não estabelece divisões hierárquicas entre as várias categorias (UICN, 1978; 

1982). Todas as unidades devem ter a mesma importância, mesmo as que preveem 
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a presença humana. Isso se deve ao fato de que a preservação de ecossistemas só é 

possível em uma visão mais harmoniosa que a sociedade global e as locais devem 

ter das questões de conservação da natureza. Essa visão é sempre o resultado de 

uma relação entre ambas e não de seu isolamento forçado. Nessa proposta, como 

nas anteriores, a sociedade é a grande ausente e, no entanto, é aceito 

internacionalmente que sem ela não haverá nem conservação nem preservação da 

natureza. Mais do que isso, já é sabido que as comunidades locais a serem afetadas 

pela criação de unidades de conservação devem ser tratadas como aliadas e não 

adversárias da conservação, e que seu alijamento do processo decisório pode 

transformá-las, no final, em sérias adversárias de uma preservação da natureza 

malconcebida e maldesenvolvida. (DIEGUES, Idem, p 119) 

 

De forma a incitar o retorno à visão sistêmica do homem (ação antrópica, desenvolvimento) e 

natureza, Valentín Cabero Diéguez defende que o futuro pautado no desenvolvimento sustentável 

 

(…) incluye no sólo un desarrollo económico respetuoso con el medio ambiente, 

que conserve para las generaciones futuras los recursos actuales, sino también un 

desarrollo territorial equilibrado. Esto implica especialmente armonizar las 

exigencias sociales y economicas del desarrolo con las funciones ecológicas y 

culturales del territorio y contribuir de esta forma a un determinador desarrollo 

territorial sostenible y equilibrado a gran escala. (DIÉGUEZ, 2007, p 22) 

 

Com base na construção de um projeto capaz de romper o fosso entre a ação antrópica e a 

conservação da natureza, nomeadamente o desenvolvimento territorial sustentável e equilibrado 

descrito por Diéguez, e com base na necessidade de superar a situação de  escassez de recursos 

investidos na área da aplicação da política conservacionista no Brasil (MEDEIROS, et. al., 2011) 

desenvolve-se esse artigo de forma qualificar as relações cumpridas pelas áreas protegidas do Brasil 

e da Espanha com o desenvolvimento regional sustentável e equilibrado, bem como identificar em 

seus manejos formas que caminham nesse sentido.  

No Brasil é importante ao mesmo tempo superar o identificado por Vallejo, que a criação das 

unidades de conservação sem real gerenciamento, que levam à caracterizações de ―ficções 

jurídicas‖ e ―parques de papel‖ (MORSELLO, 1999; BRITO, 1998a; Apud VALLEJO, 2002, p.2) 

Em direção aos territórios à ser estudados cabe frisar a mudança de natureza do território que 

segundo Diéguez fruto da diferenciação das estratégias utilizadas pelo capitalismo na ocupação, 

produção e transformação do território 

 

 

El territorio que vivimos deja de ser así el espacio banal de los economistas o el 

espacio isotrópico de muchos analistas para convertirse en experesión elocuente de 

las desigualdade y de las diferencias, y a su vez en escenarios de mayor o menor 

vulnarabilidad frente a los riesgos medioambientales. (...) las respuestas deben 

apoyarse en la cordura y en la prudencia en manejo de los recursos naturales, más 

que en políticas teóricas (...) (DIÉGUEZ, 2007, p 22) 
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DESENVOLVIMENTO 

Territórios e suas paisagens. 

Terceiro Planto Paranaense, Brasil. 

A Estação Ecológica do Caiuá localiza-se em Diamante do Norte - PR,  noroeste do Paraná, 

Brasil, região denominada raia divisória Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo (PASSOS, 2007), 

área de grande potencial energético, influência de grandes rios, figurada por barragens, como é o 

caso do Rio Paranapanema, às margens da Estação Ecológica. A caracterização dessa área se dará 

com base no volume 2 d' A Raia Divisória, escrito pelo Prof. Dr. Messias Modesto dos Passos. 

Essa área, denominada por Mack terceiro planalto paranaense, mais especificamente ―o 

grande bloco setentrional do planto do trapp do Paraná‖ que ―estende-se a oeste do rio Tibagi entre 

os rios Paranapanema  e Ivaí até o Paraná‖ (PASSOS, 2007, p. 166) é uma área de incidência do 

Arenito Caiuá, acima dos derrames vulcânicos. O bloco de Apucarana, como é denominado, 

 

evidencia, ao lado dos pequenos espigões que constituem divisores de água 

secundários, apenas suaves colinas e platôs com vales mais profundos em direção 

ao rio Ivaí. Não ocorrem linhas de serra elevadas acima do nível geral do planalto 

que é cortado por um nível superior de denudação visivelmente uniforme (Pós-

Gondwana Eo-Terciário). Abaixo dessa linha uniforme foi modelada uma 

paisagem de colinas ou espigões suavemente arredondados durante o Neo-

Terciário e Quaternário. O relevo exibe mesetas e blocos de platôs modelados pela 

erosão, com inclinação suave no sentido leste-oeste. (PASSOS, idem, p. 167) 

 

Essa área deu origem à solos arenosos na alta vertente, a partir do Arenito Caiuá, o latossolo 

vermelho aparece na baixa vertente. Com um clima marcado pela transição tropical-subtropical, a 

escolha que restava ao produtor era utilizar os solos mais férteis na baixa vertente, e assumir o risco 

de geadas, ou optar em cultivar as áreas menos férteis.  

O índice pluviométrico na região atinge entre 1000 e 2000 mm anuais, essa área possui ainda 

um inverno seco, fruto da dominância da Massa Polar Atlântica, que ao chegar à região, 

ultrapassando a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira, apresenta teor de umidade menor que na sua 

fonte, e a Massa Tropical Atlântica, em contato com a frente polar chega à região com temperatura 

inferior à sua fonte. 

O clima tornou-se nessa região um fator central para a formação do território, fruto da 

ausência de crédito para a produção cafeeira em 1975, em meio a crise do café, e castigados pela 

geada negra (que obriga o produtor à cortar o cafezal no tronco), muitos pequenos produtores 

deixaram suas terras, constituindo um importante fator do êxodo rural e da falência do modo de 

colonização que se havia aplicado ao território.  

 

As características fisionômica e florística da exploração biológica nessa área de 

transição climática são reflexo das condições paleoclimáticas e climáticas atuais e, 
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claro, dos demais elementos de estruturação da paisagem abordados anteriormente. 

(...) a biodiversidade sustenta-se no potencial ecológico e traduz-se na importância 

que a vegetação tem como elemento paisagístico e principal promotor da dinâmica 

dos geossistemas. (PASSOS, Idem, pp 178-179) 

 

Como afirmado anteriormente, a vegetação serve-nos de indicador, de suscetibilidade do 

homem aos mesmos impactos nela apresentados. No bioma bastante devastado da mata atlântica a 

Estação Ecológica do Caiuá (EEC) contém enquanto vegetação natural a Floresta Estacional 

Semidecidual submontana e aluvial, às margens do rio Paranapanema. O Paraná contava em 1890 

com 167824 km ² de mata virgem, desses 10.557 km² sobre o Arenito Caiuá; em 2000 toda a Mata 

Virgem do estado somava 4.195 km², 2,5% da cobertura florestal original. 

Segundo PASSOS (Idem, p 184) 

 

Alguns pequenos proprietários, quando indagados acerca dos motivos da 

eliminação total da floresta em seu lote rural apontam: (a) o isolamento; (b) a 

dificuldade de circulação; (c) motivação econômica; (d) a orientação para construir 

a casa rural no fundo do vale; (e) os riscos e estragos que a mata ofereicia ao 

empreendimento econômico; (f) o baixo valor comercial das espeécies vegetais etc. 

Como variáveis que explicam a sua relação com a biodiversidade regional. 

 

A ocupação do território têm origem na Companhia Melhoramentos Norte do Paraná que 

adquiriu 13 mil km² de terras florestadas no triângulo formado pelos rios Paraná, Paranapanema e 

Ivaí, ao sul do estado de São Paulo, o povoamento começou em 1929 (Weibel, 1958. Apud 

PASSOS, idem, p. 202). A divisão do território foi feita com base em lotes pequenos e médios, 

entre 10 e 15 alqueires paulistas. Nice Lecoq Muller afirma que a ocupação desse território é 

resultado de um povoamento recente, afora o Norte Velho, consequência da expansão cafeeira 

paulista (MULLER, 1956, p. 55, Apud PASSOS, p 203). A ocupação dessa parcela do território foi 

verificada por Passos  (2002) como a mais rápida ocupação humana da história do Brasil, devido à 

lavoura de café ao final da década de 1940. Nessa região, desde o início, o objetivo era da 

monocultura do café para a exportação, durante a época de plantio haviam também cultivos de 

subsistência e quando o café já se havia estabelecido criava-se gado leiteiro (MORO, 1991). 

As mudanças na paisagem, ao final do período do café, exerceram forte influência na 

paisagem, em grande medida a pequena e média propriedades foram incorporadas por grandes 

propriedades e passaram, a partir da modernização agrícola a produzir cana, soja, trigo e milho de 

acordo com as oscilações do mercado. Permanece como alternativa para as pequenas propriedades 

os cultivos de amora, laranja, mandioca e café adensado, esse último com benefícios do Estado que 

colaboram com o cultivo, constata-se porém que há, sobretudo, a ocorrência de pastagens plantadas. 

Cordilheira Ibérica, Espanha. 
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O Parque Natural Canion Rio Lobos localiza-se na junta de Castilha e Leão, nas províncias de 

Burgos e Soria e abrange uma área de 7 municípios da Espanha e 9.580 ha. Caracterizado por ser 

uma área cárstica ocupa o setor mais ao norocidental da Codilheira Ibérica, no entanto não constitui 

uma cadeia contínua, a cadeia é separada por amplos vales e pequenas depressões afetadas pela 

ação erosiva das correntes fluviais (BACHILLER, 2007). Uma região de clima temperado com 

baixas temperaturas e com vegetação sabinar ocupando 2/3 do espaço agrário denota o que 

Bachiller chama de ―identidade com patrimônio florestal‖. Segundo Cascos Maraña e Guerra 

Velasco  

 

En Europa los cambios han sido más graduales y han producido una total 

entreveración entre medio biológico y paisaje, como corresponde a un espacio de 

antigua civilización. Europa es la región de la Tierra donde menor numero de 

especies se ha extinguido y en algunos casos es la acción antrópica la que ayuda a 

explicar la génesis y la dinamica de espacios ecológicos altamente valorados y 

singulares. (CASCOS MARAÑA; GUERRA VELASCO 2000, 75) 

 

O que nos proporciona a ideia transmitida por Bachiller a cerca do Parque Natural Cânion Rio 

Lobos, que denota segundo ele, um dos melhores exemplos de simbiose entre o homem e o meio.  

Na região há, sobretudo, práticas de agrosilvopastoril, gado tradicional, cultura de 

subsistência e extração da madeira.  

Apresentadas as bases territoriais e suas paisagens antrópicas desenvolve-se na sequência os 

apontamentos a cerca das áreas protegidas, a partir do amparo legal, os conflitos e sua relação com 

a região. 

 

Áreas protegidas entre os conflitos, a conservação e o desenvolvimento. 

A Estação Ecológica do Caiuá (EEC), criada em 1994 a partir do Programa de Impactos 

Ambientais de Barragens pela construção da Usina Hidroelétrica de Rosana, hoje com 1.449,48 ha, 

segundo o Plano de Manejo da EEC no Paraná o alagamento da UHE de Rosana submergiu 2.089 

ha de matas e capoeiras e 10.979 ha de terras agricultáveis. Assume na hierarquia do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação – SNUC - (BRASIL, 2000) o mais alto grau de conservação, 

a categoria Estação Ecológica, cujo objetivo é ―a preservação da natureza e a realização de 

pesquisas científicas‖ (Art 9º). As visitas somente são permitidas com objetivo educacional 

mediante agendamento. Essa realidade contrasta com a falta de conhecimento da população local a 

cerca da EEC, em trabalho realizado por Obara et. al. (2006) que entrevistou alunos, professores, 

moradores, funcionários da EEC, tomadores de decisão (executivo e legislativo municipal) e 

proprietários de terra fica evidente: 
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A – A ausência de relação da população local com a unidade de conservação, a ponto de 

69,23 % dos proprietários de terra entrevistados nunca ter visitado a EEC e ainda 75,73 % dos 

alunos entrevistados alegam ―não terem ouvido falar da EEC‖. 

B -  A diferença dos objetivos da população e do Estado. Quando questionados sobre o que 

fazer na área os entrevistados apontam para atividades recreativas, pesca, visitação pública, turismo 

ecológico, ecoturismo. 

C – Ao mesmo tempo aponta-se para a beleza cênica do local como marcante. O que 

evidencia uma visão urbano industrial, distante dos recursos naturais, ao mesmo tempo em que 

demostram a carência por um espaço como esse. 

Quando da origem dos estudos para a criação da UC como medida compensatória que coube à 

CESP (Companhia Energética de São Paulo), a área era ocupada pela Fazenda Macucuo, 

propriedade da família Massi, que manteve a área de floresta com fins de lazer e caça. Em 2009 

(IAP/DIBAP, 2009, p. 14) a EEC possui 77,73% área coberta por floresta primária (submontana 

77,16% e aluvial 0,57%) e 7,78% de áreas antrópicas. Essas áreas são zoneadas e ainda sofrem com 

ausência de conectividade; o formato retangular da EEC torna-se propicio para espécies invasoras. 

De forma a mitigar o efeito de borda o plano de manejo esboça a necessidade de criação de Zona de 

Amortecimento, com o objetivo de incentivar a criação de Reservas Particulares de Patrimônio 

Natural (RPPN), sobre as quais é possibilitado o ecoturismo, no entanto segundo os documentos 

não há medidas práticas tomadas. 

Segundo o IBAMA (2002, Apud IAP/DIBAP, idem, p. 2) um dos objetivos do plano de 

manejo deve ser o de ―promover a integração socieconômica das comunidades do entorno‖ da UC, 

no entanto o que se verifica na realidade é o predomínio de cultivos pouco condizentes com a UC, 

com destaque à cana-de-açúcar com 1.265 ha de área colhida, café com 1.782 ha,  bovino, 24.401 

cabeças e avicultura, com 77.046 unidades (dados de 2003 – IBGE, Apud IAP/DIBAP, idem, 

p.17.II). Ainda se destacam a produção de leite, mel, ovos, lã e silvicultura, destinada à lenha (1000 

m³) e  outras finalidades (750m³). 

Entre os conflitos encontrados na área há sobretudo pressão antrópica em usos adversos, caça, 

pesca, acampamento do Movimento dos trabalhadores rurais Sem Terra (MST), linhas de alta-

tensão, rodovia. Esses conflitos povoam os desafios aos quais se depara o Plano de Manejo, que 

apresenta também a ausência de recursos para a execução efetiva das ações planejadas. 

Enquanto na EEC não há moradores, o Parque Natural do Cânion do Rio Lobos surge em 

1985 (Castilha e Leão, Decreto 115/1985) com 9580 ha, abarca área privada e tem por objetivo 

 

compatibilizar uma decidida ação preservadora com a manutenção e melhora do 

aproveitamento adequado das produções do espaço protegido e com o fomento de 
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contatos entre o homem e a natureza via potencialização do conhecimento e dos 

valores atrativos. (tradução livre) 

 

A área protegida encontra-se entre montes de utilidade pública historicamente utilizados para 

o pastoril do gado das comunidades tradicionais alojadas ao seu redor. Guardadas as devidas 

proporções em relação, sobretudo, à ocupação do território, essa área apresenta uma correlação de 

fatores desde o histórico de sua gestão em fronteira com 7 municípios elogiada como exceção aos 

problemas encontrados nos demais espaços naturais protegidos por Cascos Maraña e Guerra 

Velasco (2000). No entanto ainda assim é encontrado focos de conflitos, segundo Bachiller (2007, p 

253) 

 

La declaración impuso límites a determinadas costumbres tradicionales como por 

ejemplo la de acampar, la de encender fuego y hacer barbacoas, la de talar chopos o 

la de construir. Se prohibió la entrada al parque con vehículos y ello provocó las 

protestas de los vecinos, que organizaron manifestaciones en las que llegó a haber 3 

detenidos, hecho bastante insólito en una provincia tranquila como Soria. En la 

actualidad se permite el acceso hasta un aparcamiento situado a unos tres km. de la ermita de 

San Bartolomé, que es el punto de mayor atractivo y de mayor concentración turística. 

 

Apesar da existência de conflitos o Decreto 115 de 1985 e o Decreto 56/1990 garantem um metodo 

de co-gestão capaz de garantir a participação de representantes da população local e dos produtores rurais 

no manejo do Parque Natural, via Junta Rectoral, que a partir de 1990 passa a ser executora das gestões do 

Parque. Semelhante processo objetiva-se na EEC, no entanto segue sendo com caráter consultivo e carência 

de definições. 

 

A lo largo de los 125 años, transcurridos desde la declaración de Yellowstone, los espacios 

naturales protegidos (en adelante ENP), han conocido un profundo cambio en su concepción 

y finalidad. La inicial idea de acotar un determinado territorio de la acción transformadora 

del hombre, ha sido sustituida por otra en la cual las modificaciones antrópicas no son 

valoradas negativamente, sino que pueden constituir un factor que añade una notable riqueza 

al paisaje: es la conservación activa. Es mas, los ENP se han convertido en un impulso para 

el desarrollo de las areas en las que se encuentran y en unos excelentes bancos de prueba 

para una gestión del territorio donde la integración de las variables ambientales sea algo mas 

que una simple declaración de intenciones. (CASCOS MARAÑA; GUERRA VELASCO 

2000, 75) 

Se permite la corta de sabinas, con permiso previo y con el sistema de entresaca para no dañar el 

paisaje. También se permite el acceso de la ganadería tradicional al los pastos del parque (...)el 

número de explotaciones ganaderas en los municipios de la parte soriana ha seguido una 

evolución bastante parecida a la de otras comarcas rurales de la provincia. (Bachiller, Idem, 

ibdem) 

 

A partir de apresentação desses autores nos é possível concluir, desde a mudança de caráter dos 

espaços naturais protegídos em Castilha e Leão, como na possibilidade de seguir com métodos 

tradicionais fundados nos etnoconhecimentos que constituem  
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(...) un acervo etnográfico armonioso con la naturaleza, que se añade a los 

valores artísticos e históricos de cientos de castillos, murallas, ermitas o 

monasterios. Buenos ejemplos son las pallozas, hórreos y obras de la 

ganadería montañesa (chozos, cabañas, corrales y tenadas), las dependencias 

del secano cerealista y el viñedo (eras, paneras, lagares y bodegas) o las del 

trabajo artesanal (molinos, hornos, herrerras y alfares), así como los terrazgos 

singulares (bancales, cercas de piedra). (CASCOS MARAÑA; GUERRA 

VELASCO 2000, 77) 

 

Apesar dessa possibilidade real apontada pelo autor como parte de um desenvolvimento 

regional sustentável há uma ânsia de avançar o desenvolvimento para um modelo urbano insdustrial, 

que no caso das áreas protegidas termina por se limitar ao turismo, como parte do neomito moderno 

de natureza intocada e intocável. Nessa área hove um crescimento do número de visitantes que passou 

de 100.000 em 1990 para quase 200.000 nos últimos anos (BACHILLER, Idem, p. 255). Para a 

gestão dos visitantes limita-se o número de carros ao número de vagas no estacionamento, diminuindo 

o impacto ambiental devido ao aumento da pressão antrópica. 

Para o desenvolvimento do turismo na região há programas que auxiliam a comunidade 

tracional a cirar uma alternativa econômica via o programas como Poder e Leader voltados ao 

desenvolvimento do turismo rural, via criação de hospedagens. Dessa forma vêm crescendo a partir 

de 2000 o número de leitos oferecidos não só no meio rural como também nas cidades. Bachiller 

(idem, p. 260) reconhece ainda que a situação de prosperidade e privilégio da economia tradional, a 

chama suerte de pinos, começa a dar sinais de mudança ao final do século XX, incapaz de 

acompanhar a crescente competição internacional e hoje representa uma pequena porcentagem da 

economia familiar, frente a essa situação, afirma: Sin embargo, de forma paralela a este proceso se han 

empezado a revalorizar los recursos turísticos que también atesoran estos montes. El turismo se ha 

afianzado hoy como un nuevo factor para el desarrollo de la comarca. (BACHILLER, Idem, p. 260)  

Por último cabe ressaltar a inclusão do PN do Cânion do Rio Lobos na Rede Natura 2000 que 

sobrepõem a área protegida a proteção à espécies da avifauna tornando-o uma Zona de Especial Proteção para 

as Aves (ZEPA) cujas restrições ao uso são maiores das que até então praticadas, com vias de criação de um 

sistema de estrita proteção para a fauna da União Européia. 

 

CONCLUSÃO 

A partir de paradigmas impostos pelo mercado as áreas tendem a ocupações diferenciadas. No 

Brasil uma rápida ocupação na porção do norte novo e novíssimo ocasionaram formas bastante 

impactantes de cultivo, bem como a ausência de uma identidade do povo com a terra que reside foi 

responsável pela devastação apresentada. De forma diferenciada a ocupação dos montes da 

Cordilheira Ibérica ao passo de muitos anos de ocupação construíram no território uma forma de 
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exploração de baixo impacto que possibilita hoje a conservação dessa área bem como partir da 

paisagem atual para redescobrir a história e o conhecimento das populações autóctones. 

Infelizmente a partir de uma demanda do mercado faz-se substituições nas paisagens até então 

moldadas, o turismo que surge como alternativa para a conservação das áreas protegidas revela o 

caráter antropocêntrico, a visão urbano industrial e o distanciamento do homem em relação à 

natureza, fenômeno apontado por Marx com origem na propriedade privada dos meios de produção. 

 

A noção de Marx da alienação na natureza, que ele via como emanando da vida 

prática humana, não era mais abstrata no seu fulcro do que a noção da alienação 

do trabalho. Ambas estavam enraizadas no entendimento do impulso político 

econômico da sociedade capitalista. A alienação do trabalho era um reflexo do 

fato de que o trabalho (o poder) havia sido virtualmente reduzido ao status de 

uma commodity, governada pelas leis da oferta e da procura. Esta proletarização 

do trabalho, todavia, era dependente (…) da transformação da relação humana 

com a terra. ―é somente através do trabalho, através da agricultura, que a terra 

existe para o homem‖, escreveu Marx. Mas a relação com a terra estava sendo 

rapidamente transformada através do que Adam Smith havia chamado 

―acumulação primitiva‖, que incluía o cercamento de terras comuns, o 

surgimento de grandes propriedades e o deslocamento dos camponeses. 

(FOSTER, idem, p. 108). 

 

 

Com o processo subsequente de mercantilização da terra e ainda de transformação da grande 

maioria da humanidade de rural para urbana há de se considerar a necessidade de reabilitação do 

metabolismo com o corpo inorgânico, como descreve Marx a natureza para o homem em sua 

universalidade. Nesse sentido caminharam as legislações europeias, com atenção ao Convenio 

Europeo del Paisaje, de 2000, que acata o conceito de paisagem para o ordenamento do território, 

reconhecendo por paisagem cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo 

carácter sea el resultado de la acción y la interacion de factores naturales y/o humanos (p 3).  

Mesmo com importante elaboração no sentido de garantir o lugar do homem junto à natureza, 

garantindo perspectiva às produções menos danosas ao meio ambiente e por conseguinte menos 

interessantes ao mercado - uma vez que grandes partes do globo são completamente devastadas para 

os cultivos incrementados por agrotóxicos –, o Parque Natural do Cânion  do Rio Lobos não 

apresenta segundo Bachiller prognóstico de manutenção das atividades tradicionais, voltando-se 

para o turismo como alternativa econômica, tendendo ao modelo de Yellowstone de áreas 

desabitadas. 

No entanto, se o turismo parece capaz de garantir desenvolvimento econômico, a liberação da 

força de trabalho destinada aos cultivos tradicionais representa uma perda cultural e um 

rompimento histórico muito grave, assim como o êxodo rural e o inchaço urbano, conforme 

observou Bachiller (Idem). O turismo em Castilha e Leão segundo Cascos Maraña e Guerra 

Velasco é 
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(…) masivo, pero de baja calidad, por su concentración, descontrol y poco gasto. En verano 

y fin de semana, miles de personas se apiñan en enclaves como la ruta del Cares, el lago de 

Sanabria, o junto a ríos y carreteras. El descontrol distingue a ese turismo de domingueros 

(familias en automóvil), mochileros (autocar o campamento) y montañeros (refugio, 

albergue o al aire libre), que es fuente de problemas para el medio y para la población local; 

desde los fuegos y las basuras, hasta daños a los cultivos o las molestias al ganado. Los 

problemas de ese turismo se acentúan por su gasto casi nulo, de modo que una familia en 

hotel aporta mas que 60 personas en campamento y las oleadas no favorecen al turismo 

rentable, que suele ser asiduo. Asimismo, la atracción del proteccionismo resulta matizable, 

pues exige restricciones en las aeas de mas afluencia, donde la protección debe restringir. El 

potencial turístico de los ENP se complica al diluirse en el turismo rural principal: el veraneo 

y fin de semana de oriundos en casas de la familia. En Castilla y León 2/3 (306.848) de las 

viviendas secundarias/desocupadas son rurales y se usan en verano, habiendo una afluencia 

similar a casas abiertas de los familiares.Este turismo sí genera recursos; sostiene servicios 

mediante el agosto y crea trabajo de mantenimiento y construcción. Finalmente, resta otro 

solapamiento con programas de desarrollo rural, como los Leader, que afectan a parte de la 

REN. (CASCOS MARAÑA; GUERRA VELASCO, 2000, p 89) 

 

Dessa forma, para pensar o ordenamento do território do Parque Natural do Cânion do Rio 

Lobos identifica-se a necessidade de avaliação no sentido de manutenção da paisagem e das 

relações de produções tracionais, apoiando essas formas menos danosas ao ambiente. Os programas 

como Leader que possibilitam o desenvolvimento do turismo rural podem apresentar resultados 

impactantes e, como aponta Cascos Maraña e Guerra Vellasco, gerar um turismo de baixa 

qualidade. Para tanto esses autores propõem a construção de um sistema de turismo periurbano, de 

fácil acesso dos núcleos urbanos e que permitam à população lugares de descanso e de outra forma 

―filtra o fluxo turístico ao resto dos espaços naturais‖. A cerca do turismo ressalta-se também o 

papel nefasto capaz de cumprir na medida em que só possibilita o acesso de parte da população 

capaz de pagar o acesso a locais de beleza cênica. 

À ótica dos objetivos que devem determinar sobre toda a área da EEC há muito o que se 

implementar, no entanto exitem demonstrações claras por parte da população uma necessidade de se 

integrar à UC e fazer uso dela. A presença do MST, da caça e da pesca podem ser adequadas às 

condições conservacionistas partindo de pressupostos integrativos em que o homem e a natureza 

formam um só sistema – o homem em sua universalidade-, dessa forma a UC se integra também à 

Reserva da Biosfera, que objetiva, a partir de vários graus de conservação a integração do homem 

com a natureza, a pesquisa e o conservacionismo. O manejo da área já foi capaz de garantir a 

existência de duas hortas de no máximo 30 m² junto às casas da EEC, a utilização dessa área deve 

servir de piloto para a ampliação de hortas e transformação em hortas comunitárias capazes de atrair 

a população e desenvolver, a partir também de conhecimentos tradicionais, métodos de menor 

impacto ambiental. Assim também na Zona de Amortecimento da EEC que deve superar os 

métodos do agronegócio, onde há o aumento da força produtiva e da mobilização do trabalho na 

agricultura moderna assim como da indústria, que  
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(...) são conseguidos mediante a devastação e o empestamento [comprometimento] 

da própria força de trabalho. E cada progresso da agricultura capitalista não é só 

um progresso na arte de saquear o trabalhador, mas ao mesmo tempo na arte de 

saquear o solo, pois cada progresso no aumento da fertilidade por certo período é 

simultaneamente um progresso na ruína das fontes permanentes dessa fertilidade 

(…) Por isso, a produção capitalista só desenvolve a técnica e a combinação do 

processo de produção social ao minar simultaneamente as fontes de toda riqueza: a 

terra e o trabalhador. (MARX, 1984, p. 101-102. Apud NASCIMENTO, 2007, p. 

72). 

 

Tratando-se por fim da máscara atrás da qual o produtivismo é apregoado pelo agronegócio. 

Entendendo por ruína das fontes permanentes de fertilidade o processo de degradação dos recursos 

naturais, cabe ressaltar a necessidade de aplicação na Zona de Amortecimento a proibição de 

utilização de agrotóxicos, cujos efeitos hão de ser devastadores sobre a floresta primária. Ao mesmo 

tempo é necessário dar conectividade às áreas protegidas construindo corredores ecológicos, que 

podem ser constituídos pelo atual código florestal que institui as áreas de preservação permanente 

(APP) e a Reserva Legal (RL).  

Na atualidade a revisão do Código Florestal poderá levar à um retrocesso para os 

conservacionistas e mais uma vitória do agronegócio. 

No sentido de apontar uma diferenciação do trato do Estado frente à UC, o PN do Cânion do 

Rio Lobos recebe compensação socioeconômica  anual de 180.000 euros que garante a 

implementação de infraestrutura, a EEC conta com os recursos do IAP (Instituto Ambiental do 

Paraná), um corpo de 10 funcionários e o trabalho de voluntários que se dedicam à UC. 

Assim enquanto combate-se pela necessidade de integração entre o homem e a natureza 

Bachiller (Idem, p. 261) conclui que  

 

Todos estos elementos han contribuido a que se alcance en buena medida uno de los objetivos que 

colmaría las aspiraciones últimas del proceso de protección de un espacio, que sería el que la 

propia población local respetara e hiciera respetar las normas que rigen la protección del 

parque, es decir, que ellos fueran los propios protagonistas de su conservación. En los 

municipios del cañón del río Lobos se ha llegado a un cierto nivel de concienciación, de forma 

que en amplios sectores de la población se tiene claro que existen una serie de limitaciones que deben 

respetarse, que hay lugares donde no se puede construir, o no se puede hacer fuego, o practicar otro tipo 

de actividades. 

 

Dessa forma Bachiller demonstra que a partir de uma concepção não demarcada por mitos de 

natureza intocada há possibilidade de construção real de desenvolvimento sustentável e equilibrado 

via reconstrução do homem entendido em sua universalidade. Diegues por sua vez conclui que  

 

muitas das ideias preservacionistas sobre mundo natural se baseiam em concepções de uma 

natureza intocada e não-domesticada, na noção de equilíbrio dos ecossistemas, dificilmente 

encontráveis mesmo nas florestas tropicais. A nosso ver deve-se rejeitar tanto a visão 
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utilitarista da conservação, pela qual qualquer impacto de atividades humanas pode ser 

revertido pela tecnologia moderna, quanto a visão estritamente preservacionista baseada no 

pressuposto de que, colocando-se de lado áreas naturais para conservação, automaticamente 

se garantirá a integridade biológica. Em países subdesenvolvidos, a conservação poderá ser 

mais bem alcançada com a real integração e participação das populações tradicionais que, 

como afirmado anteriormente, em grande parte foram responsáveis pela diversidade 

biológica que hoje se pretende resguardar. Por outro lado, há também a necessidade de se 

resguardar de uma visão simplista do selvagem ecologicamente nobre (Redford, 1990). Nem 

todos os moradores são "conservacionistas natos", mas entre eles há populações tradicionais 

que armazenaram vasto conhecimento empírico do funcionamento do mundo natural em que 

vivem. (DIEGUES 1993, p 159) 

 

De acordo com Diegues, apoiado no conhecimento primitivo acumulado pela humanidade, 

sobretudo no manejo do mundo natural, que se desenvolveram anteriormente aos processos de 

alienação do homem e da natureza, próprios do capitalismo, deve-se buscar a construção das 

sociedades sustentáveis e ecologicamente equilibradas cujo compromisso há de ser com o 

verdadeiro avanço do processo civilizatório pautado na perspectiva sistêmica e no materialismo 

histórico aqui apresentados de forma complementar. 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo apresenta uma possibilidade de discussão acerca dos conceitos de 

Desenvolvimento e de Sustentabilidade na perspectiva de ampliação do escopo da abordagem sobre 

o tema. Aborda o conceito de Desenvolvimento Sustentável na perspectiva do uso racional dos 

recursos naturais e da distribuição da riqueza e apresenta o desafio da construção de um olhar 

crítico sobre o tema. Assim, aborda o desenvolvimento sustentável como subjacente às questões 

ligadas à justiça social, à qualidade de vida e ao equilíbrio ambiental e à revisão do atual padrão de 

consumo na sociedade contemporânea. Apresenta autores que trabalham com a idéia de direitos 

humanos atrelados ao desenvolvimento sustentável e que problematizam a lógica 

desenvolvimentista, muitas vezes atrelada a esse conceito. Nesse contexto, o artigo apresenta 

discussões relacionadas à questão da sustentabilidade que englobam, para além do sentido clássico, 

a redução da pobreza, das desigualdades sociais, a promoção de justiça, o respeito à alteridade, 

acesso à educação e saúde para todos, direito a condições de vida digna, manutenção da cultura, 

símbolos e valores dos diversos povos do planeta, segurança ambiental, democratização das esferas 

de tomadas de decisão, entre outros. Por fim, apresenta uma experiência educacional relacionada à 

construção do conceito de sustentabilidade de forma crítica e aprofundada relacionada à experiência 

da Comunidade de Castanheiros da Reserva de Desenvolvimento Sustentável - RDS do Rio 

Iratapuru no Amapá, que, a partir de uma proposta concreta de implementação de políticas públicas, 

desenvolveu atividades para agregar valor à produção e melhorar sua qualidade de vida na floresta, 

ao mesmo tempo em que reafirmava seus valores e forma de vida. 

 

1. A questão ambiental na Sociedade Contemporânea 

O estudo das relações ambientais na atualidade nos obriga a reinserir a discussão sobre a 

relação homem/natureza e o papel que a visão ocidental do mundo e o advento do capitalismo 

trouxeram para essa relação. 

O modelo vigente consolidou a visão ocidental sobre a natureza e submeteu muitos povos a 

essa visão. A sociedade contemporânea atrela a manutenção do atual ―status quo‖  a manutenção do 

próprio capitalismo. Vivemos em uma sociedade  que necessita de um mercado em crescente 
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expansão, ancorado, porém, numa base material que é fixa. A visão que prevalece é a de uma 

natureza que passa de base material para reprodução da vida à mercadoria.  

O modelo consumista, no qual se ancora esse estágio do capitalismo, exprime uma 

contradição dentro do sistema capitalista, se não houver um freio ético e a voracidade com que o 

sistema se lança sobre a natureza não for revisto, o próprio capitalismo estaria em risco, pois sua 

base material deixaria de existir.  

O‘Connor (2002) denúncia a postura dos países do sul, que, vendem o ambiente em nome do 

seu desenvolvimento, ou seja, tratam de forma secundária a questão ambiental ou os problemas 

ambientais decorrentes do uso intensivo e predatório dos recursos, com vistas a atrair capitais para 

seus países, pressionados que estão pelos serviços da dívida e amparados por um modelo que 

prioriza o financeiro em detrimento das questões sociais e ambientais. O autor chama a atenção para 

a falácia desse modelo em que, para assegurar as condições para a reprodução do Capitalismo é 

necessário  adotar medidas que assegurem a própria sustentabilidade do capitalismo, uma vez que a 

forma de se relacionar com a natureza pode levar ao colapso da base material que sustenta o 

sistema. Entre os debates abraçados pelo autor, temos as reflexões sobre os movimentos sociais e as 

possibilidades de construção de uma força democrática, que será capaz de uma transformar a 

economia, a política e a sociedade.  

Esse tema não é novo, desde a década de 1960 temos assistido ao surgimento de 

movimentos ecológicos e culturais que vem advertindo sobre as graves ameaças ao planeta e 

denunciando a insustentabilidade do modelo de desenvolvimento adotado. Temos um exemplo 

desse movimento o lançamento de um livro que foi referência para o movimento ambientalista: 

Primavera Silenciosa, da bióloga estadunidense Rachel Carson, denunciando o risco à saúde 

humana do uso indiscriminado de pesticidas e herbicidas utilizados em larga escala, a partir da 

―Revolução Verde‖. Por meio desse movimento emergente denunciava-se a busca da obtenção de 

lucro a qualquer preço, a produção em escala cada vez maior e a relação predatória frente à 

natureza. 

Em 1972, diante de fortes indícios de que a crise ambiental alcançaria proporções 

alarmantes e do risco da escassez de diversos recursos, a Organização das Nações Unidas – ONU 

promoveu a 1ª Conferência Internacional para o Meio Ambiente Humano, dedicada à avaliação das 

relações entre sociedade e natureza.  

A tônica dessa primeira grande Conferência Internacional sobre Meio Ambiente estava 

voltada para o projeto de alguns países do sul, de empreenderem sua industrialização e dizimarem 

suas reservas naturais, em favor do crescimento econômico. Naquele momento, o binômio 

desenvolvimento econômico versus conservação da natureza ocupou o centro das discussões. Uma 
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das propostas surgidas naquela conferência foi o de crescimento zero para os países periféricos, a 

fim de que esses preservassem o meio ambiente.  

Desde 1972, outros encontros internacionais ocorreram e as reflexões sobre o tema 

começam a ser ampliadas. Entre as formulações em defesa do meio ambiente e das diferentes 

populações do planeta, chegou-se ao conceito de ecodesenvolvimento, que propaga a idéia de 

desenvolvimento, não apenas do ponto de vista econômico, mas como algo capaz de gerar bem 

estar social aos diferentes grupos humanos, a partir de seus anseios e respeitando as particularidades 

de cada agrupamento.  

Em 1983 a ONU criou a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

presidida pela primeira-ministra norueguesa, Gro Harlem Brundtland. O trabalho da Comissão 

resultou na publicação de um relatório intitulado "Nosso Futuro Comum‖ publicado em 1987. Nele, 

ficou consolidado o conceito de desenvolvimento sustentável, apoiado em políticas voltadas à 

promoção de crescimento econômico, bem como melhoria da qualidade de vida, para assegurar que 

as gerações futuras tenham acesso a esses recursos. 

A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, também 

conhecida como Eco 92 ou Rio-92, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, tornou-se um marco na 

história da inserção das questões ambientais nas relações internacionais. Pelas suas dimensões, esta 

foi uma das mais importantes conferências internacionais de todos os tempos: nela estavam 

representados 172 Estados, 116 deles na pessoa do chefe de Estado ou de Governo. 

A partir da Eco 92, a sociedade contemporânea passa a ser analisada em suas contradições e 

principalmente na referência de desigualdade no que tange aos padrões e acesso aos bens de 

consumo e às condições mínimas de sobrevivência: água potável, saneamento, alimentação, entre 

outros, considerando as diferenças entre as populações do norte e do sul.  

Amplia-se, a partir dessa Conferência, o olhar dos estudiosos e dirigentes para os países 

periféricos, para contemplar uma perspectiva de acesso à biodiversidade e/ou às informações 

contidas nos recursos biogenéticos. Expande-se o leque de abordagens em termos ambientais: temas 

como pobreza e ausência de democracia como fator de risco ao meio ambiente, merecem veemente 

discussões; propõe-se uma agenda de ação e, principalmente, salienta-se a importância da educação 

no que diz respeito à conservação dos recursos naturais e à melhoria da qualidade de vida das 

populações marginalizadas. 

Os participantes da Rio - 92 buscaram articular objetivos de conservação ambiental com os 

de desenvolvimento econômico embasados no conceito de sustentabilidade. O tema é bastante 

controvertido, como mencionado anteriormente, muitos autores afirmam que se trata de adotar um 

discurso verde para a manutenção do sistema capitalista, que, de outra forma estaria condenado. De 

qualquer forma, esse conceito ainda em construção e bastante polêmico toma fôlego a partir da 
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adoção de um discurso que formula um ―Desenvolvimento Sustentável‖, que tem sido incluído em 

inúmeros campos temáticos. O limiar do século XX assiste a um intenso debate acerca dessa 

abordagem. Entretanto, salientamos uma interessante formulação de Alain Lipietz, apresentada já 

no início do século XX, para quem ―Desenvolvimento Sustentável é o que permite satisfazer as 

necessidades das gerações atuais, começando pelos mais carentes, sem comprometer as 

possibilidades de que gerações futuras também possam satisfazer suas necessidades.‖ (LIPIETZ, 

2002, p. 22). 

Segundo o próprio Lipietz, o conceito de desenvolvimento sustentável traz em 

seu bojo duas idéias centrais: a idéia de duração dos recursos e de redistribuição, ou 

seja, de justiça social. Para muitos autores, entre eles Jacobi e Rattner, a própria 

noção de governabilidade estaria sujeita às possibilidades de superação da pobreza, 

da marginalização e da desigualdade. Reafirma-se a necessidade da busca de um 

novo paradigma de desenvolvimento que, ao invés de priorizar o aspecto financeiro e 

a busca incessante de lucro,  

 

 

[...] coloque o ser humano no centro do processo de desenvolvimento, que considere o 

crescimento econômico como um meio e não como um fim, que proteja as possibilidades 

de vida e as gerações atuais e futuras, e, por fim, que respeite a integridade dos sistemas 

naturais e que permita a existência da vida no planeta. (GUIMARÃES, 2002, p. 59). 

 

 

Essa reflexão aponta para uma perspectiva de mudança de paradigma, ou seja, um outro 

entendimento do conceito de desenvolvimento, no qual, a perspectiva humana e ambiental sejam 

incorporadas. Nesse sentido, Jacobi chama a atenção para a necessidade de se pensar o 

desenvolvimento sustentável considerando os avanços tecnológicos, para que tanto os aspectos 

sociais, quanto ambientais possam ser priorizados, dessa forma, defende a exploração dos recursos 

de forma racional. Entretanto, corrobora a abordagem de Lipietz ao preconizar a necessidade da  

distribuição da riqueza e da revisão dos padrões de consumo, nocivos e extremamente desiguais. 

Para o autor a noção de sustentabilidade aponta para a complementaridade de aspectos como: 

justiça social, qualidade de vida e equilíbrio ambiental, o que pressupõe a ruptura com o atual 

padrão de desenvolvimento. Segundo o autor: 

 

 

desenvolvimento sustentável somente pode ser entendido como um processo no qual, de 

um lado, as restrições mais relevantes estão relacionadas com a exploração dos recursos, a 

orientação do desenvolvimento tecnológico e o marco institucional. De outro, o 

crescimento deve enfatizar os aspectos qualitativos, notadamente os relacionados com a 

eqüidade, o uso de recursos – em particular da energia – e a geração de resíduos e 

contaminantes. (JACOBI, 2003, p. 195). 
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Para o autor, o conceito de desenvolvimento implica na superação das disparidades sociais, 

no atendimento das necessidades básicas, na revisão desse padrão de consumo que requer uso 

intensivo dos recursos naturais e produção excessiva de resíduos.  

Já a abordagem de Rattner  incopora a dimensão dos direitos humanos atrelados ao conceito de 

desenvolvimento sustentável. Para o autor, a transposição do fosso entre ricos e pobres lança a 

grande reivindicação da atualidade:  

 

 

[...] – direitos humanos – não como uma visão utópica ou idealista, mas como condição 

básica para a sobrevivência da sociedade e a sustentabilidade de suas instituições. Esse é o 

cerne de uma ética universal que transcenda todos os outros sistemas de crenças e valores, 

como síntese da consciência humana, ciente da preciosidade de todas as formas de vida e da 

necessidade de cooperação, solidariedade e interdependência. (RATTNER, 2003, p. 3). 

 

 

Essa visão sistêmica difundida pelo autor, bem como os valores éticos a ela atrelados,  levou-

nos a considerar o Programa de Desenvolvimento Sustentável do Amapá – PDSA - como um estudo 

de caso paradigmático para entendimento do conceito em questão.  Esse Programa foi  investigado e 

apresentado como possibilidade de estudo para alunos e alunas do ensino básico, considerando que 

suas premissas estavam ancoradas na busca por um futuro reinventado a partir de uma prática 

cotidiana com princípios éticos e valores democráticos e ambientalmente sustentáveis.  

 

2. O Estado do Amapá e o PDSA como objeto de estudo 

O PDSA esperava criar uma ―racionalidade ambiental‖ a partir de uma relação mais harmônica 

entre o ser humano e a natureza. Propunha uma revisão das doutrinas neoliberais a partir da 

retomada do papel do Estado e da sociedade civil, na formulação de políticas públicas, na definição 

de limites ao crescimento, na construção de um diálogo informado por meio de práticas educativas. 

Foi um programa implantado por João Capiberibe, governador do Amapá eleito em 1994. A 

motivação primeira dessa proposta deu-se por acreditarmos que existem possibilidades concretas de 

aprendizagem em ambientes educadores por excelência. 

O Amapá apresentava-se como cenário privilegiado para a implantação do programa e, no nosso 

entender à  construção do conceito de desenvolvimento sustentável. Isso porque esse Estado, com a 

implantação do PDSA, oferecia possibilidades concretas de compreensão do caráter sistêmico desse 

conceito. Representava, naquele momento histórico, uma oportunidade para se aprender, na prática, 

como deve ser a construção da sustentabilidade de acordo com as variáveis ambientais, sociais e 

econômicas contempladas pelas políticas públicas. Essa noção de desenvolvimento sustentável 

trazia, em seu bojo, uma concepção integradora, na qual a abordagem particularista dava lugar a 
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uma perspectiva mais ampla, que contemplava também um compromisso com a construção de 

novas possibilidades para o futuro (Cf. Fernandes, 2008) Com isso, ao realizarmos pesquisa sobre o 

Amapá e o PDSA, pretendíamos investigar em que medida é possível abandonar a visão unilateral, 

que privilegia o conceito de desenvolvimento como sinônimo de crescimento e progresso material, 

para incorporar a essa construção as demandas sociais, ambientais e políticas.  

Encontramos ressonância das diretrizes gerais do Programa nas reflexões de Jacobi  que reafirma a 

importância da participação da população nos processos decisórios e nas várias instâncias abertas à 

participação da sociedade civil, e segundo ele, isso se deve dar a partir de um maior acesso da 

população à informação. Nesse sentido o autor argumenta que existe a 

 

 

[...] necessidade de incrementar os meios de informação e o acesso a eles, bem como o 

papel indutivo do poder público nos conteúdos educacionais, como caminhos possíveis para 

alterar o quadro atual de degradação socioambiental. Trata-se de promover o crescimento 

da consciência ambiental, expandindo a possibilidade de a população participar em um 

nível mais alto no processo decisório, como uma forma de fortalecer sua co-

responsabilidade na fiscalização e no controle dos agentes de degradação ambiental. 

(Jacobi, 2003, p. 192). 

 

 

O autor chama a atenção para a importância da organização da sociedade civil em torno da 

questão ambiental e que essa assuma um protagonismo, no sentido da criação de espaços para 

abrigar propostas de democracia participativa, com o acesso à informação definitivamente 

assegurado.  

Jacobi ressalta a importância da prática democrática, construída a partir do diálogo e da 

informação. A problemática socioambiental, ao questionar ideologias teóricas e práticas, propõe a 

participação democrática da sociedade na gestão dos seus recursos atuais e potenciais, assim como 

no processo de tomada de decisões para a escolha de novos estilos de vida e a construção de futuros 

possíveis, sob a ótica da sustentabilidade ecológica e a eqüidade social. (Ibid., 192) 

É importante salientar que, embora trabalhemos intensamente com esse conceito, que tem gerado 

várias discussões e debates, acerca de seu caráter utópico e eminentemente rural, levamos em conta 

as discussões catapultadas na contra-mão do que apresentamos até o momento sobre esse conceito 

de sustentabilidade.  

Em referência eloqüente dessa discussão alguns autores tecem repetidas críticas ao modelo de 

desenvolvimento sustentável, adotado para a região, salientando que grande parte dos programas de 

desenvolvimento sustentável, implantados naquela área, tem um caráter eminentemente rural e 

restrito a uma escala reduzida e que eles não atendem às aspirações da população local. Uma das 

críticas diz respeito ao isolamento dessas comunidades e à ausência de uma maior conexão com o 

país e o mundo. Além disso,  
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O estudo no Amapá tinha como importante referência o Programa de Desenvolvimento 

Sustentável do Estado, o que implicava investigar e vivenciar a experiência de profissionais que 

ousavam sonhar com mudanças consideradas extremamente radicais, de acordo com os parâmetros 

de desenvolvimento conhecidos até então no Brasil e, em especial, na Amazônia.  

Tínhamos o objetivo de confrontar os jovens com algumas possibilidades concretas de 

transformação da sociedade, pela própria sociedade organizada, ou mesmo por um conjunto de 

políticas públicas que vinham sendo implementadas no Estado do Amapá e que visavam à 

integração das comunidades nos processos decisórios.  

Entre as prioridades dessas políticas públicas podemos destacar as ligadas aos projetos sociais e 

ambientais. Outro aspecto importante a ser mencionado refere-se à abertura de novas possibilidades 

de interpretação do conceito de desenvolvimento, a despeito dos dogmas veiculados, sobre a noção 

de desenvolvimento e progresso na Amazônia. Assim, novas diretrizes governamentais abriam um 

leque de possibilidades práticas de atuação contra os fatores de exclusão, tais como: o autoritarismo, 

as práticas antidemocráticas e o patrimonialismo que haviam sido a tônica das políticas para a 

Amazônia até a posse do Governador Capiberibe. Entre as referências teóricas do PDSA havia 

Edgard Morin, para quem: 

 

 

A noção de desenvolvimento deve tornar-se multidimensional, ultrapassar ou romper os 

esquemas não só econômicos, mas também civilizacionais e culturais do Ocidente que 

pretende fixar seu sentido e suas normas. (...) O desenvolvimento é uma finalidade, mas 

deve cessar de ser uma finalidade míope ou uma finalidade-terminus. A finalidade do 

desenvolvimento é ela própria subordinada à outras finalidades. Quais? Viver 

verdadeiramente. Melhor viver. (MORIN, 1982, 441) 

 

 

A citação aponta para a perspectiva de ampliação do conceito de desenvolvimento, no sentido de 

dilatá-lo para que a dimensão humana e ambiental seja incorporada. O autor ressalta a necessidade 

de rompimento com a lógica do desenvolvimento como um fim em si mesmo e aponta para a 

urgente necessidade de se levar em consideração o fator preservação da vida. Para ele, o grande 

desafio da sociedade moderna é a busca por atingir e manter o direito das gerações futuras, a uma 

vida digna e com qualidade. 

Outro referencial teórico para o PDSA é o economista Amartya Sen, que cunhou um conceito de 

desenvolvimento sustentável que prega a necessidade de mudança de paradigma no que se refere à 

racionalidade econômica. O autor retoma a discussão acerta da construção de uma racionalidade 

ambiental. Questiona o discurso de crescimento e de desenvolvimento econômico, entendendo-o 

como reducionista por limitar as diversas esferas da vida à lógica econômica. Esse autor 

consagrou-se ao aproximar o conceito de desenvolvimento ao de liberdade, tendo como título de 

sua obra Desenvolvimento como Liberdade, na qual afirma: 
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[...] desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam as 

escolhas e as possibilidades das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de agente 

(...). Se o ponto de partida da abordagem é identificar a liberdade como principal objetivo 

do desenvolvimento, o alcance da análise de políticas depende de estabelecer os 

encadeamentos empíricos que tornam coerente e convincente o ponto de vista da liberdade 

como perspectiva norteadora do processo de desenvolvimento .... (SEN, 2001, p. 22). 

 

 

Sen também se preocupa em criar um novo olhar sobre o papel do ser humano frente ao 

desenvolvimento. Diz ele: que ―o desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de 

privação de liberdades: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e destituição social 

sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância ou interferência excessiva de Estados 

repressivos.‖ (SEN, 2001, p. 22) 

Ambos os autores – Morin e Sen - apontam para a necessidade de mudança de paradigmas, 

para que as necessidades do ser humano possam voltar a ter preponderância em relação ao mercado 

e assim, demover o lugar comum da lógica da exclusão e pobreza características do 

desenvolvimento tradicional.  

Nosso estudo sobre o Amapá na perspectiva de compreensão do PDSA contemplou a visita 

à Escola Bosque, às diferentes comunidades de pescadores do Arquipélago do Bailique, o 

quilombo do Curiaú, as associações indígenas, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio 

Iratapuru, entre outros (Figura 1). 
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Figura  1: Representação das localidades visitadas no Amapá.  

 

3. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru 

Uma das estratégias do PDSA consistia em utilizar as vantagens comparativas do Estado 

como forma de obtenção de recursos financeiros, ou seja, investimentos em desenvolvimento 

tecnológico para que a exploração dos recursos naturais pudesse ser lucrativa às comunidades 

extrativistas, ao mesmo tempo em que a vocação natural da região fosse respeitada.  

A RDS do Rio Iratapuru localiza-se no interior do Amapá, às margens do Rio homônimo, 

afluente do Jarí. Essa comunidade de coletores de castanha do Brasil vinha desenvolvendo novas 

atividades para agregar valor à produção de castanha, rompendo com a influência dos 

atravessadores que dominaram a comercialização do produto até então. Foi implantada uma 
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fábrica de biscoitos que teria mercado assegurado considerando que o governo do estado havia 

incluído biscoitos de castanha na merenda escolar das escolas públicas.  

Com essa preocupação, foram criadas Unidades de Conservação de uso direto (Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável - RDS e Reserva Extrativista - RESEX) que delimitam e protegem 

áreas importantes da floresta. Essas áreas representaram uma possibilidade econômica para as 

populações tradicionais. Para isso, estabelecem-se critérios de manejo e exploram-se os recursos 

de forma racional.  

A abordagem desse tema deu-se a partir da visita ao Instituto de Pesquisas Científicas e 

Tecnológicas do Estado do Amapá (órgão que trabalha com pesquisa de alternativas econômicas, 

a partir de novas tecnologias e da pesquisa genética). Nessa visita conhecemos os avanços no 

desenvolvimento de fitoterápicos, fitocosméticos e a pesquisa da variedade de plantas e seu 

melhoramento genético para o aproveitamento no setor alimentício. Conhecemos ainda o 

Zoneamento Costeiro, com a proposta de controle de recursos pesqueiros e o Zoneamento 

Ecológico Econômico realizado no estado.   

Parte significativa das pesquisas realizadas no Instituto reverteu benefícios para a comunidade. 

Considerando a necessidade de desenvolvimento de técnicas de baixo custo para serem 

incorporadas às atividades produtivas das comunidades tradicionais, entendidas como na perspectiva 

de Diegues,mo grupos que possuem 

 

 

dependência e até simbiose com a Natureza; conhecimento dos ciclos naturais que reflete 

na forma de uso sustentável, sendo este aprendizado transmitido de geração em geração por 

via oral; ocupação do mesmo território por várias gerações, ainda que alguns membros 

individualmente possam ter se deslocado para os centros urbanos; valorização das 

atividades de subsistência; reduzido acúmulo de capital; importância dada à unidade 

familiar para o exercício das atividades econômicas, sociais e culturais; importância das 

simbologias, mitos e rituais associados a caça, pesca e atividades extrativistas;   tecnologia 

simples;  auto-identificação ou identificação pelos outros de pertencer a uma cultura 

distinta das outras.‖ (DIEGUES, et.al., 2000, 35). 

 

 

Essa temática aproximou-nos do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, que 

recomenda o alerta de que a ciência e a pesquisa devem acautelar-se para que não sejam 

submissas ao Capital. Para o autor, desde o século XIX, a ciência está a serviço do 

desenvolvimento capitalista. Para a superação dessa crise paradigmática, à ciência caberá 

―recuperar sua autonomia, transformar o conhecimento de maneira a torná-lo menos elitista, mais 

ativo, mais envolvido nas questões de cidadania e menos dependente dos programas e das 

necessidades do capitalismo.‖ (SANTOS, 2003, p. 336). 
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Ampliando a discussão sobre o uso racional dos recursos naturais, introduzimos o conceito 

de populações e saberes tradicionais
3
 na perspectiva proposta por Diegues. Para o autor, essas 

populações ―desenvolveram ao longo dos anos de sua existência, em contato com a natureza, 

grande conhecimento do mundo natural e criaram engenhosos sistemas de manejo da fauna e da 

flora, protegendo, conservando e até potencializando a diversidade biológica.” (DIEGUES et al., 

2000, p. 14).  

Assim, ao estudarmos a RDS do Rio Iratapuru, observávamos essa nova categoria de 

Unidade de Conservação, cuja lógica da separação entre o homem e a natureza fora abolida em 

favor da integração. Apresentávamos, dessa forma, uma visão contrária à lógica anterior que 

priorizava determinados saberes em detrimento de outros e consolidava crenças como as que 

afirmam ser o homem o grande predador da natureza ignorando, assim, os mitos organizadores 

dessa relação em diferentes culturas.  

Ainda ancorados na discussão proposta por Diegues apresentamos a lógica da criação de 

Unidades de Conservação de uso indireto, ou seja, de uso restrito. Essa categoria de UC gera o 

deslocamento de contingentes populacionais extremamente vinculados à terra, para que a sociedade 

urbano-industrial se aproprie desses espaços comunitários como espaços de contemplação e lazer, 

contraponto à aridez do mundo moderno. Quando isso ocorre, o destino desses grupos sociais são, 

quase sempre, as favelas, ou moradias precárias nas periferias das grandes cidades. O autor critica 

ainda o fato de ser-lhes negado o direito de exercer seu modo de vida tradicional, sua cultura, suas 

crenças seu etnoconhecimento, seus saberes, enfim de decidir sobre seu próprio destino. (Cf. 

Diegues, 2000, passim) 

 
Ilustração 2: RDS do Rio Iratapuru – aprender com quem convive com a floresta e identifica as mais diferentes 

formas de vida naquele ambiente, isso faz diferença. 

Fonte: Autora 
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Uma discussão levada a cabo por autores conservacionistas coloca o ser humano como ator 

central e principal do processo de conservação, reconhecendo, com isso, e por isso, seu direito de 

desenvolver-se em um meio natural conservado que será legado às gerações futuras.  

Com esse repertório, do ponto de vista teórico, realizamos o trabalho de campo na RDS do Rio 

Iratapuru. No local observamos o desenvolvimento de atividades econômicas ligadas ao 

extrativismo da castanha do Brasil. Testemunhamos projetos de agregação de valor ao produto, por 

meio do incentivo à produção de biscoitos a serem adquiridos pelo Governo do Estado, para a 

merenda escolar das escolas estaduais.  

Observamos ainda a utilização do óleo da castanha como matéria prima para produção de 

cosméticos e fitoterápicos diversos. (Ilustrações 3 e 4) Na comunidade existiam ainda projetos no 

sentido da ampliação e fortalecimento produtivo ligados ao enriquecimento dos castanhais, à 

diversificação produtiva, aproveitamento da alta diversidade florística, incluindo a extração de 

outras essências, aproveitamento das clareiras naturais para povoamento com outras espécies 

frutíferas, estratégia da agro-indústria familiar, agregação de valor ao produto, entre outros. Esses 

fatores têm contribuído para que a comunidade se fortaleça e rompa com a vulnerabilidade, 

vinculada à dependência dos atravessadores, que por muito tempo dominaram as relações comercias 

na região. Hoje, decorridos dez anos de pesquisa na comunidade, caberia uma nova inserção para 

compreender o grau de enraizamento das políticas desenvolvidas no âmbito do PDSA. 

Cabe ressaltar que o olhar sobre a comunidade do rio Iratapuru despertou curiosidades, do 

ponto de vista humano e científico, para a compreensão da lógica que organiza a vida cotidiana, as 

relações sociais e a relação com a floresta, com os rios, com os animais; enfim, compreender o 

modo de vida desses grupos diferenciados, que, segundo Diegues  

 

 

[...] com isolamento relativo desenvolveram modos de vida particulares que envolvem 

grande dependência dos ciclos naturais, conhecimento profundo dos ciclos biológicos e dos 

recursos naturais, tecnologias patrimoniais, simbologias, mitos e até uma linguagem 

específica. (Diegues, 2000, 16pp) 
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Ilustração 3: RDS do Rio Iratapuru - a convivência com as pessoas da comunidade e com aquele ambiente 

cercado de rios caudalosos e floresta trouxe um aprendizado inusitado. 

Fonte: Autora 

 

 Esse olhar para a integração do ser humano e a natureza, capaz de romper com a dicotomia 

tão presente nas relações da contemporaneidade em grande parte do território nacional, encontra 

sustentação teórica no geógrafo francês Allan Lipietz. O autor propõe que seja abolida a oposição 

entre natureza e cultura e conclama que nos interessemos mais pela ―complexidade do mundo vivo 

que pela oposição homem/natureza” (LIPIETZ, 2002, 19). 

A reflexão sobre Unidades de Conservação de uso indireto e o intenso debate entre 

preservacionistas e conservacionistas, os primeiros propondo a manutenção da floresta intocável e 

intocada; os segundos, compreendendo a importância da incorporação das populações tradicionais 

na defesa das terras por elas ocupadas ao longo de séculos, é de primordial importância para a 

discussão da sustentabilidade.  

 

Considerações Finais 

O ordenamento territorial proposto pelo PDSA deixou marcas interessantes no Amapá, 

contudo, a descontinuidade das políticas públicas, algo recorrente em nosso país, aponta para a 

necessidade de revisão dos processos educacionais, nos quais não ocorre um empoderamento da 

população, que fica a mercê de projetos que não são enraizados nas comunidades e, tornam-se 

facilmente descartados com a mudança de governo. A necessidade de se pensar em políticas de 

Estado, com forte penetração entre os atores envolvidos no processo, são, no nosso entender, 

primordiais para a construção da sustentabilidade, entendida em sua dimensão política, social, 

econômica, ambiental e ética. A perspectiva educacional deve ser prioritária no que tange a 

construção de projetos de caráter sustentável.  
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Por fim, chamamos a atenção para o fato de que se deve considerar a dimensão cultural 

implícita no processo de mundialização da economia, tendo em vista que essa, traz em seu bojo a 

perspectiva de ruptura entre sociedade e natureza pois todas as sociedades terminaram por adotar 

um modelo técnico único em detrimento de diferentes saberes e formas de relação com o ambiente. 

Considerar que os diferentes grupos sociais e culturais do planeta exercem variadas formas de 

intervenção sobre a superfície terrestre e analisar diferentes organizações sociais em sua relação 

com a natureza é uma das possibilidades de outro olhar sobre a questão. 
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IMPACTOS AMBIENTAIS DA MINERAÇÃO EM LAGAMAR – MINAS 

GERAIS 
João Fernandes da Silva
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2
 

 

 Uma das importantes atividades desenvolvidas em muitos municípios do Estado de Minas 

Gerais é a mineração. Os impactos ambientais, produzidos ao longo dos séculos pelas mineradoras, 

têm deixado marcas indeléveis nas paisagens regionais e locais. O município de Lagamar é 

importante fornecedor de matéria-prima para a produção de fertilizantes, especialmente o fosfato, e 

se constituiu na base para as análises e conclusões aqui apresentadas. 

 Este município, submetido à atividade minerária desenvolvida pela empresa de Mineração 

Galvani, é o objeto desta pesquisa. As observações de campo, o levantamento de fotografias, as 

análises em imagens de satélite, o estudo do Plano de Controle Ambiental (PCA) apresentado pela 

Empresa para obtenção de sua Licença Ambiental, foram instrumentos indispensáveis para 

verificação das hipóteses aventadas, quais sejam: 

1) As atividades minerárias praticadas em Lagamar produzem impactos ambientais significativos; 

2) As medidas compensatórias não são adequadas, tendo em vista os impactos promovidos ao longo 

do tempo; 

3) As autoridades municipais e estaduais não estão atentas para o tempo da vida útil de extração dos 

minérios; 

4) As outorgas para uso da água e as licenças ambientais são incompatíveis com as necessidades 

exigidas para o desenvolvimento sustentável. 

 Essas hipóteses foram testadas, o percurso foi descrito e, ao término, as considerações finais 

permitem que se avalie a consistência das hipóteses levantadas. Não há pretensão de que as 

conclusões obtidas encerrem o tratamento dessas questões. Há muito para pesquisar, novas e 

específicas investigações deverão ser realizadas enfocando o mesmo tema, observando este e outros 

locais, bem como aprofundando cada uma das considerações apresentadas. 

 

Características Geográficas do município de Lagamar 

O município de Lagamar está localizado na porção Sul da Microrregião Noroeste de Minas 

Gerais, distante 480 km de Belo Horizonte, 350 km da Capital Federal Brasília e 300 km de 

Uberlândia. O Mapa 2 indica a localização do município e sua área urbana em Latitude Sul 18º 11‘ 

                                                 
1 Grupo de Estudos Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos  
 Instituto de Geografia (IG) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 
 Geógrafo Especialista em Gestão de Recursos Hídricos 
2 Professor Doutor Docente do Instituto de Geografia (IG) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 
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53‘‘ e Longitude Oeste de Greenwich 46º 46‘ 59‖. Os municípios limítrofes são Vazante, 

Coromandel, Patos de Minas, Presidente Olegário e Lagoa Grande, conforme demonstra o Mapa 1. 

A Microrregião do Noroeste de Minas Gerais, onde está localizado o município, é 

caracterizada por clima com verões quentes e chuvosos e invernos amenos e secos. O verão 

chuvoso se estende de outubro a março, e o inverno seco tem a estiagem compreendida de abril a 

setembro, variando tanto em relação ao seu início quanto ao seu término. A média anual de 

precipitação é de 1500 mm e a temperatura média é de 22,3ºC, conforme registros disponibilizados 

no site da Agência Nacional de Água (ANA). 

O município, com 1472 km
2
 de área, registra altitudes que variam entre 538 metros e 1100  

metros – na Serra do Imbé, na área urbana registra-se a cota de 835 m. A Serra do Garrote  se situa 

no divisor de águas da bacia do rio Paracatu  com o rio Santa Catarina. Em geral, o território de 

Lagamar é caracterizado por formas de relevo fortemente dissecado, sendo que os encaixamentos 

dos vales exibem dissecação vertical da ordem de 80 e 100 metros.  Os solos que predominam no 

território municipal são classificados como latossolos.  

O controle estrutural do relevo denuncia a ocorrência de rochas do pré-cambriano 

integrantes da Formação Paraopeba, que é uma das componentes do Grupo Bambui. Os 

afloramentos de fosfatos, que interessam para as atividades minerárias vinculadas ao município, se 

encaixam em ardósias e camadas de arenitos e siltitos, submetidos a fraca metamorfose. 

 

                        Mapa 1 – Municípios Contíguos a Lagamar 

 

Lagamar está situado em áreas nas quais predomina a vegetação do Cerrado brasileiro. 

Diversas feições do Cerrado são registradas no município, entre as quais destacam-se os Campos 

Limpos, os Campos Sujos, o Campo Cerrado, o Cerrado “strito sensu”, além das matas ciliares. A 

remoção da cobertura vegetal para prática de plantios do agronegócio afetou drasticamente a 
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vegetação original, e, em menor expressão, sobrevive a ―cultura da queimada‖. Este também é um 

fator de limitação para a vida no habitat dos animais. 

A diversidade da fauna é representativa, registrando-se indivíduos da avefauna, a exemplo 

da sphoraphila (coleirinha), seriema, sabiá, inhambú, codorna, quero-quero e joão-de-barro. 

Exemplares da mastofauna são reconhecidos como os gambás, lobo-guará, quati, paca, mico e 

cachorro-do-mato. A ictiofauna registra as ocorrências de surubim, curimbatá, piau, mandi e traíra, 

entre outros. 

Lagamar, segundo os dados recentes do Censo de 2010 (IBGE), conta com 

aproximadamente 7.600 habitantes, dos quais 5.128 residem na área urbana. O município é 

essencialmente agrícola e possui 1.248 estabelecimentos rurais, onde se produz leite, milho, soja, 

arroz e feijão, segundo a Associação dos Municípios da Micro-Região do Noroeste de Minas 

(AMNOR, 2004). O censo agropecuário (IBGE 2007) acrescenta, ainda, a importância da pecuária 

bovina, com mais de 60 mil cabeças. Cerca de 50% da mão-de-obra ocupada do município está 

envolvida com a produção rural. 

A atividade minerária com exploração de fosfato e de calcário também acrescenta receitas 

para o município de Lagamar - MG, por essas empresas mineradoras. A disponibilidade desses 

recursos naturais, aliada aos interesses momentâneos, tem acarretado mudanças drásticas nas 

realidades locais, tendo em vista a maneira como se dá a apropriação mineral.  

A importância de ampliar a exploração das reservas brasileiras de fosfato está expressa no 

Plano Nacional de Mineração 2030: geologia, mineração e transformação mineral (BRASIL, 2011, 

p47), assim considerada ―...A produção de rocha fosfática no território nacional atende a 80% da 

demanda para a produção interna de fertilizantes fosfatados... Com os projetos em andamento 

estima-se que, nos próximos cinco a seis anos, o País atinja a autosuficiência em fosfato” 

Lagamar teve um processo de implantação da extração do fosfato iniciado pela Companhia 

de Pesquisa e Recursos Minerais – CPRM, na década de 1980, passando, em seguida, para a 

empresa Adubos Trevo que concedeu a lavra para a Mineradora Galvani, no ano de 1996. 
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Mapa 2: Localização de Lagamar no Estado de Minas Gerais e seu Perímetro Municipal 

 

 

Atividade Minerária em Lagamar: A Empresa Galvani 

 No município de Lagamar há afloramentos de rochas fosfáticas, identificadas no Grupo 

Bambui, que têm atraído o interesse de empresas de mineração. Atualmente, a exploração do 

minério encontra-se sob as atividades da empresa Galvani, que possui a Licença de Lavra. 

 A empresa Galvani teve suas origens na área dos transportes, no município paulista de São 

João da Boa Vista. Atuou na Baixada Santista, no Município baiano de Luiz Eduardo Magalhães, 

com a produção de adubos. Sua planta de beneficiamento dos minérios está localizada no Estado de 

São Paulo, em Paulínia, sendo o quinto (5
o
) produtor brasileiro de ácido sulfúrico, o quarto (4

o
) em 

rocha fosfática e o segundo (2
o
) produtor de superfosfato simples. 

 Em 1997, a empresa arrendou a jazida localizada na Fazenda Almas, município de Lagamar, 

pela margem direita do rio Paranaiba. A jazida, que pertencia a Adubos Trevo S. A., teve seu direito 

minerário cedido, sendo que a empresa Galvani deverá obedecer ao que está estabelecido no Plano 

de Controle Ambiental (PCA). A cessão dos direitos de exploração das jazidas foi averbada pelo 

DNPM, no ano de 2004. 

 O mineral explorado neste local destina-se à produção de fertilizantes, entre os quais: o 

superfosfato simples, o superfosfato triplo, o fosfato parcialmente acidulado, o fosfato para 
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aplicação direta e o termofosfato. 

 A Fundação Estadual do Meio Ambiente de Minas Gerais (FEAM) recebeu o processo da 

empresa Galvani, no qual solicitava a Licença de Operação (LO), que foi concedida pela Câmara 

Técnica de Atividades Minerárias do Conselho Estadual de Política Ambiental (COPAM).  

 Tendo em vista a necessidade de captar água em rio de domínio da União, o rio Paranaíba e 

seus afluentes, a empresa obteve a outorga para uso de água expedida pela Agência Nacional de 

Águas (ANA), em 2003. Ocorre que estas atividades minerárias afetam águas subterrâneas, de 

domínio do Estado de Minas Gerais, reconhecidas no Corpo B, na Fazenda Almas. Nesse caso, a 

outorga para uso de recursos hídricos está disciplinada pela Deliberação Normativa CERH n° 37, de 

04 de julho de 2011. Tal deliberação não existia quando da apresentação de seu PCA, em 2004. 

 No Plano de Controle Ambiental (PCA)
3
 para a implantação da Cava C e reativação de 

atividades nas Cavas A e B, a empresa considera que sua exploração levará à exaustão das rochas 

fosfáticas em 3 anos. O documento expressa que o Corpo C será levado à exaustão, o que já terá 

ocorrido com os Corpos A e B, mas que os rejeitos, neles depositados, serão reaproveitados. A 

empresa avalia que os rejeitos que foram depositados nos Corpos A e B apresentam elevado teor 

para aproveitamento mineral.  

 A cava do chamado Corpo C teve a projeção de bancadas com 4 metros de desnível. O topo 

situa-se a 830 metros de altitude e a maior profundidade da cava; ou seja, a base inferior será 

projetada para 722m. Tais escavações afetarão o lençol do aquífero livre e, certamente, o lençol de 

profundidade, como já ocorreu no denominado Corpo B, onde há água acumulada em seu interior. 

 A projeção feita pela empresa estima em cerca de 8 milhões de toneladas de rejeitos, 

resultantes dessas escavações no Corpo C, que serão dispostos em bermas e taludes, processo 

semelhante ao aplicado nos Corpos A e B. Este procedimento permite, segundo a empresa, a 

reativação das atividades minerárias nos rejeitos removidos dos Corpos A e B, com o emprego de 

sucção e dragagem. Haverá o bombeamento do material, por recalque, para fora da cava e será 

depositado com a utilização do que se denomina de “aterro hidráulico”, localizado entre os dois 

Corpos referidos.  

 A descrição dos processos de operação na empresa preveem a britagem e desagregação do 

mineral, a concentração (via flotação), a secagem e, posteriormente, a expedição. Todas essas etapas 

intermediárias, antes da expedição, implicam em utilização de água. 

 O objetivo é tratar de cerca de 1,1 milhão de rochas fosfáticas por ano, no período dos três 

(3) anos, apesar das referências empresariais de que gerará 8 milhões de toneladas de rejeitos. 

 No processo de ―deslamagem‖e condicionamento, o material, em diversas granulometrias, 

receberá reagentes químicos, além de amido e soda. Claro está que a ―deslamagem‖ significa lavar 

                                                 
3 Plano de Controle Ambiental (PCA) apresentado em maio de 2004 pela empresa Galvani à SUPRAM. 
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os grânulos em diversos tamanhos, para limpá-los e, posteriormente, acondicioná-los com emprego 

de reagentes, amido e soda, que terá a função de regular o pH, alimentando o circuito da flotação. 

Não há previsão explícita, no PCA analisado, de processos para descontaminar as águas que serão 

resultantes desses processos.  

 Na fase final do tratamento do minério, ele ainda terá entre 25% a 30% de umidade, 

necessitando ser levado para um leito de secagem.  

 A água prevista para utilização em todo o processo procederá em 615 m³/h do corpo B e 

440m³/h do rio Paranaíba, perfazendo um total de 1055m³/h. O balanço hídrico informa que o 

descarte final de água será de 1045m³/h. Quanto ao balanço dos sólidos, a indicação é que das 200 

ton/h processadas haverá rejeitos da ordem de 155 ton/h.  

 A influência da água na mineração é abordada por RUBIO, F. R (2006, p.21) no que diz 

respeito ao rebaixamento do nível do lençol freático com adequado sistema de drenagem e de 

reabilitação. O autor considera que essa água poderá:  

 

―... ser um ativo  muito interessante, ao qual podem ser dados muitos usos: regularização de 

escoamento superficial, criação de lagoas e ambientes aquáticos, abastecimento industrial, 

agrícola ou doméstico, uso turístico e de lazer etc. Fixada essa premissa, primeiramente se 

deve considerar que os métodos de lavra são determinantes nas afluências de águas e nos 

processos de alteração hídrica, em quantidade e qualidade.‖  

 

Abordando a existência de cavas de transferência de águas, como é o caso da Mineração 

Galvani, o autor afirma ―...a lavra de transferência consiste em preencher setores já explorados 

com materiais das frentes de lavras, esses materiais devem ser quimicamente inertes, para evitar a 

alteração das águas por lixiviação desses materiais de preenchimento...‖  

 Todos esses procedimentos na atividade minerária precisam ser considerados pelos órgãos 

de licenciamento e gestão dos recursos hídricos e ambientais, quando da emissão de seus 

documentos que autorizam a lavra. O acompanhamento pela fiscalização, dessas atividades, deve se 

constituir em procedimento de rotina e deve ser munido de pessoal com capacidade de identificar as 

situações que precisam ser corrigidas, quando for o caso. 

Alguns Impactos Ambientais Gerados pela Mineração Galvani 

 Há diversos tipos de poluição ocasionada pelas atividades de mineração de fosfato em 

rochas metassedimentares, como se configura a prática da Empresa Galvani.  

Água 

O primeiro ponto a se considerar é que a atividade é desenvolvida com utilização de água, 

nos diversos estágios da exploração e da adequação do minério para sua expedição. Principalmente 
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quando a atividade implica na utilização de amigos e soda, tornar-se-ia necessária a implantação de 

processos de tratamento da água que tenha sido contaminada. Também, o aspecto de turbidez das 

águas que procedem do processo, pois não podem escoar livremente sem que sejam preparadas 

localizações adequadas para recebê-las, possibilitando a decantação dos materiais particulados 

(Fotos 1 e 2). Não há possibilidade de se considerar adequada a remessa dessas águas - carregadas 

de sedimentos finos e muito finos, poluída com substâncias químicas - em outro corpo de água ou 

em uma cava, destinada apenas para receber tais efluentes. Portanto, impactos negativos produzidos 

na água por estas atividades empresariais são facilmente detectados.  

A Foto 1 mostra o canal pelo qual á água da usina sendo conduzido por efeito da gravidade 

para ser acumulada no Corpo B. 

 

 

Foto 1: canal pelo qual á água da usina sendo conduzido por efeito da gravidade para ser acumulada no Corpo B 

Autor: João Fernandes 6/2009 

 

A Foto 2 mostra a água do Corpo C sendo bombeada e drenando a ―céu aberto‖, por ação da 

gravidade, até o rio Paranaíba. Não há tratamento para essa água, antes de seu lançamento. 
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Foto 2 Corpo C – Água bombeada por recalque, sem ter submetida a descontaminação,. 

Autor: João Fernandes,  junho de 2009 

 

Ar 

 Impactos na atmosfera, ocasionados pela poeira e particulados em suspensão, não estão 

associados exclusivamente às áreas de lavra. Contudo, o material fino em suspensão, inalado pelos 

trabalhadores e pessoas que circulam pelas áreas de operação, oferecem risco para a saúde. A 

inalação continuada de poeira não é saudável para as pessoas, que poderão ter afetados seus órgãos 

da respiração. Isso é agravado pela queima de combustíveis fósseis pela fornalha, utilizada no 

processo de secagem dos minerais.  

Impacto Visual 

 As crateras abertas, a água sendo drenada, com aspecto barrento e com turbidez; os locais 

onde se processam os movimentos de terra, seja para corte ou para aterramento e deposição de 

rejeitos, formam uma paisagem que não se assemelha às características do entorno. Tais impactos 

não podem ser negligenciados e devem ser considerados na execução de atividades que tenham o 

poder destrutivo de componentes da natureza. Outro aspecto negativo a se considerar é a elevação 

nos níveis de ruídos produzidos na vida das populações simples de cidade do interior de Minas 

Gerais. 

Meio Biótico 

 A remoção com dizimação da cobertura vegetal, afetando diretamente o habitat animal, faz 

parte dos impactos negativos produzidos por este tipo de atividade minerária. Os locais de abertura 

dos Corpos de extração e cavas, os pontos de deposição de rejeitos, armazenamento dos minerais, 

os locais por onde circulam grandes quantidades de caminhões afetam diretamente o solo e a 
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vegetação, mas possuem um efeito nocivo em relação aos animais que são afugentados.    

Meio Antrópico 

 Os impactos produzidos em relação aos trabalhadores que atuam diretamente na produção e 

transporte precisam ser considerados, pelos riscos inerentes. Mas, na área por onde circulam os 

equipamentos e os caminhões, os efeitos são sensíveis na área urbana de Lagamar. É nítido, por 

exemplo, o impacto sofrido pelo desgaste das ruas no espaço urbanizado. Tais efeitos são 

potencializados quando se observa a poeira e o ruído aumentados, especialmente nas ruas de maior 

trânsito dos equipamentos. 

Mitigação de Impactos Negativos e Compensação Ambiental? 

 Para minimizar impactos produzidos em águas, a empresa Galvani se propõe a realizar a 

drenagem da cava, das instalações de beneficiamento, das pilhas de rejeitos e das pilhas de 

minérios. Informa que o sistema de drenagem será separado para cada um desses casos, mas que o 

planejamento será global, incluindo as áreas de circulação do sítio da mineração. 

 Afirmam, também, a disposição para efetuar o monitoramento da água, sendo que as 

amostras para exames serão coletadas ―...por um funcionário da empresa, segundo a técnica 

fornecida pelo laboratório em que deverão ser feitas as análises...‖ O auto-controle, com funcionário 

da própria empresa coletando as amostras para monitoramento da água, é importante e deve ser 

adotado, mas, não é o melhor procedimento. Deve haver o constante acompanhamento por parte dos 

órgãos de fiscalização e controle, como providência indispensável.  Os parâmetros propostos para 

serem observados, e que “garantirão a qualidade das águas‖
4
 são: 

- sólidos em suspensão; 

- sólidos sedimentáveis; 

- pH (potencial hidrogeônico); e, 

- presença de contaminantes do tipo óleos e graxos. 

 É importante que se verifique a falta de identificação do laboratório que será responsável 

pelas análises, bem como não há qualquer referência para a necessidade de que seja devidamente 

acreditado pelos órgãos técnicos. Verifica-se, também, que os parâmetros a ser observados não são 

suficientemente compatíveis com as necessidades, nessas características minerárias. Veja-se, por 

exemplo, o fato de que a empresa informa sobre a utilização de amidos e soda nas atividades, e que 

essas substâncias não estão entre as que serão acompanhadas e monitoradas. Observar o parâmetro 

pH é interessante para obter informações sobre a presença de soda, por exemplo. Seria mais 

                                                 
4  Dados coletados no PCA contratados pela Empresa Galvani e de interesse público. 
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adequado que a empresa adotasse processo em circuito ou sistema fechado, reaproveitando as águas 

em suas atividades de risco, para garantir a efetiva remoção de tais substâncias. São evidentes os 

perigos à saúde humana impostos pela soda, pelos amidos e reagentes em águas utilizadas para 

banho e para a ingestão por pessoas e por animais. Essas águas também poderão acrescentar 

perigos, nos casos em que sejam utilizadas para regar vegetais de consumo humano, a exemplo das 

hortaliças. Também, a ictiofauna estará exposta aos riscos de contaminação e mortandades. 

 É notável o fato de que, no balanço de usos hídricos, está apontado que as águas do Corpo B 

(Foto 3) oferecerão até maiores quantidades do que as aduzidas do rio Paranaíba. Isso significa que 

a produção de água do lençol subterrâneo é bastante significativa. Ainda, é notável o fato de que as 

águas utilizadas nas atividades minerárias, que forem drenadas com forma de efluentes para dentro 

do Corpo B, poderão conter substâncias tóxicas que deveriam ser controladas. Ou seja, é 

inadmissível que a atividade não inclua estação de tratamento de efluentes, tendo em vista o uso 

elevadíssimo de componentes tóxicos.  

 

Foto 3 - O Corpo B acumula água utilizada no balanço hídrico da produção minerária. Em seguida, esse efluente é 

aplicado nas atividades de tratamento dos minérios retirados do corpo C. 

Autor João Fernandes 6/2009 

 

 As alterações provocadas no relevo são consideradas pela empresa como irreversíveis. É 

compreensível que a retirada das rochas resultará em enormes cavas que não serão preenchidas com 

rejeitos. Daí, a empresa se propõe a implantar um “pequeno lago (?) para contribuir com a 

harmonia estética do local...” Além disso, há disposição para efetuar a revegetação de área 

localizada próxima ao depósito de estéreis e que compreende uma área de campos limpos, 

ocupando extensão aproximada de 15 ha. Todas essas iniciativas são entendidas pela empresa, e 

acatadas pelos órgãos governamentais, como ―medidas compensatórias‖. Medidas compensatórias 

em áreas que foram afetadas pela atividade, no passado, de forma direta ou indireta.  
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 Outras medidas consideradas como mitigatórias são: 

- implantação de Cortinas Arbóreas, implantando barreiras para proteger contra a propagação de 

poluição sonora e de poeiras; servindo também como barreira visual. Para tanto, o objetivo é a 

plantação de eucaliptos, sibipirunas, além de manga e pitanga; 

- taludamento adequado para oferecer segurança às “pilhas de disposição de rejeitos, com 

compactação em padrões da construção civil.‖ Em seguida, haverá a proteção definitiva com 

recobrimento vegetal. Essas medidas serão adotadas, não como ações para segurança e proteção da 

empresa, mas como medidas mitigatórias pelos impactos produzidos pela mineração. 

Essas intervenções em determinadas áreas acarretam mudanças significativas nas paisagens 

originais, trazendo consequências ambientais. Não há como discordar de AB'SÁBER quando 

afirma:  

 
―Desde os mais altos escalões do governo e da administração até o mais simples cidadão, 

todos têm uma parcela de responsabilidade permanente, no sentido da utilização não-

predatória dessa herança única que é a paisagem terrestre. Para tanto, há que conhecer 

melhor as limitações de uso específicas de cada tipo de espaço e de paisagem. Há que 

procurar obter indicações mais racionais, para preservação do equilíbrio fisiográfico e 

ecológico.‖  (AB`SABER, 2007, p.10). 

 

  

 Todas as atividades minerárias devem ser precedidas por um processo de planejamento que 

adote a postura de cuidados com os componentes ambientais. Trata-se de aplicar o princípio da 

precaução. Infelizmente esse não é o hábito consagrado nas práticas minerárias no Brasil. 

Aspectos da Legislação Brasileira nas Atividades Minerarias 

 De acordo com a Constituição Federal (CF) os recursos minerais são de propriedade da 

União. Somente a União poderá conceder a outorga para que uma empresa ou particular tenha 

acesso aos bens minerais. 

 A Constituição Federal afirma:  

―Artigo 20. São bens da União: 

------  

IX - os recursos minerais,inclusive os de subsolo‖  

 No seu Artigo 22, a CF define a quem cabe legislar sobre riquezas minerais, ao dizer: 

―Artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre:  

------ 

XII- jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia‖ 

 Pelos motivos expostos a União criou, no âmbito do Ministério da Minas e Energia, o 

Departamento Nacional da Produção Mineral (DNPM), que, entre suas funções, exerce controle 

sobre as práticas mineradoras. Para esse controle há o Código de Mineração. Está em vigor o 
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Código de Mineração que foi instituído em fevereiro de 1967, com diversas modificações pontuais. 

Atualmente, o governo está preparando uma reformulação geral na Lei e seu projeto deve abranger 

três temas: 

- o marco regulatório da mineração,  

- a criação de uma agência reguladora para o setor, e 

- a fixação de novas alíquotas para o pagamento de royalties ou Compensação Financeira pela 

Exploração de Recursos Minerais, que revertem para União, estados e municípios. 

Obtenção da Licença de Lavra para Mineração 

 A exploração de riquezas minerais, no Brasil, deve obedecer um roteiro determinado pela 

legislação e de responsabilidade do DNPM. De início, após confirmação de que a área não tem 

impedimento ambiental, o empreendedor deverá solicitar ao DNPM a Licença para realizar 

Pesquisa. Se o Relatório das Pesquisas for aprovado pelo órgão, estarão criadas as condições para a 

solicitação da Licença de Instalação. Depois de percorrer esse caminho, se aprovado, o 

empreendedor poderá solicitar a Licença para iniciar suas atividades de Lavra. Nesse percurso será 

indispensável a apresentação dos documentos que comprovem a obtenção da Licença Ambiental 

para praticar a atividade, geralmente englobando o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) com seu 

Relatório(RIMA). 

 A Licença para Pesquisa será orientada para avaliar a espacialidade em que ocorrem as 

quantidades e qualidades do mineral a ser explorado, desde que ele não faça parte daqueles que são 

monopólio da União, como por exemplo, o petróleo, o gás natural e as substâncias radioativas. Após 

os estudos e as pesquisas, o empreendedor deverá apresentar relatório ao DNPM, contendo os dados 

que permitam o reconhecimento da exequibilidade técnica e econômica da exploração pretendida. 

Somente a partir desses estudos e comprovações, o Ministro das Minas e Energia preparará a 

Portaria de Concessão, autorizando a Lavra do bem da União.  

 O empreendedor que obteve o direito de praticar a atividade minerária terá, entre outras, 

algumas responsabilidades. Como:  

 Lavrar a jazida de acordo com o plano de lavra aprovado pelo DNPM, cuja 

segunda via, devidamente autenticada, deverá ser mantida no local da mina. 

Executar os trabalhos de mineração com observância das normas regulamentares.  

Responder pelos danos e prejuízos a terceiros, que resultarem, direta ou 

indiretamente, da lavra. 

Evitar o extravio das águas e drenar as que possam ocasionar danos e prejuízos 
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aos vizinhos. 

Evitar poluição do ar, ou da água, que possa resultar dos trabalhos de mineração. 

Apresentar ao DNPM, até o dia 15 (quinze) de março de cada ano, relatório das 

atividades realizadas no ano anterior. 

Responder pelos danos causados ao meio ambiente, conforme está previsto no 

Artigo 16 do Decreto 98.812/90. 

 Para exercer esse controle ambiental previsto, o empreendedor deverá elaborar 

o Eia/Rima e percorrer o caminho da obtenção da Licença Ambiental para exercer 

suas atividades. Enquanto ao DNPM cabe o fornecimento da outorga para a extração 

mineral, ao Ministério do Meio Ambiente, pelos seus órgãos responsáveis, caberá o 

acompanhamento para garantir o respeito aos componentes ambientais.  

 A CF, em seu artigo 24, atribui competência concorrente à União, Estados e Municípios a 

legislação sobre: 

 

―VI – florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos 

naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. 

VII- responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao     consumidor, a bens e direitos de 

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.‖
5
 

 

 

 Das considerações arroladas, depreende-se que, embora caiba à União o dever privativo de 

legislar sobre os assuntos da mineração, contudo os Estados e os Municípios possuem 

responsabilidades comuns no que diz respeito à preservação do patrimônio paisagístico e na defesa 

dos recursos naturais.  

 O Legislador de Lagamar, sabiamente, incorporou na Lei Orgânica do Município a 

responsabilidade que lhe é atribuída pela CF. Incluir o seguinte artigo: 

Artigo 7° A organização do Município observará os seguintes princípios  e diretrizes: 

----- 

X – a defesa e a preservação do território, dos recursos naturais meio ambiente do 

município.‖ 

 Para reforçar essas suas atribuições e responsabilidades, a Lei Orgânica pontuou em seu: 

―Artigo 9° Além das competências previstas no artigo anterior, o Município atuará no 

exercício das competências que lhe são cometidas pela Constituição Federal em comum 

com a União e o Estado notadamente no que diz respeito a: 

----- 

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;‖ 

Contudo, é nos artigos que tratam especificamente dos temas ambientais que a Lei Orgânica 

                                                 
5 Brasil - Constituição Federal promulgada em 1988. 
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de Lagamar se compromete com os avançados conceitos do desenvolvimento sustentável, ao 

considerar em 

 
Artigo 277 – As pessoas jurídicas, públicas ou privadas, e as pessoas físicas são 

responsáveis, perante o Município, pelos danos causados ao meio ambiente, devendo o 

causador do dano promover a recuperação plena do meio ambiente degradado, sem prejuízo 

das demais responsabilidades decorrentes.  

Parágrafo 1° - As condutas e atividades que degradem o meio ambiente sujeitarão os 

infratores, na forma da Lei, a sanções administrativas, incluindo a redução do nível de 

atividade, a interdição, cumulados com multas diárias e progressivas em caso de 

continuidade da infração ou reincidência. 

--------- 

--------- 

Artigo 283 – As normas de proteção ambiental estabelecida nesta lei, bem como as dela 

decorrentes, aplicam-se ao ambiente natural, construído e do trabalho.‖
6
 

 Cabe a todas as pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas o cumprimento das normas 

regidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município. Ainda que caiba ao DNPM e 

ao Ministério do Meio Ambiente a fiscalização das atividades decorrentes da exploração mineral, 

contudo, o Município tem suas responsabilidades concorrentes.  

Cabe à Prefeitura Municipal de Lagamar, por intermédio de seus órgãos específicos, efetuar 

as verificações e garantir que as atividades desenvolvidas em seu território não ocasionem os danos 

ambientais previstos. Assim é que a integração na atuação dos municípios com os órgãos federais 

facilitará os acompanhamentos necessários e garantirá que a recuperação de áreas degradadas, 

quando for o caso. Ocorre que não tem sido hábito no Brasil esse trabalho integrado e 

compartilhado. Na maioria dos casos conhecidos, os municípios se eximem das responsabilidades 

quando há envolvimento de órgãos Estaduais e da União. Este é um dos sintomas da ―baixa-estima‖ 

de municípios, onde os administradores se sentem dependentes dos demais entes federados.  

 No caso do manuseio de água, seja para consumo ou para aproveitamento no sistema 

produtivo, ou no rebaixamento de níveis hidrostáticos, caberá ao Sistema Nacional de Recursos 

hídricos o devido acompanhamento. Quando os rios são de domínio dos Estados, bem como as 

águas subterrâneas, o poder para outorga e fiscalização é dos Estados. Mesmo assim, através de sua 

Resolução n° 29, de 11 de dezembro de 2002, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH), 

considerando que as atividades minerárias possuem especificidades na utilização e no consumo de 

água que podem acarretar alterações nos regimes dos corpos de água, considerou que são sujeitos a 

outorga as seguintes atividades ligadas à mineração: 

―Artigo 2° 

----- 

I- a derivação ou captação de água superficial ou extração de água subterrânea, para 

consumo final ou insumo do processo produtivo; 

II- o lançamento de efluentes em corpos de água; 

III- outros usos e interferências, tais como:a) captação de água subterrânea com a finalidade 

                                                 
6 Lei Orgânica do Município de Lagamar 
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de  rebaixamento de nível de água; b) desvio, retificação e canalização de cursos de água    

necessários às atividades de pesquisa e lavra; c) barramento para decantação e contenção de 

finos em  corpos de água;d) barramento para regularização de nível ou vazão;e) sistema de 

disposição estéril e de rejeitos; f)aproveitamento de bens minerais em corpos de água; e, g) 

captação de água e lançamento de efluentes relativos ao transporte de produtos 

minerários.‖
7
 

A Resolução referida ainda considera que desde a fase de solicitação da Licença para 

Pesquisa o requerente deverá adentrar com o pedido da outorga de direito de uso de recursos 

hídricos, junto à autoridade outorgante competente. Na mesma esteira da Resolução 29 do CNRH, o 

Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais (CERH) elaborou a Deliberação 

Normativa n° 27, de 04 de julho de 2011, atualizando sua legislação sobre as obtenções de outorgas 

para uso de recursos hídricos nas atividades minerárias. Nessa Norma fica expresso que toda 

atividade minerária que efetuar captação de água para rebaixamento do nível de água, ente outras 

ações, estará sujeita a apresentação de outorga, para obtenção de Licença Ambiental. Na 

conceituação de rebaixamento de nível de água fica assim expresso que corresponde ―...a super-

exploração de um aquífero ou sistema aqüífero para possibilitar a retirada de minério da mina...‖. 

Também é muito importante o destaque oferecido pela Deliberação Normativa para a necessidade 

de que na análise da outorga sejam consideradas as prioridades definidas no Plano de Utilização de 

Água (PUA). 

 RUBIO (2006, p.37), ao abordar metodologias para rebaixamento do freático considera que: 

 ―...os aquíferos nos ambientes da mineração, são semelhantes àqueles que, em muitas 

ocasiões, são objeto de bombeamento para atender as demandas de água para o 

abastecimento urbano, agrícola e industrial. Quando isso acontece, é necessário empregar a 

técnica de drenagem preventiva em avanço (DPA) que, de uma forma bem simplificada, 

consiste em se extrair água do aquífero em setores afastados a uma certa distância da lavra, 

de maneira que essas águas não sejam afetadas pela operação da mina.... Dessa forma, 

consegue-se o duplo objetivo de rebaixar o nível piezométrico abaixo das cotas da frente de 

lavra, podendo-se obter, ao mesmo tempo, uma água ótima para atender às demandas das 

operações de mineração e o abastecimento de quaisquer tipos.‖  

Essa preocupação com a qualidade das águas não tem sido comum na mineração praticada 

em Lagamar. Especificamente no Estado de Minas Gerais, não tem sido habituais tais 

procedimentos. Uma parte muito significativa das atividades minerárias está em operação sem que 

tenha sequer dado entrada em seus processos para obtenção de outorga. O caso de Lagamar, onde se 

situa a Empresa Galvani, verifica-se que a outorga deve ser expedida pela Agência Nacional de 

Águas tendo em vista que o Rio Paranaíba é rio de domínio da União. Mas, ocorre que as aberturas 

das Cavas A, B e C na atividade mineradora alcançaram as águas de profundidade, cujo domínio 

pertence ao Estado de Minas Gerais. Isso significa que, no caso da Empresa Galvani, em Lagamar 

há necessidade de ser tratado o assunto da outorga para uso de água nos âmbitos Federal e Estadual. 

                                                 
7 Resolução N° 29, de 11 de dezembro de 2002, publicada no D.O.U. Em 31 de março de 2003. 
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Contudo, não é possível atentar apenas para a captação das águas, sendo indispensável a verificação 

dos lançamentos que sejam efetuados após o processamento dos minérios e de seus rejeitos. Se há 

irregularidade na atividade minerária, há também a omissão dos órgãos responsáveis pela 

fiscalização após a emissão dessas outorgas. 

Imaginário popular quanto à atividade minerária 

Há muitas limitações na abordagem do desenvolvimento com sustentabilidade, em 

municípios que construíram poucas alternativas econômicas, ou que não aproveitaram 

adequadamente as experiências locais. Isso acontece, especialmente, quando o município possui 

riquezas minerais para ser exploradas. Há municípios que pela disponibilidade mineral vão em 

busca de empresas que desenvolvam a exploração, ainda que isso traga graves impactos ambientais 

em seus territórios.  

Contíguo a Lagamar, localiza-se o município de Vazante, onde o Grupo Votorantin, pela 

empresa Mineira, efetua a extração de zinco. A reflexão de ASSIS (2002) demonstra alguns 

aspectos da simbologia que é introduzida no imaginário dos habitantes locais.  

―A Mineira tem cerca de 250 empregados diretos, o que, para um município de 20 mil 

habitantes, constitui fonte considerável de trabalho remunerado. A empresa é o maior 

contribuinte de imposto municipal. Uma eventual paralisação das atividades da Mineira 

levaria o Município a uma situação próxima da falência. A Mineira, naturalmente, se 

aproveita disso para ignorar a legislação e contornar os princípios de preservação do meio 

ambiente, arrastando indefinidamente processos e autuações por parte de órgãos de controle 

ambiental, e ameaçando com processos na Justiça os poucos que se atrevem a denunciá-la.‖ 

(ASSIS, 2002, p. 15) 

 Pela abordagem do autor citado, na situação vigente em Vazante há conivência dos órgãos 

ambientais em conjunto com a Prefeitura, para proteger a empresa que gera emprego e renda no 

município. A dependência econômica em relação à atividade da empresa faz com que a 

sustentabilidade ambiental seja levada para segundo plano. A ideia que fica explicita é que ou se 

depreda sem controle o meio ambiente ou não há possibilidade de gerar emprego, renda e impostos 

municipais.  

 Essa também é a concepção do atual Secretário de Meio Ambiente de Lagamar, que já foi 

vice-prefeito por dois mandatos. Respondendo à entrevista efetuada nesta pesquisa, foram coletadas 

as seguintes afirmações, demonstrando a importância econômica da mineradora Galvani, no 

município de Lagamar: 

―Sem dúvida que foi muito importante a chegada da mineradora Galvani que comprou a 

empresa Trevo. Ela ampliou a produção gerando mais empregos e renda. Atualmente o 

município arrecada o CFEM
8
 que dá impulso aos investimentos do município. Muitos 

habitantes de Lagamar compraram suas carretas para transportar o minério, a mão-de-obra 

                                                 
8  Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais. 
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foi qualificada e com isso veio a melhora das rodovias.‖  

 

Quando se referiu ao tema ambiental, o Secretário argumentou: ―A Galvani é uma empresa 

responsável, legalmente licenciada e vai fazer a recuperação da área como está em seu PCA
9‖. 

Tais afirmações oferecem pouca importância para as cubagens divulgadas pela direção da 

empresa, que considera o fosfato disponível, capaz de permitir lavra por mais cinco (5) anos, 

mesmo que em seu PCA tenha proposto a continuidade de suas atividades por um período de mais 

três (3) anos. Com isso, as análises obtidas em Lagamar demonstram a preocupação com o 

esgotamento do minério, o que deverá gerar desemprego e redução significativa nas receitas do 

município. Concepção reforçada nos discursos das autoridades municipais e estaduais que não 

trabalharam no sentido de construir com a população um projeto alternativo, mapeando as demais 

possibilidades econômicas e sociais. Neste momento, a preocupação é essencialmente voltada para 

preservar a atividade mineradora envolvendo a empresa Galvani, que é sua segunda maior fonte de 

empregos.  

Como o argumento dos agentes políticos locais é de que a economia de Lagamar se sustenta 

fortemente nas atividades minerárias da empresa Galvani, já passou o tempo de que as comunidades 

locais e suas autoridades se dediquem à construção de um projeto para diversificação nos processos 

de geração de emprego, renda e arrecadação de tributos municipais. E isso é necessário, tanto para a 

economia local quanto para a sustentabilidade ambiental do território severamente depredado, 

principalmente quando a própria empresa afirma que suas atividades estão limitadas pelo tempo e 

pela exaustão dos minérios. 

Considerações Finais  

As observações de campo e a experiência em Lagamar demonstram que há impactos 

ambientais importantes, resultantes das atividades minerárias da Empresa Galvani. Ficam afetados 

os componentes da natureza relacionados ao relevo, a atmosfera, as biodiversidades, bem como há 

uma deterioração na qualidade de vida das pessoas. O próprio relatório do Plano de Controle 

Ambiental (PCA) demonstra que os impactos produzidos necessitam de correções e de 

compensações ambientais. Alguns desses impactos poderiam ter sido tratados como medidas 

preventivas, como é o caso das influências diretas sobre os rebaixamentos de aquíferos e 

bombeamento para outras cavas. Se o Projeto de Lavra e o PCA não contemplam essas medidas 

mais compatíveis com os níveis do desenvolvimento tecnológico, caberia aos órgãos gestores fazer 

as exigências.  

                                                 
9  Conteúdo apresentado no Plano de Controle Ambiental (PCA) 
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 Embora esses elementos sejam explícitos, há uma tendência de que habitantes de Lagamar 

se conformem com a situação, tendo em vista os benefícios econômicos que são trazidos em curto 

prazo no trabalho assalariado, geração de renda e na arrecadação de tributos municipais.  

 Não são manifestadas ações das administrações do Estado de Minas Gerais e da 

municipalidade, para minimizar os impactos ambientais e suas consequências para a saúde pública. 

Mesmo que a empresa Galvani tenha apresentado as informações de que a vida útil do 

empreendimento seja de 3 ou de 5 anos, não há explícito um plano para superar as demandas que 

foram criadas com sua instalação. Em outras palavras, como ficará a população que atualmente 

depende da mineradora, após o esgotamento de suas atividades locais? E, para as depredações 

ambientais promovidas, qual será o plano de restauração das áreas afetadas? Quais são os 

verdadeiros motivos que levam os poderes constituídos à inércia e omissão? 

 No Plano de Controle Ambiental algumas das medidas consideradas como compensatórias 

não passam de ações indispensáveis para a própria execução de suas atividades, devidamente 

previstas na legislação. Plantar vegetação em áreas que foram afetadas nos processos de lavra não 

pode ser considerado medida compensatória. Significa que a Empresa não está atendendo as 

necessidades da compensação pelos enormes impactos ambientais negativos que produz em suas 

atividades. 

 Também, não são apresentadas medidas compatíveis e adequadas para atender os impactos 

produzidos nas biodiversidades.  

 Com todos estes elementos, pode-se dizer que a outorga para uso da água foi parcialmente 

expedida pela ANA, tratando-se exclusivamente de águas de domínio da União. Quanto à 

abordagem das águas subterrâneas, de domínio do Estado de Minas Gerais, não há referências. 

Mesmo com a outorga parcial não existem adequações no uso da água. O fato de haver outorga não 

significa que o empreendimento possa agir com a água, exclusivamente, conforme seu interesse. 

Deve utilizar metodologia e técnicas compatíveis com o bom uso da água, dentro dos limites da Lei. 

Isso não ocorrendo, caberá aos órgãos de fiscalização demonstrar que toda outorga é precária e pode 

ser suspensa e, em último caso, cancelada definitivamente. 
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 A sub-bacia hidrográfica do rio Uberabinha localiza-se no Triângulo Mineiro, e faz parte da 

Região Hidrográfica de Minas Gerais reconhecida como Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (PN-

2), rio de domínio estadual. Por sua vez, o rio Araguari é afluente pela margem esquerda do rio 

Paranaíba, que é de domínio da União e ao se juntar com o rio Grande forma o rio Paraná. Trata-se, 

portanto, de um conjunto muito importante de artérias fluviais, componentes de bacia hidrográfica 

brasileira com características transfronteiriças. Na porção sul da Chapada Uberlândia-Uberaba, 

considerada como Chapadão do Bugre, algumas nascentes drenam para cursos d‘água formadores 

da sub-bacia hidrográfica do ribeirão Tijuco, afluente do rio Paranaíba.  Esta chapada faz parte das 

áreas de abrangência do Comitê da Bacia Hidrográfica (CBH) Araguari, no âmbito estadual, e do 

CBH Paranaíba, no âmbito federal. 

O rio Uberabinha nasce e drena grandes extensões do Chapadão do Bugre, localizado na 

mesorregião do Triângulo Mineiro, abrangendo áreas do setor sudeste do município de Uberlândia, 

porção norte do município de Uberaba e importantes faixas dos municípios de Nova Ponte e de 

Sacramento, apresentando níveis altimétricos que variam entre 850 e 1000 metros. Nesse conjunto 

de formas de relevo com topos tabulares foi proposta pelo CBH Araguari a criação da Unidade de 

Conservação (UC) Área de Proteção Ambiental (APA) Chapada do Bugre, dedicando especial 

atenção aos recursos hídricos e às biodiversidades. A Chapada tem importância como nascente de 

rios que servem ao abastecimento público e ao desenvolvimento regional, bem como por acolher 

pássaros que migram desde o hemisfério norte, em períodos mais frios, nos territórios de suas 

origens, além de outros animais. A Figura 1 mostra a APA Chapada do Bugre pelo CBH-Araguari.  
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Figura 1 - Chapadão Uberaba-Uberlândia com a delimitação da área proposta para APA Chapada do Bugre 

pelo CBH-Araguari.  

Fonte: Google Earth - Organização: Projeto Buriti – DMAE - Uberlândia. 

Entre os diversos aspectos da ocupação econômica na área do Chapadão, que 

interferiram na dinâmica das paisagens, a degradação dos sistemas úmidos é 

preocupante. Seus maiores reflexos podem ser identificados no regime hídrico local e 

regional. Estas áreas são responsáveis pela recarga direta dos lençóis subterrâneos e 

dos aquíferos livres, e, por consequência, para a manutenção das águas dos cursos 

superficiais em períodos de estiagens. 

A área é recoberta pelos sedimentos do Grupo Bauru, sendo considerada 

importante na recarga direta de parte dos aquíferos da Bacia Sedimentar do Paraná. A 

Formação Serra Geral aflora em diversos trechos da paisagem, é recoberta por 

formações superficiais do Cenozóico e por sedimentos do Grupo Bauru, apresentando 

intercalações de rochas provenientes dos derrames vulcânicos básicos e sedimentos. 

No Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, onde ocorre o Grupo Bauru, são 

registrados diferentes níveis de acúmulos de águas, relacionados às camadas mais 

impermeáveis das Formações do Grupo Bauru e dos derrames basálticos que, em 

conjunto, formam os aquíferos Bauru e Serra Geral (BARBOSA, 1970). 

O Aquífero Bauru é um reservatório que, em diversos pontos, fica próximo da 

superfície; em conjunto com os aquíferos livres, são responsáveis por ‗alimentar‘ os 
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cursos d‘água superficiais que são captados para abastecer as populações urbanas e as 

propriedades rurais da região, além de se constituírem em mantenedores de múltiplos 

usos. Na área da Chapada, o Grupo Bauru aflora com suas rochas de recobrimentos 

inerentes à Formação Marília. Os materiais rochosos de deposição mais recente 

originam as formações superficiais modernas, que, em muitos setores, armazenam a 

águas em aquíferos livres.   

A recarga do Aquífero Bauru e dos aquíferos livres no Triângulo Mineiro tem 

sido dificultada pela degradação ambiental ocorrida nas últimas quatro décadas, 

causada pela ocupação antrópica e pelos consequentes processos econômicos. A 

retirada da vegetação, a degradação dos sistemas úmidos e o manejo inadequado de 

imensas áreas implicaram na diminuição da infiltração da água da chuva, 

favorecendo o escoamento superficial, acelerando processos erosivos, transportes e 

deposição de sedimentos que acabam por assorear os cursos d‘água e represas.  

Com a recarga prejudicada e a descarga atingindo ‗picos‘ em períodos de 

chuvas torrenciais, o nível freático tem baixado em algumas regiões. São diversas as 

narrativas de agricultores que informam sobre a migração de olhos de água e 

nascentes que afloravam nas partes altas de vertentes e, agora, se localizam em níveis 

topográficos mais baixos. Há um nítido confronto entre a maneira como se dá o uso 

da terra e a sustentabilidade da Chapada (SCHNEIDER, 1996). Em uma área que 

poderia servir de modelo para sua utilização com os cuidados de preservação, ao 

longo dos anos verificou-se uma ocupação predatória, com impactos negativos 

expressivos. A vegetação das várias fácies do Cerrado que recobriam a Chapada foi 

praticamente dizimada pelas silviculturas, agronegócios de grãos e cana de açúcar e 

pecuária, bem como por atividades minerárias. 

A Fundação Biodiversitas (ano) elaborou um mapa no qual destaca as seguintes 

justificativas para definição da área como prioritária para conservação da Biodiversidade de Minas 

Gerais, classificando o Triângulo Mineiro como de Alta importância Biológica: “Alta relevância na 

manutenção de aves paludícolas campestres de ocorrência rara em Minas Gerais, com agregações 

de numerosas populações de espécies nos campos hidromórficos da região. Único registro recente 

de Sporophila ruficollis no Estado de Minas Gerais”.   
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A região possui alta complexidade e é fundamental para a biota no Estado de Minas, sendo 

imprescindível a realização de estudos mais complexos, especialmente com outros grupos 

faunísticos e com a flora regional. A diversidade do uso do solo, incluindo atividades da 

agroindústria, está assim registrada em mapa por (ROSA. 2011) conforme exposto na Figura 2 e no 

Quadro 1. 

 

 

Figura 2 - Área de Chapada (Uberlândia, Uberaba, Nova Ponte e Sacramento): 

Fonte: ROSA, R. Mapa de Uso da Terra. Instituto de Geografia da UFU (2011). Inédito. 
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Classe 
Área 

ha % 

Floresta 3.685 1,51 

Cerradão 1.019 0,42 

Cerrado 878 0,36 

Campo Sujo 253 0,1 

Campo Limpo 53.786 22,07 

Reflorestamento 29.095 11,94 

Pastagem 13.174 5,41 

Agricultura 140.895 57,81 

Influência Urbana 742 0,3 

Água 198 0,08 

Total 243.725 100 

 Quadro 1 – Dados sobre a área da Chapada 

No capítulo “Alternativas de Compatibilização das Disponibilidades e Demandas Hídricas 

da Bacia Hidrográfica nos Aspectos Quantitativos e Qualitativos‖, que compõe o Plano Diretor da 

Bacia do Rio Araguari, encontra-se a seguinte avaliação, a respeito da sub-bacia do rio Claro, cujas 

nascentes estão nas proximidades das nascentes do rio Uberabinha: 

a sub-bacia do rio Claro apresenta em sua totalidade características de conflito. Em alguns 

trechos, esse conflito já foi declarado pelo IGAM, porém, nas demais regiões, a 

concentração da demanda associada à condição topográfica de grande parte da bacia, apta à 

exploração agrícola, tornam a região de grande potencial de conflito. (CBH-ARAGUARI, 

2008 ). 

No mesmo capítulo, o documento registra que apesar de não haver declaração de conflito 

pelo Instituto Mineiro de Gestão Ambiental (IGAM) na sub-bacia do rio Uberabinha, a vazão 

outorgada atualmente é superior em mais de 350% à vazão de referência. Essa condição afeta a 

bacia como um todo, sendo que as captações outorgadas são distribuídas pela área, com maior 

concentração no trecho médio, nas proximidades de Uberlândia. Essas também são as unidades 

hidrográficas (rio Uberabinha e rio Claro) que abastecem de água a população de quase 1 milhão de 

habitantes dos municípios de Uberlândia, Uberaba, representando um ingrediente relevante como 

potencial de conflitos, consideradas as necessidades prioritárias para o uso da água. 

Analisando as relações entre precipitação pluvial e vazão do rio Uberabinha, Queiroz (2010) 

registrou, no período de 30 anos, entre 1976 e 2006, vazão média de 13,8 m³/s nas proximidades da 

represa de Sucupira, onde se dá a captação para abastecimento urbano em Uberlândia. Contudo, a 

amplitude entre máxima e mínima, no mesmo período, demonstra uma variação expressiva, sendo a 

máxima de 173,5m³/s e a mínima 2,4m³/s.  
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Diante da gravidade dos impactos econômicos a que está submetida a Chapada do Bugre, e 

tendo em vista suas importantes funções para preservação de mananciais, bem como das 

biodiversidades, e pela situação de degradação a que foram submetidas todas as formas do Cerrado 

no Triângulo Mineiro, recomenda-se a criação de uma Área de Proteção Ambiental com adequado 

Zoneamento e estratégia de gestão, considerando os diversos setores sociais interessados.  

A existência de veredas, covoais e campos de murunduns, campos hidromórficos 

(BOAVENTURA, 2007) - típicos da área, preservados pela legislação brasileira e mineira, pede 

alguma reflexão sobre suas origens, características e providências administrativas. Para tanto, os 

fornecimentos de outorgas para uso de água, procedentes dos órgãos de gestão dos recursos 

hídricos, devem ocorrer com maior parcimônia do que se verifica habitualmente. A importância dos 

recursos hídricos na sub-bacia do rio Uberabinha não tem sido administrada com o rigor necessário 

e com base nos limites da Lei, embora se reconheça a importância econômica do Triângulo 

Mineiro, em função da adoção de políticas favoráveis à produção, contudo esses próprios interesses 

estarão duramente afetados ao impactarem negativamente a disponibilidade quantitativa e 

qualitativa das águas.  Têm prevalecido, sistematicamente, os interesses dos setores empresariais 

privados sobre o interesse público, afetando de modo desastroso os recursos hídricos e causando 

imensos impactos ambientais. Um exemplo dessas decisões unilaterais que beneficiam os interesses 

privados foi a Licença Ambiental concedida pelo Conselho Ambiental do Estado de Minas Gerais 

(COPAM), em sua reunião realizada em Uberlândia, no mês de agosto de 2011, sem que a empresa 

interessada, a Indústria Brasileira de Artigos Refratários IBAR Ltda., apresentasse a outorga, 

exigida pela legislação vigente, para casos em que há rebaixamento do lençol freático para extrair 

argilas refratárias, nas cabeceiras de afluente do Rio Uberabinha, antes do ponto de captação de 

água para abastecimento público. Mesmo com todas as manifestações e argumentos sobre a 

necessária precedência da outorga, para posterior análise da licença ambiental, a maioria dos 

conselheiros considerou que a empresa poderia deixar de cumprir com as normas legais. 

 

Conceito de Outorga de direito de uso de recursos hídricos 

 

A outorga é um valioso instrumento de gestão da Política Nacional de Recursos Hídricos, 

que visa disciplinar o uso da água reconhecida como um bem público, através do qual um usuário 

estará autorizado a utilizar recursos hídricos. Trata-se, portanto, de um direito de usar, na forma 

expressa pela Lei e nas condições delimitadas no documento de outorga. Segundo o Artigo 11 da 

Lei 9433/97, no Brasil deve ser assegurado o controle da qualidade e da quantidade da água, bem 

como o efetivo exercício do direito de acesso a ela. A outorga, desta forma, tem efeito regulador 

que objetiva ordenar e garantir os diversos usos dos recursos hídricos, estabelecidos como 
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prioridades nos Planos de Recursos Hídricos e no enquadramento em classes dos corpos de água, 

respeitando a manutenção nas condições de navegabilidade ao transporte aquaviário e preservando 

os múltiplos usos. Para tanto, a outorga é aplicada dentro de uma lógica sistêmica, no âmbito de 

bacias hidrográficas, procurando evitar conflitos e garantir a sustentabilidade e racionalidade para 

que assegurar o acesso de todos. 

Trata-se de possibilitar que usuários tenham acesso, de forma organizada, a um bem público 

- a água - o que, sem dúvida, tem características diferentes das autorizações dadas para a prestação 

de serviços públicos como, por exemplo, o fornecimento de energia elétrica, saneamento básico ou 

telecomunicações.  

A efetivação da outorga é ato de autoridade, competindo ao Poder Executivo Federal, do 

Distrito Federal e dos Estados sua expedição. Cabe à União emitir as outorgas em corpos de água 

que sejam de domínio Federal, e aos Estados e Distrito Federal quando o corpo de água for de seu 

domínio. O Poder Executivo Federal poderá delegar aos Estados e ao Distrito Federal a emissão de 

outorgas em rios de domínio da União.  

A Agência Nacional de Águas (ANA) é o órgão que possui a responsabilidade de emitir 

outorgas para os rios de domínio da União. A vazão máxima outorgável em corpo de água 

corresponde aos 70% da Q,95 (representa a vazão igualada ou excedida em 95% do tempo, com 

base na série histórica de vazões diárias), mas poderá variar em função das peculiaridades de cada 

região. Assim é que a legislação federal não estabeleceu um limite fixo, e os critérios poderão sofrer 

variação, conforme a tradição desenvolvida pela ANA. No Estado de Minas Gerais, onde se localiza 

a sub-bacia do rio Uberabinha os critérios para emissão de outorgas são mais restritivos do que os 

estabelecidos para rios de domínio da União. As Portarias n. 10/1998 e 007/199 do IGAM definem 

como máximo de vazão outorgável, para águas superficiais, os 30% da Q7,10 (trata-se da vazão 

mínima das médias que foram medidas em 7 dias consecutivos, num período de 10 anos) para 

captação em fio de água. Esse número poderá variar para captações em reservatórios, desde que seja 

mantido o mínimo residual de 70% da Q7,10 durante todo o tempo. Além destes parâmetros para 

outorgas no estado de Minas Gerais, existem os usos insignificantes que foram estabelecidos pela 

Deliberação Normativa CERH-MG n.º09, de 16 de junho de 2004, sendo eles: 

 Captações e derivações de águas superficiais menores ou iguais a 1 litro/segundo serão 

consideradas como usos insignificantes para as Unidades de Planejamento e Gestão ou 

Circunscrições Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, exceto as UPGRH – SF6, SF7, 

SF8, SF9, SF10, JQ1, JQ2, JQ3, PA1,MU1, rio Jucuruçu e rio Itanhém. 

 Acumulações superficiais com volume máximo de 5.000 m3  serão consideradas como usos 

insignificantes para as Unidades de Planejamento e Gestão ou Circunscrições Hidrográficas 
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do Estado de Minas Gerais, exceto as UPGRH – SF6, SF7, SF8, SF9, SF10, JQ1, JQ2, JQ3, 

PA1,MU1, rio Jucuruçu e rio Itanhém. 

Captações subterrâneas, tais como poços manuais, surgências e cisternas, com volume 

menor ou igual a 10 m3/dia, serão consideradas como usos insignificantes para todas as Unidades 

de Planejamento e Gestão ou Circunscrições Hidrográficas do Estado de Minas Gerais. 

O Rio Uberabinha e seus afluentes estão sujeitos a esta regra estabelecida pelo Estado de 

Minas Gerais, tendo em vista a localização geográfica no Triângulo Mineiro. 

Comparativamente com a outorga emitida para a exploração do Petróleo e dos Potenciais 

Hidroelétricos, no caso dos recursos hídricos caracteriza-se uma diferença fundamental: os dois 

primeiros se constituem em bens dominicais da União, como objetos de direito pessoal ou real da 

entidade pública. A água não é um bem dominical, pois configura um bem de domínio público, de 

uso comum, sob tutela da União ou de uma Unidade da Federação, não se constituindo em 

patrimônio de nenhum desses agentes. Mais ainda, a água é um bem inalienável, conforme 

determina o Artigo 18 da Lei 9433, de 8/01/1997, sendo passível unicamente o exercício do direito 

de usá-la conforme as condicionantes estabelecidas em outorga. O usuário que portar uma outorga 

estará autorizado a exercer o direito de usar a água, dentro dos limites e nas condições por ela 

estipulados. 

Quando a água é utilizada com o interesse de produzir ou gerar riquezas, ela é considerada 

recurso, ou seja, recurso hídrico. Ao ser emitida a outorga para uso dos recursos hídricos, autoriza-

se o usuário a lançar mãos de um bem que serve a múltiplos usos de interesses públicos e privados, 

como por exemplo, o abastecimento doméstico, diluição de efluentes, irrigação, hidroeletricidade, 

navegação, turismo e lazer, aquicultura e conservação dos ecossistemas aquáticos, entre outros. 

Desta forma, entre os usos de recursos hídricos sujeitos à obtenção de outorga, estão incluídos, na 

sub-bacia do rio Uberabinha: 

 Derivação ou captação de parcela da água para consumo final, inclusive 

abastecimento público, ou insumo de processo produtivo. 

 Extração com rebaixamento de água de aquífero subterrâneo ou mesmo do aquífero 

livre para consumo final ou como insumo de processo produtivo. 

 Lançamento em corpo de água de esgotos e demais substâncias líquidas ou gasosas, 

tratadas ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final. 

 Aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. 

 Outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água. 



 

700 
 

Há usos que estão dispensados da solicitação de outorga. Com isso, tais usos ficam isentos 

de pagamentos quando for instituído outro instrumento de gestão dos recursos hídricos, qual seja a 

cobrança pelo uso da água. São eles: 

 Uso para a satisfação das necessidades de pequenos núcleos populacionais, 

distribuídos no meio rural. 

 Derivações, captações e lançamentos considerados insignificantes. 

 Acumulações de volumes de água consideradas insignificantes, definidos pelos Comitês de Bacias 

Hidrográficas e ratificados pelo Conselho Nacional, Estadual ou Distrital com o qual se estabelece 

seu vínculo de dominialidade. 

 Pela amplitude dos usos de recursos hídricos, a outorga ‗dialoga‘ com um conjunto grande 

de setores da administração pública; no caso da União, por exemplo, o assunto abrange interesses 

de diversos Ministérios, entre eles Ministério do Meio Ambiente, Ministério das Cidades, 

Ministério da Integração Nacional, Ministério de Minas e Energia, Ministério dos Transportes, 

Ministério da Saúde, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Pesca e agências reguladoras 

correspondentes, apenas para citar alguns. De alguma forma, o Ministério do Meio Ambiente 

também se volta a um tema específico, pois trata dos interesses ambientais - configurados em 

variáveis sempre polêmicas - como a vazão ecológica e a ‗pegada hídrica‘, por exemplo. Sendo do 

interesse de todos esses agentes, a água necessita de regulação para seu aproveitamento, tendo em 

vista os conflitos que podem ser gerados e, habitualmente, são. 

Para estabelecer a mediação entre os diversos interesses, buscando a integração dos usos 

múltiplos de recursos hídricos, o direito de uso da água está sujeito à regulação. A outorga, 

conforme determina a Lei 9433/97, no Artigo 13 e seu parágrafo único, estará condicionada às 

prioridades de uso estabelecidas nos Planos de Recursos Hídricos, preservando o uso múltiplo dos 

recursos hídricos. A outorga é sempre uma autorização precária, podendo ser suspensa, parcial ou 

totalmente, em definitivo ou por prazo determinado. Tal suspensão poderá ocorrer, por exemplo, 

quando houver necessidade de prevenir ou reverter grave degradação ambiental e, ainda, visando 

atender os usos prioritários, de interesse coletivo, para os quais não se disponha de fontes 

alternativas, conforme o Artigo 15 e seus incisos, da Lei referida. As principais situações em que as 

outorgas poderão ser suspensas são: 

 Não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga. 

 Ausência de uso por três anos consecutivos. 

 Necessidade premente de água para atender a situações de calamidade, inclusive as 

decorrentes de condições climáticas adversas. 
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 Necessidade de prevenir ou reverter grave degradação ambiental. 

 Necessidade de atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para os quais não se 

disponha de fontes alternativas. 

 Necessidade de manter as características de navegabilidade do corpo de água. 

Ao definir que a outorga deve está condicionada ao Plano de Recursos Hídricos, o legislador 

se preocupou em demonstrar que cabe aos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBHs)  a definição 

das prioridades de uso, no território de sua atuação.  

No Capítulo III, a Lei 9433/97 trata dos Comitês de Bacia Hidrográfica, atribuindo-lhes, no 

Artigo 38, as competências em sua área de atuação, ou seja, na bacia Hidrográfica. Entre elas está a 

aprovação do Plano de Recursos Hídricos da bacia, bem como acompanhar sua execução, para 

garantir o cumprimento das metas estabelecidas. Ficam expressas, nestas letras, a responsabilidade 

e a importância do Comitê de Bacia Hidrográfica na definição dos critérios das outorgas. Isto se 

amplia na medida em que cabe ao Comitê arbitrar administrativamente, em primeira instância, os 

conflitos relacionados aos recursos hídricos. 

Na sub-bacia do Rio Uberabinha a demanda para múltiplos usos de água está cima da 

disponibilidade hídrica, conforme as normas legais vigentes, sustentadas pela aplicação da vazão 

Q7,10. 

 

Situação das outorgas na sub-bacia do Rio Uberabinha 

 

Os dados de outorgas no rio Uberabinha e afluentes, obtidos por consultas no IGAM e na 

Superintendência Regional do Meio Ambiente (SUPRAM/ Uberlândia), referentes ao período que 

vai de 1997 a junho de 2011, ensejaram o reconhecimento preliminar da situação atual da bacia, 

observando as portarias, requerentes, solicitações, cursos d'água, modo de uso, validade e vazão. 

Foram levantados 1011 cadastros, identificados entre os anos de 1992 e julho de 2011, 

observando-se crescimento significativo no número de portarias em 2004, representado, 

provavelmente, pela influência de dois fatores principais: 

Primeiramente, pela descentralização da análise dos processos de regularização 

ambiental que ocorreu em Minas Gerais, a partir de 2003, com a criação de nove 

Unidades Regionais Colegiadas, em diversas regiões do Estado. 

Em segundo lugar, pelos efeitos da Deliberação Normativa n.º 74/2004, que estabeleceu critérios para 

classificação, segundo o porte e potencial poluidor de empreendimentos passíveis de regularização 

ambiental, e determinou que somente será efetivado o processo de licenciamento dos 
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empreendimentos que já possuírem a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos. O Gráfico 1  

mostra o crescimento e a variação no número de outorgas efetivados no período referido. 

 

 

Gráfico 1 – Portaria de Outorgas Efetivadas 1992-2011. 

Fonte: IGAM – Organização: VIEIRA, W. A.; SILVA, A. M. (2011). 

 

A Portaria IGAM nº 49, de 01 de julho de 2010, que estabelece os 

procedimentos para a regularização do uso de recursos hídricos do domínio do Estado 

de Minas Gerais, em sua Seção II, traz os prazos de validade das outorgas de direito 

de uso dos recursos hídricos. Estes podem ser de até 35 anos para as concessões; de 

até 05 anos para autorizações e de até 03 anos para Cadastros de Usos Insignificantes, 

quando o processo não estiver vinculado a empreendimento licenciado ou possuidor 

de Autorização Ambiental de Funcionamento. Das outorgas identificadas, 495 

possuem prazo de validade de 5 anos (autorizações) e 8 com prazo de 20 anos 

(concessões), conforme denota o Gráfico 2. 
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Gráfico 2 - Prazo de validade para as Outorgas do Rio Uberabinha e seus afluentes. 

Fonte: IGAM – Organização: VIEIRA, W. A.; SILVA, A. M. (2011). 

Apesar do número significativo de outorgas de águas subterrâneas, as solicitações de 

autorização para perfuração de poços foram de apenas 109. A situação geral das outorgas 

apresentadas refere-se aos registros válidos e não válidos. As outorgas válidas somam 800 registros, 

sendo 647 outorgas subterrâneas e 388 superficiais, como demonstra o Gráfico 3, na página 

seguinte. 

 

 

Gráfico 3 - Situação geral das Outorgas na bacia do Rio Uberabinha  e seus afluentes – 2011. 

Fonte: IGAM – Organização: VIEIRA, W. A.; SILVA, A. M. (2011). 

Com relação ao tipo de captação, foi possível constatar que 66,2% são captações de águas 

subterrâneas e, entre essas, são identificados 51,1% de captações em poços já existentes, 4,8% em 

nascentes e 10,3% em poços manuais, o que reafirma as informações apresentadas no Plano Diretor 
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da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, que mostram a prevalência no município de Uberlândia das 

captações subterrâneas e a necessidade de se ter um controle mais rígido quanto às vazões de 

explotação (Quadro 2). 

 

Tipos de Captação solicitados por Outorga, Bacia do Rio 
Uberabinha (1997-2011) 

Nº Solicitações % 

Lançamento de efluente em corpo de água 1 0,1 

Estrutura de transposição de nível (eclusa) 1 0,1 

Dragagem, limpeza ou desassoreamento de curso de água 1 0,1 

Travessia rodo-ferroviária (pontes e bueiros)  1 0,1 

Desvio parcial ou total de curso de água  2 0,2 

Aproveitamento de potencial hidrelétrico   3 0,3 

Barramento em curso de água, com regularização de vazão  19 2,1 

Barramento em curso de água, sem regularização de vazão  29 3,3 

Captação de água em surgência (nascente)  43 4,8 

Barramento em curso de água, sem captação  46 5,2 

Captação de água subterrânea por meio de poço manual (cisterna) 92 10,3 

Rios, lagoas naturais etc. 197 22,1 

Captação de água subterrânea por meio de poço tubular já existente 455 51,1 

Quadro 2 - Tipos de Captação. 

Fonte: IGAM – Organização: VIEIRA, W. A.; SILVA, A. M. (2011). 

 

 

Nas captações superficiais, que englobam 33,8%, as principais fontes são rios, lagoas 

naturais e represamentos, com 22,1% do total. Dentre os cursos d‘água com mais requerimentos de 

outorga estão o córrego Beija-Flor, com 5% dos requerimentos, e o córrego Fortaleza, com 4%. 

Dentre os dez requerentes com maior número de solicitações de outorga na bacia do Rio 

Uberabinha, a empresa do setor alimentício, Sadia S.A, se destaca com 30 solicitações; o segundo 

lugar é ocupado pelo Praia Clube e, em terceiro, o Condomínio Morada do Sol. Entre os 10 maiores 

requerentes, duas são empresas relacionadas ao processamento de carnes, que demandam água de 

qualidade e têm potencial significativo de poluição, além de empresas dos ramos agrícola, 

fumageira, silvícola e de bebidas. É possível observar que, em segundo e em terceiro lugar registra-

se um clube e um condomínio que, juntos, apresentaram 4% dos requerimentos de outorga (Quadro 

3), sempre destinados ao atendimento de setores sociais de classe média alta. 
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1º Sadia S.A 

2º Praia Clube 

3º Condomínio Morada do Sol 

4º Granja Planalto 

5º 

Antonio Pereira Fernandes & Maria Rodrigues Pereira 

Cargill Agrícola S/A 

Carlos Paulo Rauscher 

Uberlândia Refrescos Ltda. 

Pinusplan Reflorestamento Ltda. 

Quadro 3 - Empresas ou requerentes com maior número de solicitações de outorga – Bacia do Rio Uberabinha. 

Fonte: IGAM – Organização: VIEIRA, W. A.; SILVA, A. M. (2011). 

Dentre os processos de regularização de uso da água no período de 1992 a junho de 2011, 

existem 286 Cadastros de Usos Insignificantes, número próximo ao de outorgas deferidas, 251. 

Das vazões outorgadas para captações superficiais, há uma somatória de 6,89525m³/s, sendo 

o maior valor outorgado de 3,7m³/s. (Gráfico 4, na próxima página).  

Ressalte-se que os dados organizados sobre vazão do rio Uberabinha nas proximidades da 

represa de Sucupira (QUEIROZ, 2010), demonstram que já ocorreu pico negativo inferior a 3 m³/s. 

Somente esta outorga citada seria suficiente para superar a menor marca registrada. 

  

 

Gráfico 4 - Total de Vazão e Vazão Máxima para Outorgas de Água Superficial do Rio Uberabinha e seus 

afluentes - (m³/s). 

Fonte: IGAM – Organização: VIEIRA, W. A.; SILVA, A. M. (2011). 

Dentre as vazões outorgadas de águas subterrâneas registra-se o total de 3681,031m³/h, e a 

maior vazão outorgada refere-se a 194m³/h (Gráfico 5). 
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Gráfico 5 - Total de Vazão e Vazão Máxima para Outorgas de Água Subterrânea do Rio Uberabinha e seus 

afluentes - (m³/h). 

Fonte: IGAM – Organização: VIEIRA, W. A.; SILVA, A. M. (2011). 

A Portaria IGAM nº 49/2010 que estabelece os procedimentos para a regularização do uso 

de recursos hídricos do domínio do Estado de Minas Gerais, em sua Seção III, Art. 5°, estabelece: 

§1º O limite máximo de derivações consuntivas a serem outorgadas na porção da bacia 

hidrográfica limitada por cada seção considerada, em condições naturais será de 30% (trinta 

por cento) da Q7,l0, ficando garantido a jusante de cada derivação, fluxos residuais 

mínimos equivalentes a 70% (setenta por cento) da Q 7,l0.  

§2º Quando o curso de água for regularizado pelo interessado, o limite de outorga poderá 

ser superior a 30% (trinta por cento) da Q7,l0, aproveitando-se o potencial de regularização, 

desde que seja mantido o fluxo residual mínimo a jusante de 70% da Q7,l0.  

 

A referida Portaria acolhe situações de exceções, referindo-se em seu Art. 6°: 

Art. 6º. Poderão ser adotados, a requerimento do interessado e mediante análise técnica 

prévia, fluxos residuais inferiores a 70% (setenta por cento) da Q7,l0, nos casos em que 

couberem as condições de excepcionalidade para outorgas, em situações de interesse social 

e que não produzirem prejuízos a direitos de terceiros.  

  Desta forma, os valores apresentados e somados não podem ser considerados 

para efeito de comparativo com o valor médio da Q7 10. Para se conhecer os 

referidos limites será necessário realizar uma análise das vazões em secções, 

considerando todas as regularizações de vazão ao longo dos corpos d'água que 

compõem a bacia hidrográfica do Rio Uberabinha, o que será possível realizar em 

pesquisa futura. 
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Proposta de Criação da APA Chapada do Bugre no CBH-Araguari 

 A história da ocupação econômica da região do Triângulo Mineiro, em conjunto com a 

análise da situação das outorgas de direito de uso de recursos hídricos na Bacia do Rio Uberabinha, 

permite observar a grande demanda pela utilização de água, além de outros recursos naturais já 

escassos. 

 A alta demanda pelas intervenções econômicas diretas sobre os recursos naturais da 

Chapada fomenta diversos conflitos presentes e potenciais. Há um conjunto de problemas 

relacionados à degradação das veredas, dos covoais e campos hidromórficos, patenteando o 

comprometimento da água, do solo e dos componentes bióticos, tanto vegetais como animais 

(CBH-ARAGUARI, 2011). 

 Neste cenário de exploração de recursos naturais, com impactos nos ambientes da Chapada, 

são de notória importância as ações voltadas à proteção e manutenção de sua área, bem como a 

reordenação dos processos predatórios de ocupação. Neste sentido, o CBH-Araguari está 

desenvolvendo a proposta para criação de uma Área de Proteção Ambiental na Bacia do Rio 

Uberabinha, denominada APA Chapada do Bugre (CBH-Araguari op. cit.). Esta APA será 

componente ambiental para preservar e recuperar a biodiversidade e os mananciais existentes em 

sua área de abrangência. Tais componentes ambientais são essenciais para o abastecimento de água 

com qualidade das populações urbanas e setores rurais principalmente dos municípios de Uberaba e 

Uberlândia. 

 A Área de Proteção Ambiental é 

uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos 

abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de 

vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a 

diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do 

uso dos recursos naturais. (BRASIL, 2000, p. 6) 

 Mediante a situação de uso e ocupação da Chapada, pode-se dizer que a criação de uma 

Área de Proteção Ambiental (APA) é adequada à sua realidade, pois esta categoria de unidade de 

conservação permite a existência de propriedades privadas e o desenvolvimento de atividades 

econômicas no seu interior. Porém, essa característica, que é vista como um facilitador para a 

criação da Unidade de Conservação (UC), possibilita um alto grau de permissividade perante a 

continuidade das atividades econômicas presentes até então, e que devem se adequar, 

primeiramente, às necessidades ambientais e, posteriormente, às atividades realizadas dentro dos 

seus limites, no sentido de reduzir a degradação e os impactos sobre o ambiente na Bacia do Rio 

Uberabinha. Para estabelecer essa regulação, a proposta de criação da UC destaca em seu interior as 
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áreas sujeitas a usos restritos, relacionadas às margens e nascentes de veredas, covoais, campos de 

murundus e campos hidromórficos. 

 No Artigo 4º da Lei 9985, do ano de 2000, está inserido que o Sistema Nacional de 

Unidades de conservação da Natureza (SNUC) tem, entre seus objetivos, dois pontos que chamam a 

atenção  ―promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo 

de desenvolvimento;‖ e  ―proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos;‖ (BRASIL, 2000) o 

que reforça a importância de se criar a APA da Chapada do Bugre, com a finalidade de se definir as 

normas de uso da área e o manejo adequado dos recursos naturais da bacia hidrográfica. 

 A proposta de criação da APA da Chapada do Bugre, que coloca entre suas prioridades a 

preservação dos recursos hídricos existentes na Bacia do Rio Uberabinha, é uma ação que vai além 

dos objetivos do SNUC, de forma a atender, também, diretrizes e fundamentos da Política Nacional 

de Recursos Hídricos (PNRH), pois, de acordo com a PNRH (BRASIL, 2006) ―...a gestão dos 

recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas...”  e, além disso, ―...a bacia 

hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de Recursos 

Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.‖ (BRASIL, 

1997). 

A excelência da gestão dos recursos hídricos da futura APA Chapada do Bugre depende de 

fatores indispensáveis, tais como a participação ativa do Estado de Minas Gerais, dos municípios 

envolvidos (Uberlândia, Uberaba, Nova Ponte e Sacramento), dos usuários de recursos naturais e da 

presença da sociedade civil. A preparação de zoneamento, dos processos de planejamento e gestão 

sustentados em democracia participativa, conforme a proposta apresentada pelo Comitê da Bacia 

Hidrográfica do rio Araguari, representará avanço em relação à recuperação e preservação dos 

recursos naturais da sub-bacia do Rio Uberabinha. 

 

Considerações Finais 

 

 A água é um bem social e seu acesso deve ser reconhecido como um direito de todos. 

Quando utilizada para atividades econômicas, a água é abordada como recurso hídrico. Tendo em 

vista a importância dos recursos hídricos para as políticas de desenvolvimento com sustentabilidade 

social e ambiental, torna-se indispensável que a emissão de outorgas tenha, de fato, o sentido 

regulador pretendido para os instrumentos de gestão reconhecidos pela Lei 9433/97. A água é um 

recurso utilizado como matéria-prima essencial para várias atividades econômicas.  Apesar dessa 

importância econômica, os processos de outorga de direito de uso de recursos hídricos, no 

Triângulo Mineiro, nem sempre estão sendo aplicados com real conhecimento das disponibilidades 

hídricas. A falta de estações hidrometeorológicas localizadas em posições estratégicas nos corpos 
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de água demonstra a deficiência dos dados disponíveis, para controle da disponibilidade hídrica a 

ser outorgada. Ressalte-se que a utilização da Q7,10 como limite outorgável em todo o Estado de 

Minas Gerais não se coaduna com as diversidades das características das bacias hidrográficas e com 

os  comportamentos topográficos e climáticos vigentes. Tanto é assim que o modelo Q7,10 nem 

sempre é o referencial utilizado para as emissões das outorgas. Há situações de conflitos prestes a 

serem decretadas, para as quais já foram outorgados recursos hídricos que, a rigor, não poderiam ser 

disponibilizados. E essa realidade não se restringe apenas à sub-bacia do rio Uberabinha. 

 A outorga deve ser utilizada como um instrumento capaz de auxiliar no ordenamento do uso 

e na construção dos territórios. Sendo a água um componente fundamental para as políticas de 

desenvolvimento, o controle sobre seu acesso tem sido utilizado como um componente das 

estruturas de poder regional. Daí torna-se imprescindível que as demandas por água sejam de 

conhecimento das populações que habitam as bacias hidrográficas onde seu uso é pretendido. Nessa 

perspectiva, a implantação do instrumento de gestão previsto na legislação correspondente ao 

Sistema de Informação sobre Recursos Hídricos é indispensável e urgente. Sem as informações 

disponibilizadas e acessíveis aos interessados, dificulta-se o controle social, elemento fundamental 

para que a gestão seja descentralizada e participativa, conforme está previsto na Lei das Águas. A 

eficiente presença dos Comitês de Bacias Hidrográficas (CBH) é outro componente importante para 

que haja a democratização do acesso e do uso da água. Por isso, os princípios e os roteiros para 

emissão de outorgas devem ser elaborados com a presença ativa dos CBHs, autônomos e que não se 

configurem como organismos ‗chapa branca‘.  

 Os dados apresentados demonstram que as outorgas não têm cumprido seu papel como 

ferramenta de gestão e conservação dos recursos hídricos na área da sub-bacia do Rio Uberabinha. 

O processo de outorga, realizado pelo órgão responsável, no caso o IGAM, tem sido conivente com 

uma burocracia que dificulta, mas não restringe o acesso à água em grande quantidade, mesmo fora 

dos limites seguros de vazão dos rios da Bacia. É notável o direcionamento das políticas públicas 

quando se trata de ferramentas de gestão de recursos ligados às atividades de altíssima rentabilidade 

econômica, como são os casos da agricultura e pecuária – leia-se agronegócios - em larga escala, e 

da mineração, predominantes na bacia em questão. Não há ação que limite a utilização do recurso 

natural às grandes empresas dos agronegócios, mesmo que sua utilização esteja em fase crítica, 

quase de exaustão. O uso racional ou a racionalidade vigente, para o uso do recurso, tem sido 

conduzida pelo viés da rentabilidade. Como referido, a emissão de Licença Ambiental sem que haja 

exigência de outorga para o setor minerário, pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente 

(COPAM/MG), demonstra conflito entre as atribuições do Sistema Ambiental com o Sistema 

Estadual de Recursos Hídricos. 
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 Deve ser ressaltado que o acesso à água é processo de caráter político e, portanto, social. 

Figura como processo básico para a sobrevivência humana, e, também, como matéria-prima 

essencial para um número enorme de atividades econômicas. Por isso mesmo, os dados coletados 

pelo IGAM precisam ser disponibilizados de forma ampla e acessível num banco de dados online, 

cujo acesso seja livre, para que a população tenha conhecimentos sobre a utilização dos recursos 

hídricos, que se constituem como bem público, possibilitando o estabelecimento da crítica e do 

discurso, talvez contraditório, a respeito do uso indiscriminado destes por um pequeno e específico 

grupo social. Assim, é reconhecida a importância de uma efetiva implantação do Sistema Nacional 

de Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH), de tal forma que a gestão da água, 

especificamente na sub-bacia do rio Uberabinha, por exemplo, com base nas outorgas, sirva para 

conservação e preservação destes recursos, tendo como referência o Plano Diretor da Bacia do Rio 

Araguari, pactuado por governos, usuários e sociedade civil.  

Para isso, não se pode prescindir da implantação de uma metodologia com critérios 

democráticos e participativos na concessão e fiscalização dos recursos hídricos outorgados e, 

também, dos não outorgados. A outorga deve se constituir em um instrumento não apenas de 

comando e controle, mas submetido à pactuação sobre os usos dos recursos hídricos, incluindo o 

agronegócio e a indústria, mas garantindo os múltiplos usos e uma vazão ecológica, conforme 

preconiza a legislação vigente. 

 A disparidade na captação e usos das águas subterrâneas (66,2%), comparativamente com o 

que é captado das águas superficiais na sub-bacia do rio Uberabinha também merece destaque. 

Deve-se priorizar o desenvolvimento de instrumentos de controle sobre as captações dos aquíferos, 

bem como a definição de um planejamento que permita sua preservação para interesses coletivos, 

especialmente se houver o reconhecimento de que se trata de água de excelente qualidade.  

Considera-se importante o fato de que a quantidade da água subterrânea captada drena o lençol 

subterrâneo, em conjunto com as contaminações e explorações da água superficial. Trata-se de um 

conjunto de ações que tendem a exaurir a disponibilidade hídrica da Chapada.  

 Além da outorga, torna-se ainda necessária a criação de uma área protegida, que englobe 

grande parte dos mananciais presentes na Chapada, inclusive as nascentes do rio Uberabinha. As 

políticas públicas devem criar um sistema hierárquico para os recursos hídricos, priorizando o uso 

da água com funções sociais, a exemplo do abastecimento público. Uma área abastecida pela bacia 

do rio Uberabinha, com aproximadamente 1 milhão de habitantes, não pode correr o risco de 

desabastecimento público. A disponibilidade hídrica depende totalmente das condições ambientais 

nas nascentes dos rios, veredas, covoais e campos hidromórficos presentes na bacia, suas matas 

ciliares, bem como da recarga dos aquíferos livre. Dessa forma, a APA da Chapada do Bugre tem 

importância para proteção da fauna e flora, mas é uma iniciativa para oferecer segurança hídrica e 
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bem-estar social à população que ocupa a sub-bacia do rio Uberabinha. Conforme demonstram os 

dados, ainda prevalece na área a visão de que a água é abundante, sem adoção de cuidados que 

possam precaver sua escassez. 

 A proposta de criação da Unidade de Conservação Chapada do Bugre é demonstração 

contundente da presença do Comitê da Bacia Hidrográfica do Araguari, como um organismo que 

pretende influir nas políticas de desenvolvimento regional. Essa mudança fundamental nos 

processos de planejamento e gestão de territórios ainda está em assimilação pelas estruturas 

governamentais e privadas que, no Brasil, estão habituadas a decidir de maneira autoritária e 

isolada, sem levar em conta os interesses de todos os setores sociais. Geralmente, o planejamento, 

no Brasil, é voltado para atender os interesses privados das corporações, voltado para conceitos 

ultrapassados e desenvolvimentistas. Os CBHs, fazendo uso dos instrumentos de gestão 

disponibilizados pela legislação vigente, poderão ocupar espaços de poder, anteriormente não 

admitidos. Para isso, é importante a capacitação continuada dos setores sociais que participam dos 

plenários dos comitês, que se empoderam para tomar decisões consultivas e deliberativas. 

 Enfim, conclui-se que os recursos naturais, a exemplo da água, como bens públicos devem 

ser objetos de gestão eficiente, para que não haja favorecimento exclusivo a grupos específicos, mas 

que cumpram sua função social. 
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1- INTRODUÇÃO 

O presente trabalho teve como objetivo destacar os principais problemas/entraves que 

permeiam o artesanato e a pesca em Raposa, sugerindo novas perpectivas para o manejo sustentável 

e conservação das atividades tradicionais, com implentação de meios que incentivem o turismo 

local, em conjunto com a preservação da identidade territorial. O município de Raposa como objeto 

de estudo representa uma importante comunidade tradicional que conserva a atividade pesqueira e o 

artesanato, constituindo uma das principais colônias de pescadores do estado do Maranhão. 

 Segundo o Ministério da Pesca e Aquicultura cerca de 60% do pescado que chega a mesa 

do brasileiro vem da pesca artesanal, são produzidos mais de 500 mil toneladas por ano que 

sustentam mais de 600 mil brasileiros que retiram toda sua renda da comercialização e 

beneficiamento de pescado e frutos do mar. A pesca artesanal é de extrema importância para 

comunidades litorâneas como a de Raposa e para economia nacional, pois é responsável pela 

criação de inúmeros empregos e/ou meios de subsistência.  

O desenvolvimento sustentável em comunidades tradicionais têm sido uma das temáticas 

mais discutidas na atualidade, devido sua complexidade e abrangência que aliada ao constante 

crescimento econômico, social e cultural. Em virtude da carência de estudos que apontem a 

urgência de Políticas Públicas voltadas ao município, no que tange a assistência aos pescadores, 

artesãos, rendeiras e ao turismo local, neste estudo foram elaboradas propostas que promovam 

alternativas viáveis ao manejo sustentável e perpetuação de tais atividades nas futuras gerações. 

 

 

2- METODOLOGIA 

Para realização deste trabalho fez-se inicialmente um levantamento bibliográfico para 

aprofundamento e esclarecimentos do tema abordado, seguido de visita de campo com aplicação de 

100 questionários com perguntas abertas e fechadas aos pescadores, rendeiras de bilro, artesãos e 

comunidade local, além de entrevistas com pescadores e representante da Colônia de Pescadores 

mailto:itasantos17@hotmail.com
mailto:laudiceianicaio@yahoo.com
mailto:tamaraalves@hotmail.com
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Artesanais. Tendo como objetivo obter informações que permitam entender a realidade e a situação 

socioeconômica e ambiental nos quais os atores estão inseridos, bem como a identidade territorial 

dos moradores. Os dados obtidos foram tabulados e expressos em forma de gráficos para melhor 

visualização e compreensão dos resultados. 

 

3- LOCALIZAÇÃO 

Localiza-se na microrregião da aglomeração urbana da ilha do Maranhão, Mesorregião do 

Norte Maranhense (Figura 01). O município tem 26.327 habitantes segundo o Censo Demográfico 

2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e 64 .353 km². A população do 

municipio concentra-se em sua grande maioria na area urbana, o municipio possui densidade 

demografica de 409,1hab/Km².  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 01 –Localização do 

município de Raposa. 

         Fonte – Autor 

 

 

4 –BREVE  HISTÓRICO 

O município de Raposa está distante a 28 quilômetros do centro do município de São Luís, 

criada pela lei estadual nº 6.132 de 10 de novembro de 1994,  desmembrou-se do município de Paço 

do Lumiar  (MARANHÃO, 2008), o próspero povoado surgiu a partir dos anos 50, e começou a se 

desenvolver com a chegada de pescadores cearenses oriundos do município de Acaraú - CE, que 

trouxeram consigo suas mulheres, as conhecidas rendeiras de bilro do município, estes vieram 

fugindo da seca (SILVA, 2009). Isto garantiu ao local as principais características da atual fonte de 

renda da comunidade: a pesca artesanal e a renda de bilro. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Aglomera%C3%A7%C3%A3o_Urbana_de_S%C3%A3o_Lu%C3%ADs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Norte_Maranhense
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Norte_Maranhense
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 Quase em todas as portas das singelas palafitas da rua principal – ―Corredor da Rendeira‖ 

(Figura 02), foram transformadas em pequenas lojas de artesanato, onde são comercializados: 

toalhas de mesa, panos de prato, passadeiras, saídas de praia, chapéus, cortinas, além de uma série 

de outros artefatos confeccionados em renda de bilro,  tecidas em almofadas de renda, por mulheres 

de pescadores. 

A renda de bilro é uma tradição passada de mãe para filha, no entanto, atualmente também 

é ensinada na Casa das Rendeiras de Raposa, espécie de associação das artesãs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Devido ao seu inicial isolamento, a comunidade foi considerada uma ilha lingüística 

cearense por pesquisadores que a visitaram no final da década de 1970. Essa situação foi se 

alterando com a construção de primeiro acesso rodoviário em 1964 e seu asfaltamento em 1977. 

Por ser considerada a maior colônia de pescadores cearenses no estado do Maranhão, o 

município ficou nacionalmente conhecido pelo seu artesanato tipicamente oriundo desse outro 

estado, e, somando-se a pesca, como a principal atividade econômica, segundo informação 

fornecida pela  Colônia de Pescadores(2011) são produzidos diariamente cerca de 10 toneladas de 

pescado e mariscos na alta temporada.  

Do ponto-de-vista turístico, atualmente, o município de Raposa é destino alternativo à 

visitação da capital São Luís, tendo como principais atrativos os passeios nas praias e dunas da 

região, vasto manguezal preservado e apreciação da gastronomia por meio de pratos típicos 

baseados em frutos do mar. Como potencial atrativo de turismo cultural, a Raposa apresenta 

Figura 02 – Corredor de rendeiras de bilro, município de Raposa. 

Fonte – Serra et. al. ,2011. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/1964
http://pt.wikipedia.org/wiki/1977


 

716 
 

artesanato variado, podendo figurar como destino com potencial educativo e valorizador da cultura 

maranhense. 

 Apresenta um conjunto urbanístico de casas de madeira (palafitas), que apesar da 

simplicidade da construção, ganha valor patrimonial e cultural, porque está associado a um tempo 

passado e a atrações naturais, que oportunizam o ecoturismo, turismo de sol e mar e turismo de 

negócio, baseado no artesanato de rendas e venda de produtos marítimos. 

 É impossível não notar o esplendor natural da zona do cais com seu píer de atracação onde 

ficam os coloridos barcos de pesca, de onde aprecia-se um entardecer fantástico. Na outra margem, 

a paradisíaca Ilha de Curupu, que possui uma das praias mais belas do município, repleta de dunas e 

lagoas, com extensão de aproximadamente, 15 km.  

 

5- O TERRITÓRIO 

O conceito de território assim como os conceitos chaves da geografia: espaço, lugar e 

paisagem, passaram ao longo da história da Geografia como ciência científica por diversas 

adaptações, assim constituem-se diversas concepções territoriais. Desta forma o território pode ser 

visto numa escala ampla, associada ás dimensões sociais. 

Conceituar o território tornou-se bastante complexo em virtude da gama de conceitos e 

ideologias que circundam esta temática. O território não deve ser entendido como apenas o 

resultado das ações das pessoas no decorrer da história, mas como um processo heterogêneo e 

multifacetal. Assim,―discutir o conceito de território constitui-se antes de tudo uma tarefa difícil e 

que pode comprometer quem o elabora, dependendo das leituras realizadas por outras pessoas‖ 

(SPOSITO, 2004). 

A complexidade quanto a elaboração dos conceitos territoriais deve ser analisadas e 

discutidas numa abordagem metodológica e ideológica, pois em suma, cada sujeito participante dos 

processos territoriais, adquire com o passar da história uma gama de ideologias e metodologias que 

será aplicado a partir do momento em que o mesmo conceitue  ―o território‖ dentro de uma questão 

maior. Desta forma, ele pode ser visto como, uma porção do espaço que sofre intervenção do estado 

com a sua soberania, sendo ocupado e utilizado por diferentes grupos sociais e suas práticas 

territoriais, que exercem força sobre o referido (Dictionay Of Human Geography, 1994).  

No contexto geográfico muitos estudiosos já trabalharam diversas concepções referentes ao 

conceito de território, dentre os quais podemos ressaltar: RIBEIRO(2003); CASTILHO(2003); 

BOZZANO(2000) e SANTOS(1996). Em sua grande contribuição para a Ciência Geográfica, 

SANTOS (1996), conceitua o território como ―um espaço imutável em seus limites, sendo resultado 

da utilização do povo que exercem sobre si, poder que por sua vez determina as relações entre 

classes sociais e as formas de ocupação do mesmo‖. 
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Na área estudada percebeu-se um forte elo entre a identidade territorial e o sentimento de 

pertencimento ao lugar no qual eles estabelecem relações de afetividade, cobrança, 

responsabilidade, unidade em beneficio do bem comum, permitindo que todos usufruam dos 

recursos disponíveis. 

 

6- PESCADORES  E RENDEIRAS DE RAPOSA 

Os primeiros pescadores e rendeiras vieram do estado do Ceará, esse grupo populacional 

ainda é predominante, compondo cerca de 80% da população local, estes  fixaram-se em Raposa, 

seus descendentes continuam praticando a pesca artesanal e o artesanato, os quais segundo Ney 

Silva(2009) migraram devido a questões ligadas a seca e a falta de emprego, encontrando aqui 

melhores condições de subsistência. 

Esses pescadores assim com os demais possuem uma ―técnica‖, para realização da 

atividade pesqueira, sendo esta ensinada de pai para filho, ascestralmente aprendida,  no decorrer do 

tempo, cotidiananmente em alto mar. Essa é uma profissão árdua que exige muito esforço e 

dedicação, pois estes homens ficam vários dias, semanas e até meses no mar em busca de seu 

sustento, ficando a mercê das intempéries do mar, pois suas embarcações em geral não possuem 

nenhum aparato tecnológico. 

Percebeu-se que há uma nitida relação de dependência dentro da classe dos pescadores, 

pois este trabalho pode ser divido em etapas, que ocorrem da seguinte forma: cada barco comporta 

uma tripulação de até quatro pessoas, sendo o dono do barco e três pescadores, os quais dividem em 

partes iguais o dinheiro da venda de todo o pescado, retirando desse valor os custos do aparato 

necessário a pescaria, como por exemplo: o motor, que  tanto pode ser da própria embarcação ou 

alugado. Os nativos (pescadores) compram os peixes dos barcos e revendem para população local, 

ludovicense ou para outros pescadores, tornando assim o lucro pequeno e elevando os preços do 

produto que chega ao consumidor final.  

No estado do Maranhão existem 99 colônias de pesadores artesanais das quais três estão 

desativadas. Antes da emancipação do município os pescadores artesanais eram associados á 

Colônia de Pescadores Artesanais de Paço do Lumiar. A Colônia de Pescadores de Raposa foi 

fundada em 10 de agosto de 1997 e conta com cerca de 5 mil associados segundo informações 

obtidas com a presidência da Colônia. 

 Dentre os associados há aqueles que exercem duas ou mais ocupações,  todas relacionadas 

a pesca artesanal. São filiados à Colônia: pescadores artesanais, marisqueiras, carpinteiros, 

barqueiros, artesãos, feirantes. O pescador artesanal profissional associado à Colônia de Pescadores 

conta com linhas de crédito para financiar a recuperação ou construção de embarcações, conta 

também com auxílios da Previdência e Assistência Social, como atendimento médico e 
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odontológico, aposentadoria por invalidez, salário-maternidade, no entanto, a pesca artesanal 

costeira não conta com o seguro-desemprego que deveria ser disponibilizado no período do defeso 

como ocorre com pescadores artesanais de águas interiores, na piracema. Vale ressaltar que 

somente a pesca industrial costeira é beneficiada com o seguro-desemprego no período de defeso.  

Atualmente são cadastrados na colônia cerca de 400 embarcações motorizadas que 

concorrem com embarcações da pesca industrial costeiras de outros estados, o que vem ocasionando 

inúmeros problemas como a diminuição do quantitativo de pescado obtido, até a alteração da 

qualidade de um marisco muito comercializado: o Siri, que segundo alguns pescadores têm sofrido 

sérias modificações em função da ―água de lastro‖ dos navios que aportam nos portos da Ilha do 

Maranhão, bem como a introdução de novas espécies de crustáceo, fato que necessita de 

investigação cientifica. 

A utilização da renda de bilro é algo muito antigo que sempre ostentou muito riqueza e 

poder, esta arte era empregada em roupas de reis, rainhas e nobres no século XVI, principalmente 

na antiga Peninsula Ibérica. 

A renda de bilro é de origem muito antiga e ainda não totalmente esclarecida. Difundida 

em muitos países da Europa, foi trazida para o Brasil pelos portugueses. É muito disseminado nas 

regiões Nordeste e em Santa Catarina, para onde foi trazida pelos açorianos no século XVIII; é uma 

arte que se aprende desde a infância. Parece que sua origem encontra-se na França, mas é na Itália 

que ela se desenvolveu. Em Portugal, a influência das rendas flamengas fez-se sentir em virtude das 

relações comerciais existentes entre o nosso país e ainda como consequência da pragmática de D. 

João V que só permitia o uso destas rendas. Hoje em dia, esta teoria começa a ser posta em causa, 

defendendo muitos dos estudiosos sobre este assunto, que as rendas podem ser oriundas do oriente 

(Índia ou China), tendo entrado em Portugal via Itália. 

A confecção da renda é efetuada sobre uma almofada dura em que é pregado um papelão 

crivado de furos que determinam o desenho. Nesses furos são espetados alfinetes de espinhos de 

mandacaru, espécie de cactácea que vem do sertão cearense;  a rendeira vai mudando de lugar esses 

alfinetes à medida que o trabalho se desenvolve. Os fios são manejados por meio de bilros, que são 

pequenas peças de: que podem ser feitos de coco da palmeira Tucum ou madeira torneada. Numa 

das extremidades de cada bilro está enrolado o fio, enquanto que a outra extremidade tem a forma 

de esfera ou de pêra, conforme o uso na região. Os bilros são manejados aos pares pela rendeira 

que, habilmente, imprimindo um movimento rotativo e alternado a cada um dos bilros, e 

orientando-se sempre pelos alfinetes, muda-os à medida de o trabalho progride. Os pontos mais 

simples precisam de 2 ou 4 pares de bilros mas outros desenhos podem ser mais complexos. Muitos 

pontos precisam de 12 pares, 20 pares ou mais. Essa complexidade pode ir aumentando até ser 

necessária mais de uma centena de pares de bilros para alguns desenhos específicos. É muito 
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complicado, nesse caso, e só rendeiras muito hábeis e experientes podem arvorar-se para essas 

tarefas. 

Esse município recebe vários turistas tanto nacionais como internacionais, principalmente 

nos meses de junho, julho e dezembro, período de maior movimentação e vendas.  Dentre os 

objetos confeccionados, destaca-se: redes, chapéus de buriti, bolsas, blusas, saias, guardanapos, 

mini bilros, enfeites para os cabelos e outros. No entanto, nem todos esses produtos são fabricados 

na Raposa, alguns são oriundos principalmente do município de Barreirinhas. 

As rendeiras também estão cadastradas na colônia sendo por isso assistida por alguns 

benefícios disponíveis, estas mulheres são, sua maioria, esposas dos pescadores e faz do artesanato 

como incremento da renda familiar, desenvolvendo ainda, outras atividades como marisqueiras, 

pescadoras e concerto de redes. Tradição aprendida na família, sendo vendida na porta de suas 

casas. 

Essa arte muito apreciada corre o risco de desaparecer deste município, pois as gerações 

atuais têm pouco interesse na aprendizagem da renda de bilro, pois estes jovens acreditam que essa 

técnica é atrasada, trabalhosa e por isso almejam outras fontes de renda e trabalho, além do que o 

sistema capitalista também os impulsiona a novos horizontes e modos de vida, comprometendo 

assim o futuro das rendas de bilro em Raposa. 

 

7 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Diante dos dados obtidos na aplicação dos questionários, revisão bibliográfica e visita de 

campo, constatou-se que a população local ainda é composta em sua grande maioria por cearenses e 

filhos de cearenses nascido no estado do Maranhão (Gráfico 01), sendo que a principal ocupação da 

população pesquisada é composta de pescadores com percentual de 49%, seguido pelas rendeiras de 

bilro que correspondem a 37%  e outros 14% declararam ter outras ocupações( Gráfico 02), no 

entanto, destaca-se que um individuo pode ter mais de uma ocupação relacionado a pesca artesanal. 

 Em conformidade com a realidade do estado do Maranhão,  cerca de 70% dos 

entrevistados não concluíram o ensino fundamental e apenas 2% concluíram o ensino médio 

(Gráfico 03). Quanto a organização sindical cerca de 70% estão filiados a Colônia de pescadores e 

somente 20% não fazem parte de nenhum tipo de associação ou colônia (Gráfico 04). Os dados 

também mostram que essas pessoas aprenderam sua ocupação através da família, com um total de 

70% dos declarantes. Estes dados refletem no modo e qualidade de vida, além de interferir no meio 

natural causando prejuízos à flora e fauna local. 
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Gráfico 01 – Local de origem da população 

Fonte - Serra et. al. ,2011 

Gráfico 02 – ocupação da população 

Fonte - Serra et. al. ,2011 

 

Gráfico 03 – grau de escolaridade 

Fonte - Serra et. al. ,2011 
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Percebeu-se que o local estudado possui problemas de falta de saneamento básico, 

poluição do mangue pelos moradores (Figuras: 03 e 04) da área que jogam lixo diretamente nesse 

ecossistema, poluição dos recursos hídricos através de efluentes (óleo dos barcos) lançados sem 

preocupação na maré, comprometendo a vida marinha e consequentemente afetando no quantitativo 

de pescado e mariscos. 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

A pesca artesanal no municipio de Raposa é uma atividade fundamental para as familías de 

pescadores, feirantes, donos de embarcões que vivem do pescado, no entanto o que se observa é que 

Gráfico 04 – Organização sindical 

Fonte: Serra et. al. ,2011 

 

Figura 03 –lixo jogado  junto as moradias de 

palafitas. 

Fonte: Serra et. al. ,2011 

 

Figura03 – Detalhamento do  volume de lixo jogado no 

mangue 

Fonte: Serra et. al. ,2011 
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a atividade pesqueira ainda incipiente se comparada a de outras colonias de pescadores da costa 

brasileira, há uma desorganização no sentido de  uma melhor assistência social ao pescador 

artesanal. Percebeu-se inúmeros conflitos internos da própria classe, desarticulação entre as 

políticas dos governos estaduais e municipais, que poderiam estabelecer mais parcerias junto a 

colônia de pescadores, ampliando os incentivos a atividade pesqueira. 

Essas articulações poderiam ampliar as linhas de crédito para comprar ou financiar de 

barcos maiores e mais equipadados para o aumento da produção, bem como facilitar o escoamento 

da produção do pescado para outros estados. Além de tentar reaver a questão do seguro 

desemprego, no periodo do defeso, para que os mesmos possam receber o beneficio e assim 

preservar o meio ambiente. 

Cabe destacar a importância de promover programas de Educação Ambiental relacionados 

a conservação do meio ambiente, para que haja uma manutenção do estoque pesqueiro nesta área de 

intenso uso comercial desse recurso. 

Quanto à renda de bilro, um dos atrativos fundamentais da atividade turistica na região, 

esta poderia receber incentivos por intermédio de políticas de valorização cultural, bem como da 

iniciativa privada, de parcerias com instituições de ensino do próprio estado. Ressaltando que já um 

desinteresse pelas gerações mais jovens em perpetuar essa tradição, pois este não visualizam 

grandes horizontes nesta profissão. Assim como é notório a diminuição do corredor de rendeiras, 

que antes ocupação uma area bem maior. 

O turismo em Raposa carece de investimentos em capacitação da própria comunidade, no 

sentido de formar pessoas que possam densenvolver atividades de guias turisticos, a qual muitas 

vezes é desenvolvida de modo informal, melhorar a sinalização dos pontos turisticos, hotéis, 

pousadas, restaurantes e até nas lojas-residências onde  comercializa-se a renda de bilro e os demais 

produtos do artesanato local e regional.  

   Segundo o Plano Nacional de Educação Ambiental-PNEA, educação ambiental é definida 

como um conjunto de processos a partir dos quais os indivíduos  e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências. No municipio de Raposa, o problema 

ambiental mais significativo é a degradação e o aterramento do manguezal – área onde a cidade está 

assentada, e pior, quanto mais a cidade cresce, mais o ecossistema sofre. O ecossistema manguezal, 

embora protegido por lei federal como área de preservação permanente-APP, (BRASIL, 1965); 

Resolução Conama 303 (2002) continua a ser agredido com anuência da sociedade e dos poderes 

públicos municipal, estadual e federal. 

Acredita-se que é muito importante iniciar um programa de educação ambiental na 

localidade, que possua vínculos com a base local, destacando a importância da preservação do 

manguezal, tanto por ser enquadrada na legislação ambiental como uma APP, como por ser um 
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berçário de várias espécies de peixes e crustáceos, essenciais ao equilíbrio ambiental e  para 

economia do municipio. 

Além de despertar a sensibilidade da população em manter a cidade limpa e conservada, 

tanto para os turistas como para a própria população. Oferecer cursos para reutilização do oléo 

disiel ou mostrar qual o melhor destino para esse produto, visto que esse tem sido jogado no mar, 

segundo dados desta pesquisa, que precisa ser melhor estudado em um trabalho posterior. 

Segundo relatos de moradores detectou-se que já ocorreu a diminuição de algumas 

espécies de crustáceos como: caranguejos, mariscos e camarão. O que pode estar diretamente 

relacionado à poluição do mangue. O que se torna mais complicado, pois, em alguns depoimentos 

de pescadores, constatou-se que existe a falta de percepção sobre a relação da poluição do 

manguezal e sua diminuição com a dimunuição dos crustáceos, sendo necessário ampliar as 

discussões sobre essa interrelação ambiental entre os seres vivos e o seu ambiente de origem, neste 

caso o manguezal, junto à esse grupo populacional que depende exclusivamente deste recurso 

natural. 

 O turismo em Raposa ainda é pouco incentivado e divulgado, o que pode ser notado 

através das informações obtidas nas entrevitas e questionários, parte da população de São Luis, 

Paço do Lumiar e São José de Ribamar não conhecem as potencialidades turisticas e culturais desse 

municpio. Nesse sentido é necessário uma maior divulgação dos atrativos turisticos desse local para 

os turistas, pois dessa forma aumentaria significativamente a renda da população. 

             Quanto a necessidade de capacitação da população local tanto para atuação em novos meios 

de subsistência como para atividades tradicionais em Raposa é necessário, com investimentos em 

educação para que assim as pessoas aprendam novas habilidades, atitudes e conhecimentos em 

função de um objetivo definido, como por exemplo, a continuidade da renda de bilro dentro da 

comunidade de Raposa.  

 

8- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante das soluções e problemas apontados fica evidente que uma população tradiconal 

como a de Raposa é digna de uma maior valorização, em respeito a sua identidade cultural e 

socioeconomica, que nos momentos atuais está convivendo com os novos rumos impostos pelo 

crescimento da indústria pesqueira, em detrimento da pesca artesanal, da produção de bens de 

consumo industrializados em detrimento do artesanato.Um aspecto globalizante que afeta a 

tradicionalidade cultural dessa população,  pondo em risco o seu modo de vida.   

Neste sentido, é necessário refletir sobre possíveis caminhos para a sustentabilidade, tendo 

em vista ser imprescindivel preservar as caracteristicas locais, mas buscar alternativas que visem o 
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bem-estar dos individuos, que dependem da pesca artesanal e da comercialização da renda de bilro, 

garantindo assim a sua subsistência e de suas práticas culturais.  

Se a tradição da pesca artesal não for preservada com a conscientização de que  é 

necessário preservar, se não for passada adiante  o  confeccionamento da renda de bilro, se não 

houverem incentivos financeiros para que  esta tradição permaneça frente a crescente necessidade 

de profissionalização dos jovens e a pressão dos meios de produção tecnológicos. Este artesanato, 

tão singular, será esquecido com o passar dos anos. 
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INTRODUÇÃO 

Conhecida como pólo turístico, pesqueiro e artesanal do Maranhão, a 32 km de São Luís 

encontra-se a praia de Raposa, elevada a município desde 1994 através da lei de n°6.132 de 10 de 

novembro. 

―No ano de 1954 alguns cearenses oriundos do município de Acaraú – CE, fugindo da seca 

vieram ao Maranhão, fixando suas residências no lugar passando a pescar e exportar o peixe em 

‗‗sal preso‖ para o Ceará, atraindo assim outros conterrâneos, fortalecendo a economia e povoando 

o local. Os cearenses acharam aqui um lugar diferenciado como praias desertas, peixes em 

abundancia e grandes manguezais.  

Segundo os moradores, existem várias versões sobre o nome dado a cidade, uma delas 

consta o fato de que havia um grande número de raposas na região. Outros moradores relatam que 

um dia pescadores a procura de um local ideal para pesca encontraram uma raposa morta próximo 

aonde descobriram muitos peixes, e usavam ―lá na raposa‖ para descrever como ponto de referencia 

o lugar onde iam pescar dando nome ao lugar que dantes era tido como referencial. 

A população hoje equivale a 26.327 habitantes (IBGE, 2010), e estima-se que 15% desses 

habitantes são cearenses e podemos observar as heranças preservadas por hábitos e costumes 

trazidos por eles como a culinária, artesanato, cultura, danças e até mesmo no modo de falar 

(MONTEIRO et al, 2006).  

 

METODOLOGIA 

Foi feito também uma pesquisa in loco, o método utilizado foi o fenomenológico 

através de entrevistas com os moradores locais e o método empírico baseado na observação do 



 

726 
 

espaço geográfico.  Os materiais utilizados foram maquina fotográfica, GPS, papéis e caneta para a 

anotação das devidas observações. 

As entrevistas consistiram em um roteiro pré-estabelecido (em Anexo) de perguntas que 

possuem uma flexibilidade durante o momento da entrevista, possibilitando ―um contato mais 

íntimo entre o entrevistador e o entrevistado, favorecendo assim a exploração em profundidade de 

seus saberes‖. (LAVILLE & DIONNE, 1999, p.189) 

 

LOCALIZAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO GEOGRÁFICA 

O município de Raposa possui uma área equivalente a 64km², com coordenadas latitude 

igual a 44º 06‘ 08,11‘‘ W e longitude 2º 26‘ 07,43‘‘ S. Localiza-se no litoral da ilha do Maranhão a 

32 km da capital do Maranhão (São Luís), seu acesso se dá pela rodovia MA-203.  

 

Figura 1: Localização no Google Earth de Raposa 

Fonte: Google Earth 

 

O povoado se desenvolveu entre as praias de Carimã a Leste e do Pucal a Oeste, 

assumindo uma direção geral Nordeste-Sudeste, situando-se à frente da ilha de Cururupu (de 

propriedade de José Sarney). Na região há uma grande extensão de Manguezais, que equivale a 

70% do seu território. (PÊSSOA, 1998, p.39). 

Ônibus de linha da viação Litoral partem a cada 30 minutos do Mercado Central (São Luís) 

em direção ao município. Linhas de ônibus integradas também se deslocam do terminal da Cohab  

até  Raposa 
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

  

A economia está baseada principalmente na pesca sendo esta a principal forma de trabalho 

introduzida pelos cearenses que ali se fixaram e se puseram a trabalhar com o chamado pesca de 

curral, seguido pelas tradições de pescas maranhenses como: rede, espinhel, linha, anzol, puçá, 

arrastão, tarrafa, etc. 

O período de pesca vai de janeiro a julho, mas os pescadores encontram dificuldades no 

período em que o pescado é mais escasso, período este que vai do mês de agosto a dezembro eleva, 

dificultando as vendas e gerando conflitos entres parte dos pescadores e os donos de embarcações 

maiores, já que estes possuem vantagens sobre as embarcações menores. 

No auge da pesca, a quantidade de peixes chega a mais de 300 toneladas de pescado por 

mês, no total do município. Mas o preço volta a cair, as vendas aumentam e como há peixes em 

abundancia a diferença na quantidade A pesca no Maranhão e principalmente em Raposa é em 

grande parte de forma artesanal, há um tempo atrás em sua grande maioria, eram utilizados barcos à 

vela. Poucas embarcações são utilizadas em alto-mar, estas são mais precisas e com capacidade de 

carga e navegação maior, pois em geral são equipados com inúmeros aparatos tecnológicos que 

favorecem a pesca em larga escala. Atualmente a pesca é feita em barcos a motor e não mais à vela, 

mais ainda assim predominam práticas rudimentares, caracterizadas pela utilização de aparelhos 

chamados ―tralhas de pesca‖. 

 

Figura 2: Barcos 

utilizados 

pelos 

pescadores para a realização da pesca 

Fonte: SILVA (2011) 

 



 

728 
 

 
Figura 3: Pesca de curral 

Fonte: Google Imagens 
 

De acordo com os moradores há uma variedade de instrumentos de pesca para cada tipo de 

pescado, o que faz de Raposa uma autentica colônia de pescadores, segundo destaca o morador e 

guia turístico Murilo Rocha: 

 

Os cearenses utilizam para pescar os chamados currais, serreira, goseira, manzuá e 

pescadeira, enquanto os maranhenses usam as redes de tapagem, tainhadeiras, tarrafa, 

puçá e marisqueira. Cada forma de pescar, independente de sua cultura, é usada para 

cada tipo específico de pescado. 

 

 

 

 

 

 

                                                    
Figura 4: Pesca de tarrafa 

Fonte: Google Imagens 
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Os peixes adquiridos na pesca tornaram-se um atrativo importantíssimo para o turismo. 

Basta apenas uma pequena caminhada pela cidade para observar a quantidade de restaurantes e 

pontos de venda desses pescados. Os restaurantes dão o segundo impulso na economia do 

município, sendo abastecidos pelos pescadores locais e consumidos pelos turistas que visitam a 

cidade. 

Nos saborosos pratos encontrados nos restaurantes raposenses está em destaque a anchova 

grelhada, o pescado, o escabeche, a caldeirada, arroz de camarão, peixe frito com arroz de cuxá, 

sururú, tarioba, etc. todos integrantes da culinária típica local. 

 

 

 
Figura 5: Arroz de cuxá 

Fonte: Google Imagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Mariscada 

               Fonte: Google Imagens 
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Figura 7: Torta de Sururu 

Fonte: Google Imagens 

 

O que podemos observar é um sobrepujante da cultura maranhense na localidade e que 

apesar de se orgulharem e respeitarem a cultura cearense não deixam de vivenciar sua cultura 

influente e isso se acentua na culinária, dentre outros aspectos. 

A renda de bilro já esteve em segundo lugar no ranking das fontes de renda, perdendo 

apenas para pesca, hoje o turismo ocupou seu lugar e juntamente com a culinária desbancou a renda 

de bilro para a última posição.  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8: Peça sendo feita pelas rendeiras de bilro 

Fonte: SILVA (2011) 

 

      

A renda foi trazida pelos portugueses quando chegaram ao Brasil e por muito tempo foi 

ocupação das freiras nos conventos. Logo depois passou a fazer parte do enxoval das damas e 

incorporada como prática familiar. 

Os moradores da cidade afirmam que uma senhora chamada Geralda Saldanha trouxe a 
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renda para a Raposa e sua irmã Marieva Saldanha vendia o que era feito para os moradores de São 

Luís. Durante certo tempo o bilro foi esquecido, mas os moradores desenvolveram uma cooperativa 

de modo a resgatar a tradição criaram a Associação das Rendeiras Bilro de Ouro. 

Essa arte é realizada sobre uma almofada dura chamada de rebolo que é cheia de palha ou 

tecido grosso e coberta por um tecido mais fino. As dimensões do rebolo dependem do tamanho da 

peça que será feita. Sobre o rebolo é colocada uma peça perfurada, o pique, onde se encontra 

pequenos furos que configuram o desenho, nele as rendeiras espetam os alfinetes que são 

manejados de acordo com o progresso da peça. Os bilros são pedaços de madeira em formato de 

pêra onde se localizam os fios, e são utilizados e manejados de acordo com a complexidade do 

trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 9: Imagem do artesanato de Bilro 

Fonte: SILVA (2011) 

           

                 
Figura 10: Artesanato produzido pelas rendeiras da Raposa.  

Fonte: SILVA (2011). 
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O bilro, hoje, é um grande atrativo turístico, pois os visitantes não saem sem levar consigo 

uma lembrança do local. O famoso corredor de rendas concentra grande parte do que é produzido 

na cidade. Os turistas que procuram Raposa levam a renda como souvenir, para perpetuar a 

lembrança da visita. 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Artesanato produzido pelas rendeiras 

Fonte: SILVA (2011) 

 

O turismo em Raposa começou a ganhar impulso na década de 1970, no mesmo período 

que a renda de bilro começou a ser conhecida. 

Raposa também é uma área de reprodução de tartarugas marinhas e de água doce, além de 

ser um dos maiores portos pesqueiro do Estado do Maranhão. O município é classificado como 

Área Prioritária para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos Benefícios da 

Biodiversidade Brasileira, ele recebeu este título pela presença de aves migratórias que fogem do 

rigoroso inverno do Alasca e Canadá e vem para a América à procura de alimentos e temperaturas 

mais amenas. 

Apesar das belíssimas paisagens encontradas em Raposa, o município requer uma urgente 

educação ambiental. 

 

CONCLUSÃO 

O município de Raposa tem um grande potencial turístico para o Maranhão, possuindo 

trilhas, igarapés, dunas, praias, restaurantes e artesanato de boa qualidade, no entanto, sofre muitos 

problemas em relação a isso. 

A prefeitura realiza trabalhos que são considerados de boa qualidade pelos moradores 
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como escolas, pavimentação das ruas, áreas de lazer, etc. Entretanto, podemos observar que Raposa 

ainda necessita de melhorias básicas em sua infra-estrutura. A começar pela rede de esgoto e 

saneamento que precisa de grandes melhorias para que o esgoto não seja despejado diretamente no 

mar, além de hospitais que possam atender a demanda de casos mais graves de saúde, e uma 

maternidade, sendo São Luís o município fornecedor dessas benesses aos Moradores de Raposa. 

Os turistas e moradores que vão a Carimã poluem o local, deixando por lá resíduos sólidos 

e restos de alimentos, além disso, um bom percentual de catraieiros usam barcos em péssimo estado 

de conservação que despejam óleo de motor nas águas, que é extremamente prejudicial à fauna ali 

presente. Este óleo em áreas de mangue traz graves consequências, pois os manguezais possuem um 

solo lamoso que impossibilita a descontaminação dos resíduos despejados nele. Há uma 

necessidade urgente de implementação da educação ambiental para com os moradores, barqueiros e 

turistas que frequentam os locais de lazer oferecidos em Raposa. 

Raposa é considerada um bom local de moradia de modo que um dos bairros é chamado de 

'Bom Viver'. A prefeitura não oferece o apoio desejado para melhoria da cidade quando o assunto é 

turismo. E os hotéis e pousadas da cidade não comportam um número elevado de turistas. 
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ANEXO 

ENTREVISTA COM MURILO ROCHA, DONO DA EMPRESA TURÍSTICA 

TURISMANGUE, COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE MUNICIPAL E 

IDEALIZADOR DE PROJETOS E PROGRAMAS DA RAPOSA. 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              Figura 12: Murilo Rocha 

                                                              Fonte: SILVA (2011) 

 

1 – Como surgiu o nome da cidade Raposa? 

 

R- Há uma divergência em relação à origem do nome da cidade, pois são várias versões e a mesma 

não possui nada de concreto ou de fato registrado, sobre o nome. A prefeitura em parceria com os 

moradores tem um projeto para resgatar a origem de Raposa e registrar tudo o que conseguiram.  

 

2 – Qual é o perfil do turista que visita a Raposa? 

 

R – Os turistas que visitam Raposa vêm principalmente das regiões Sul e Sudeste, onde 

predominam os Paulistas e do exterior grande parte são europeus principalmente provenientes de 

Portugal e França. 

 

3 – Os guias turísticos possuem um segundo idioma para atender aos turistas estrangeiros? 

 

R – Não. Essa é uma das grandes dificuldades dos guias por não terem um segundo idioma, o que 

interfere no entendimento entre ambos. Mas, alguns possuem noções básicas de Inglês. 

 

4 - O que é feito para o turista permanecer mais tempo em Raposa? 
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R – Foram criados passeios náuticos, trilhas e acampamentos noturnos. 

 

5 – Quais são os locais mais visitados pelos turistas? 

 

R – As trilhas ecológicas (Carimã), os restaurantes e as rendas de bilro. 

 

Figura 13: Em Raposa, há uma série de restaurantes como prato principal, o peixe. 

Fonte: SILVA (2011)  
 

6 - Quais são as opções de hospedagem para os turistas? 

 

R – A cidade possui oito pousadas, sendo duas de porte médio e o restante pequeno. 

7– Quais são as empresas que atuam no ramo do turismo na Raposa? 

 

R – Foxtur, pioneira na área; Janiotur, proveniente de São Luís além da Turismangue. Há outras 

empresas, mas atuam de forma irregular sem CNPJ e sem habilitação. As empresas não registradas 

tendem a por em risco a vida dos turistas, pois não há segurança nas embarcações e guias não 

habilitados. 

 

8 - Quais são os prejuízos causados pela atuação de empresas irregulares na Raposa? 

 

R – Essas empresas levam os turistas até as dunas de Carimã, lá os guias não conscientizam os 

mesmos a recolherem o lixo deixado. 

 

9 – A Turismangue tem parceria com outras empresas? 

 

R – Instituto Florence, Faculdade São Luís, Colégio Bom Pastor, Batista, UFMA, UEMA e 

Refrigerante Psiu. A empresa trabalha com o Ecoturismo, Turismo ecológico e de aventura. Um 
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grande incentivo por parte dos alunos da UFMA do curso de Turismo é o trote ambiental em que os 

alunos recolhem o lixo de Carimã. O refrigerante Psiu tem o programa praias limpas com o Dia do 

Pet, para a coleta de garrafas pet. 

 

10– Quais são os projetos desenvolvidos pela Turismangue? 

 

R – Educação na Escola, com o atraso de três anos idealizado em parcerias com a Turismangue, 

mas sem verba para ser realizado. O modelo consta: palestra, aula de campo, trilhas, oficina de 

reciclagem, coleta seletiva, cursos e Educação Ambiental, além de desenvolver nos pescadores a 

conscientização para terem mais cuidado com o mangue e não derramar óleo de motor nele. 

 

 

 

 
Figura 14: Vitoria‘s Pousada, uma das mais conceituadas pousadas de Raposa 

Fonte: SILVA (2011) 

 

11 – Como é o sistema de ensino básico da Raposa? 

 

R – As escolas são boas e compatíveis com o número de moradores. Os que possuem mais 

condições financeiras mandam seus filhos para estudar em São Luís por não confiarem nas escolas 

locais. Anos atrás, os professores eram contratados e o ensino era ruim. Hoje com a nova gestão, 

todos os professores são concursados. 
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Figura 15: Escola de Jardim de Infância da Raposa 

Fonte: SILVA (2011) 
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A PRODUÇÃO DO LIXO COMERCIAL DAS RUAS GRANDE E DE SANTANA DE SÃO 

LUÍS (MA): SUA INFLUÊNCIA NO MEIO URBANO E SEUS IMPACTOS NO TURISMO 

 

Agnnes Luiza Silva
1 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No auge da atividade industrial e do capitalismo, o consumo exagerado dos recursos naturais 

e de produtos industrializados, praticado pela maioria das pessoas do século XXI, está por se tornar 

um dos principais fatores de agravamento da poluição por resíduos sólidos que influenciam 

diretamente no meio físico, ecológico e socioeconômico. 

Esse novo perfil da sociedade caracterizado pelo consumismo, pelo imediatismo e pela 

supervalorização do acúmulo de capital alimenta a sede comercial de produzir mais para vender 

mais, sem se preocupar com a questão da manutenção dos recursos usados na produção e com a 

questão do lixo produzido no seu espaço e o seu destino final.  

O lixo comercial que é originado nos diversos estabelecimentos comerciais aumenta de 

acordo com o incremento do consumismo. O acúmulo deste tipo de lixo e a falta de iniciativas que 

visem sua coleta e reciclagem agravam os danos ambientais no espaço urbano, como também 

prejudica a qualidade de vida da população residente e o desenvolvimento de atividades como o 

Turismo.   

O comércio dos grandes centros urbanos no Brasil, de forma geral, não tem a iniciativa de 

tratar o lixo produzido no seu espaço. 

São Luís, capital do estado do Maranhão, conhecida por seu enorme conjunto arquitetônico 

histórico português, por suas estórias curiosas e singulares, e pela sua riqueza cultural, é uma cidade 

com um grande poder de atratividade turística, sobretudo no segmento cultural. Passar pelo seu 

centro histórico é quase que um dever do turista. Entretanto, a capital, na esteira das tendências 

desse novo milênio, vem adotando posturas cada vez mais consumistas que, sob o aspecto da 

produção dos resíduos sólidos, podem ser muito prejudiciais tanto para o espaço físico urbano, 

como para a população residente e para o andamento da atividade turística. A ―sede‖ por consumo 

por parte dos ludovicenses e o aumento da produção de lixo comercial na cidade são duas realidades 

que estão interligadas. 

 As ruas Grande e de Santana estão localizadas no centro histórico de São Luís, ou seja, em 

um dos principais cartões postais da cidade, e tidas como as principais ruas comerciais de São Luís. 

Nessas ruas estão instalados estabelecimentos que oferecem diversos tipos de produtos e serviços, 
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principalmente às classes média e baixa, atraindo assim a grande massa dos consumidores 

ludovicenses. Essas ruas, justamente por estarem localizadas no centro histórico, são também de 

fácil acesso ao turista interessado em fazer compras. 

A produção de lixo nas ruas Grande e de Santana acaba se tornando um exemplo de 

consumismo exagerado e da falta de comprometimento de alguns estabelecimentos e de algumas 

pessoas com a preservação do meio. Coopera com o aumento da poluição do meio urbano, 

iniciando uma grande cadeia de impactos que abrange o espaço físico das ruas, às pessoas que ali 

transitam, passando ainda pela comunidade de uma forma geral, e pelas atividades que dependem 

de uma boa estruturação do espaço físico, como o Turismo.  

O turismo tem ligação direta com as atividades comerciais desenvolvidas em São Luís, pois 

é uma atividade econômica e social que envolve e depende de uma grande rede de serviços. Além 

disso, influencia e é influenciado pela problemática do lixo comercial das ruas Grande e de Santana 

de São Luís. 

A reciclagem é uma alternativa muito eficaz no combate à redução dos impactos causados 

por este tipo de lixo. Essa reciclagem pode ser feita por meio da coleta seletiva, realizada tanto 

pelos órgãos de competência governamental, como por organizações que veem na reciclagem, além 

da possibilidade de contribuir para a diminuição de danos ao meio ambiente, uma oportunidade de 

trabalho.  

Em São Luís existe uma Associação de Catadores de Materiais Recicláveis (ASCAMAR), 

que é uma organização não governamental que necessita de incentivo e cooperação por parte do 

setor público e do privado para manterem seu trabalho. Os catadores dessa associação coletam o 

lixo comercial de algumas ruas do centro de São Luís – dentre elas estão as ruas Grande e de 

Santana. 

 

 

2 CONSUMISMO E SOCIEDADE DE CONSUMO. 

 

Definir o que é consumismo é complexo. Pode ser entendido pelo âmbito das ciências 

sociais como ―um processo individual, quantificável, de satisfação das necessidades individuais 

bem resolvidas‖ (BARBOSA, CAMPBELL, 2006: 26). É o termo usado para designar o 

―movimento‖ caracterizado pelo consumo exacerbado da sociedade contemporânea. É um processo 

que vem se formando há tempos e que foi percebido a priori com a Revolução Industrial, período 

em que surgiram novas tecnologias de produção, em que foram descobertas novas matérias-primas, 

as cidades tornaram-se mais populosas, as classes mais baixas adquiriram também o poder de 
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compra, onde a comunicação e o deslocamento das pessoas para outras regiões foram facilitados. 

Silva (2004) afirma que:  

 

As inovações tecnológicas introduzidas pela Revolução Industrial, o fenômeno da 

urbanização e o advento da metropolização formaram o conjunto de fatores encadeados que 

estimularam e sofisticaram o consumo da sociedade moderna (SILVA, 2004: 2). 

 

 

O capitalismo em seus moldes atuais influencia cada vez mais na forma de pensar e agir da 

sociedade. Hoje, mais do que nunca, os estímulos ao consumismo por meio de vários recursos da 

publicidade dão resultados cada vez mais satisfatórios aos empresários. 

A produção de diversos bens materiais cresce, e a vontade dos consumidores em adquiri-los 

também. A moda e a mídia criam a sensação de necessidade em adquirir determinado produto que 

perpassa o bom senso das pessoas. Criou-se um hábito de consumir generalizadamente. Chamusca 

(2003) afirma que ―é preciso ter muito cuidado para discernir a questão da dimensão do consumo 

necessário, para garantir a qualidade de vida buscada por todos e o consumismo exacerbado, 

desnecessário e patológico‖. 

Isto caracteriza a sociedade de consumo, onde as pessoas influenciadas por vários processos 

do sistema capitalista sentem-se no direito de consumir não só o que é necessário para suprir suas 

necessidades básicas, como também coisas supérfluas que são adquiridas para a satisfação de um 

desejo pessoal.  

Tem-se levado muito em consideração não as reais utilidades do produto que se adquire, 

mas o status que este pode auferir ao seu usuário.  

É importante destacar que o aumento do consumo também se deve à melhoria de condições 

financeiras de muitas pessoas por todo o mundo e a percepção de empresários de que negócios no 

segmento das classes C e D podem ser um nicho de mercado importante para a economia, atrelado à 

idéia de que consumir por parte desse público é prova de libertação da carência. Como 

conseqüência, as classes mais favorecidas tomam para si o direito de se aproveitar dessa nova 

realidade e pôr a culpa dos efeitos negativos causados pelo consumo de forma geral na população 

menos favorecida.  

As nações mais industrializadas e ricas são responsáveis pela maior parte do consumo e os 

países pobres permanecem à margem dessa esfera. 

Esse novo perfil da sociedade, caracterizado pelo consumismo exacerbado, desencadeia 

vários danos ao meio ambiente, modificando a relação homem e natureza. De acordo com Pereira 

(2011: 18), pensar sobre a forma como a sociedade manejou até hoje suas relações com a natureza é 

crucial para se compreender o porquê das atitudes da sociedade contemporânea e de que forma se 

deu o processo de formação da visão atual de natureza pelo homem. 
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 Muitos dos recursos extraídos da natureza de forma voraz na produção em larga escala 

estão se tornando escassos.  

Como conter então o aumento do consumo já que é tão prejudicial ao meio ambiente, 

quando se percebe que a tendência da sociedade é de consumir cada vez mais? 

O Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial) 

juntamente com o Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) afirmam que:  

 

[...] tem que se mudar os padrões de consumo e produção no sentido de atender, de um 

lado, à demanda das necessidades básicas de maioria da população mundial (moradia, 

saúde, alimentação e educação), e, de outro, reduzir o desperdício e o consumismo 

desenfreado nos segmentos mais ricos (INMETRO/IDEC, 2002: 9). 

 

 

A problemática ambiental é uma das maiores preocupações deste início de século. Isso não 

se deve exclusivamente pela comprovação que os recursos naturais são finitos e que muitas das 

catástrofes ocorridas nos últimos tempos são resultantes também da influencia das ações humanas, 

mas sim pelo fato de que as grandes nações perceberam que pode se perder muito capital caso não 

haja mais recursos para se produzir e vender; além disso, as catástrofes ocorridas causam muitos 

prejuízos aos governos e ao setor privado.  

A própria sociedade passa a ter interesse pela problemática ambiental quando percebe que 

corre o risco de perder bens materiais e financeiros por conta dos impactos causados pelas suas 

ações à natureza. Ou seja, os problemas ambientais passam a ser de interesse de todos quando 

analisados pelo viés econômico. 

Rodrigues (1997:14) relata que ―a preocupação com os recursos não renováveis relaciona-se 

com a possibilidade de seu esgotamento e, assim, da impossibilidade de continuar a ser utilizado 

como matérias primas para a indústria‖. 

De qualquer forma, essa preocupação atual com os impactos ao meio, mesmo motivada 

principalmente pelo fator econômico, é bem vinda, pois pode-se então pensar em alternativas para 

controlar o consumo desenfreado e a poluição gerada por este.  

 

3 LIXO COMERCIAL E SEUS IMPACTOS NO MEIO URBANO 

 

O homem, desde o início de suas atividades produtivas, é gerador de impactos no meio em 

que este está inserido. O descarte de materiais consideráveis inúteis, que denominamos de lixo, é 

um dos impactos consequentes da ação humana.  

Para o IPT/CEMPRE (1995), lixo é definido como ―restos das atividades humanas, 

consideradas pelos geradores como inúteis, indesejáveis ou descartáveis‖. Caracteriza-se por ser o 
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conjunto de resíduos descartáveis de um ―processo de urbanização/industrialização/avanço 

tecnológico‖ (RODRIGUES, 1997: 99). 

Alguns estudiosos dizem que lixo, em suma, se refere somente a algo que não tem mais 

utilidade nenhuma, ou seja, aos resíduos sólidos que não podem ser mais reutilizados ou reciclados. 

No entanto, neste artigo, será usado o termo lixo para denominar resíduos que podem ou não ser 

reutilizados.  

O lixo comercial se refere aos resíduos gerados e descartados pelos estabelecimentos 

comerciais e de serviços. São em sua maioria materiais que podem ser reciclados como papéis, 

plásticos e papelões.  

Por conta dos novos hábitos da sociedade contemporânea, a produção deste tipo específico 

de lixo aumenta a cada dia, causando danos e modificações no meio urbano, como enfatizam 

Mucelin e Bellini (2007: 113): ―tais costumes e hábitos implicam na produção exacerbada de lixo e 

a forma com que esses resíduos são tratados ou dispostos no ambiente, gerando intensas agressões 

aos fragmentos do contexto urbano‖. 

Entende-se por meio urbano como sendo:   

 

―o conjunto das edificações, com suas características construtivas, sua história e memória, 

seus espaços segregados, a infraestrutura e os equipamentos de consumo coletivos. 

Costuma, o meio ambiente urbano, ser atributo de desenvolvimento quando apresenta 

determinadas condições modernas de vida‖ (RODRIGUES, 1997:88).   

 

 

É no meio urbano que estão instalados os grandes comércios, onde as pessoas se aglomeram 

pela possibilidade de se ter mais acesso aos equipamentos garantidos por seus direitos de citadinos. 

É o espaço geográfico que se caracteriza por uma aglomeração humana que possui certo nível de 

organização. O conceito de meio ambiente urbano, segundo Rodrigues (1997): 

 

está necessariamente imbricado com o ideário do desenvolvimento. Com este 

desenvolvimento, fruto e semente da revolução industrial do período moderno, altera-se a 

concepção de cidade e de urbano do passado até sua ênfase atual nas metrópoles e 

megalópolis. [...] diz respeito ao conjunto das atividades exercidas na cidade, o que 

significa que compreende a dinâmica da própria sociedade. (RODRIGUES, 1997:89). 

 

 

As pessoas buscam no meio urbano melhor qualidade de vida, e esta depende de vários 

fatores relacionados à dinâmica socioeconômica e política, além de estar diretamente ligada às 

condições ambientais da cidade. 

A produção do lixo comercial influencia diretamente na qualidade ambiental das cidades. 

Na realidade, a administração do lixo é hoje uma das grandes preocupações para as 

administrações públicas e organizações. As instituições e entidades ambientalistas têm divulgado 

números astronômicos sobre o assunto.  
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De acordo com os dados obtidos através do estudo Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 

2009, feito pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais 

(Abrelpe), só nos Estados Unidos, cada pessoa gera aproximadamente 2,5kg de lixo por dia, 

alcançando um total anual de aproximadamente 200 trilhões de quilos ao ano, sendo o país que mais 

consome e que consequentemente mais produz lixo no mundo (ABRELPE, 2010). No Brasil, o 

estudo mostra que atualmente cada pessoa produz ao dia pelo menos 1,152 quilos de lixo, e 

somando a produção dos habitantes, equivale a um total de 182 mil toneladas por dia, conforme 

Garrosino (2010). 

Muitas cidades brasileiras ainda não dão tratamento adequado para os resíduos descartados.  

Além disso, os centros comerciais muitas vezes descartam os resíduos nas calçadas dos 

estabelecimentos, nas ruas, e quando recolhidos pelo serviço de limpeza urbana – de 

responsabilidade do governo municipal – geralmente são jogados em lixões a céu aberto sem 

qualquer tratamento ou aproveitamento. 

Nesse sentido, Grippi (2006) destaca que: 

 

A produção nas cidades brasileiras é um fenômeno inevitável, que ocorre diariamente e em 

composições que dependem do tamanho da população e do seu desenvolvimento 

econômico. Os sistemas de limpeza urbana, de competência municipal, devem afastar o lixo 

da população dando-lhe um destino ambiental e sanitário adequado. Mesmo sendo uma 

tarefa difícil, o assunto deve ser cada vez mais priorizado nas gestões públicas municipais 

(GRIPPI, 2006; 24).  

 

Os impactos do mau gerenciamento do lixo nas cidades se refletem na deterioração do meio 

ambiente. Desencadeia o aumento da poluição de forma conjunta, ou seja, poluição da superfície, 

do solo, das águas, do ar. Logo, a dinâmica social e a qualidade de vida da comunidade são 

prejudicadas. A poluição no espaço urbano brasileiro prejudica a qualidade de vida de toda a 

população residente. 

Além disso, a produção e acúmulo de lixo modificam a estética da cidade e compromete as 

belezas existentes.  

   

4  A INFLUÊNCIA DA POLUIÇÃO DO MEIO AMBIENTE URBANO NO TURISMO 

 

O meio ambiente urbano, como lugar onde as pessoas se concentram e em que ―as relações 

sociais acontecem e se concretizam‖ (PEREIRA, 2011: 27), por oferecer mais equipamentos para 

atender as necessidades dos citadinos com relação à educação, saúde, moradia, saneamento, lazer e 

recreação, mais opções de empreendimentos voltados ao entretenimento, maior acessibilidade aos 

transportes, dependendo de outras características do lugar, serve como um atrativo turístico.    
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O turismo, como um fenômeno social, cultural e econômico que se baseia no deslocamento 

de pessoas, desde o seu surgimento sempre esteve atrelado ao modo de produção capitalista. 

A OMT (Organização Mundial de Turismo) define turismo como ―atividades de pessoas em 

viagem ou permanência nos lugares fora de sua residência habitual por não mais que um ano 

consecutivo por lazer, negócios e outros propósitos não relacionados ao exercício de uma atividade 

remunerada no local visitado‖.  

Sua conceituação, no entanto, ―não pode ficar limitada a uma simples definição, [...] pois 

este ocorre em distintos campos de estudo, que é explicado conforme diferentes correntes de 

pensamento, e verificado em contextos vários da realidade social‖ (BENI, 2007: 39). 

É indispensável reconhecer a importância do turismo para a economia mundial já que esta é 

uma atividade que movimenta um grande número de receitas, sendo um dos maiores setores do 

mundo em termos de movimentação econômica e impacto social. Além disso, dados atuais mostram 

que o turismo é um dos setores econômicos que cresce com maior rapidez no mundo (conforme 

OMT, 2010). 

A fim de atender a demanda gerada pelo turismo, as cidades têm de estarem preparadas com 

uma infraestrutura adequada – com equipamentos de lazer, transportes, saneamento básico etc., 

prestadores de serviço de qualidade, comunidade envolvida. Estes fatores influenciam muito na 

satisfação dos turistas e introduzem a cidade no quadro de competitividade em relação a outras 

cidades.  

Pereira (2011) afirma que: 

 

A construção da imagem propositiva da cidade expressa-se pela qualidade de vida dos 

moradores por meio de sua educação, da limpeza urbana, da existência de espaços verdes, 

de áreas públicas de lazer, de segurança pública. Esta imagem complementada pela 

percepção do visitante, pela acessibilidade da própria cidade por quem a visita, e pela 

gestão política em geral com transparência e honestidade no trato do bem público 

(PEREIRA, 2011: 31).  

 

 

A falta de manutenção e de planejamento no espaço urbano prejudica o turismo no sentido 

em que os visitantes buscam experiências agradáveis e esperam que o destino visitado possa 

oferecer o mínimo de estrutura de qualidade. 

A limpeza dos centros urbanos é um critério que faz a diferença na hora de escolher um 

destino.  

A poluição desse ambiente, além de causar impactos negativos na dinâmica social da cidade, 

prejudica a estética da cidade e a concepção do turista sobre a mesma.  

O produto ofertado pelo turismo é o lugar, produto intangível cuja oferta baseia-se em 

imagens, informações publicadas e na opinião de outros turistas. Portanto, a poluição da cidade 

influencia de tal forma, que acaba afastando turistas, ―impedindo‖ o turismo de contribuir para o 



 

745 
 

desenvolvimento da cidade com foco na sustentabilidade do espaço urbano e de agregar valores à 

cidade e a seus residentes. 

É válido destacar que o turismo, como uma atividade fruto do capitalismo, usa de modos de 

produção e usufruto do espaço urbano que causam impactos a este lugar, ou seja, ao mesmo tempo 

em que este sofre influência por conta da poluição, a atividade contribui de certa forma para o 

aumento desta.    

Uma das características da prática dessa atividade é a movimentação do comércio local, e, 

por conta disso, os centros comerciais dos destinos turísticos são muito visitados e o modo como o 

comércio local se comporta e como o poder público age com relação aos resíduos gerados e 

descartados por este, pesam na formação da imagem do lugar no turista. 

 

 

5 CENTRO COMERCIAL DE SÃO LUÍS – MA: RUA GRANDE E RUA DE SANTANA 

 

São Luís (MA), conhecida por possuir o maior conjunto arquitetônico português da América 

Latina, herdado desde a época colonial, pelas singularidades culturais, pelas belezas de seu imenso 

litoral, passou por diversas modificações desde sua fundação. 

As primeiras atividades econômicas de médio e grande portes verificadas no Maranhão 

foram introduzidas via porto principal da Praia Grande em São Luís. Sua localização privilegiada, 

que na época colonial servia como porta de entrada e saída de mercadorias por via marítima, 

favoreceu o desenvolvimento da cidade, tornando-a núcleo comercial do Estado. 

O século XIX foi marcado por modificações estruturais da cidade. No final do século XIX e 

início do século XX a capital começou a sentir a intensificação da indústria e do comércio. No 

entanto, ainda no século XX a capital passou por uma fase de estagnação econômica. 

O Centro Histórico de São Luís é o local onde, de fato, ―história e cultura se encontram de 

forma bem definida [...] onde convergem elementos da cultura regional, lugares que representam 

marcos importantes da história da cidade e de seus habitantes‖ (CAMPÊLO, 2008: 6). Lugar que 

serve como um dos principais pontos turísticos da cidade e comercial. 

É no centro histórico que estão localizadas as ruas Grande e de Santana. 

A popularmente conhecida Rua Grande (Rua Osvaldo Cruz), que já foi conhecida também 

como Estrada Real, Rua Larga, Caminho Grande, é a rua mais extensa e importante da área central 

de São Luís. 

A história da Rua Grande se confunde com a história de evolução da própria São Luís. 
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 Ela corporificou toda uma época de progresso e atualmente faz parte do passado histórico 

de real importância para os maranhenses e ainda comporta diversos empreendimentos comerciais, 

tornando mais significativo o centro comercial da cidade. 

A Rua de Santana, assim como a Rua Grande, é uma das mais antigas e conhecidas ruas de 

São Luís. Há três séculos essa rua participa da formação histórica de São Luís. 

Localizada no centro histórico, paralela à Rua Grande, a Rua de Santana abriga um grande 

conjunto de comércios atacadistas e principalmente varejistas. 

Os empreendimentos localizados nessas ruas são responsáveis por atraírem um grande fluxo 

de consumidores ludovicenses. São empresas de bens e serviços variados que visam envolver o 

indivíduo consumidor, estimulando assim a dinâmica da sociedade capitalista, em que o que 

interessa é produzir, vender, comprar e principalmente lucrar. 

Essa dinâmica do capitalismo favorece o aumento da produção de lixo: a maioria dos 

estabelecimentos comerciais e das pessoas que frequentam as ruas Grande e de Santana, no fim de 

cada dia de vendas e compras, descartam na própria rua os resíduos indesejáveis. 

A limpeza dessas ruas é de competência do poder público municipal, que realiza a coleta do 

lixo através da LIMPEL – empresa responsável por desempenhar o trabalho de coleta, transporte e 

descarrego desse lixo no Aterro Sanitário da Ribeira, aterro este que atualmente é tema de 

discussões por conta dos impactos ambientais, como por exemplo, a contaminação da bacia do rio 

Tibiri com chorume oriundo do aterro, causada pelas irregularidades existentes na manutenção do 

lugar (PEREIRA, 2011: 32).  

É enorme a quantidade de resíduos que são descartados e jogados pelas calçadas e 

paralelepípedos das ruas, e muitos desses resíduos podem ser reaproveitados e recolocados na 

indústria. 

No entanto, a cidade de São Luís ainda não implantou a coleta seletiva do lixo produzido 

naquela área e a destinação adequada ao mesmo. Além de também ainda não criar políticas 

eficientes voltadas à sensibilização da população com relação a essa problemática. 

O trabalho paralelo de organizações não-governamentais voltados para a coleta e reciclagem 

do lixo comercial das ruas Grande e de Santana são alternativas que contribuem para o 

reaproveitamento de resíduos sólidos produzidos na localidade.  
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6  OS BENEFÍCIOS TRAZIDOS PELA RECICLAGEM E PELO TRABALHO DA 

ASCAMAR À SOCIEDADE E AO TURISMO 

 

A descoberta da não-biodegradabilidade da maioria dos materiais jogados no meio ambiente 

e os danos que estes causam, juntamente com crescente preocupação ambiental do novo século 

deixa clara a necessidade do uso de novas ideias e novos métodos com relação ao gerenciamento do 

lixo urbano que aumenta a cada ano e que se acumula em lixões inapropriados. Neste contexto, a 

reciclagem aparece como um elemento que muito pode colaborar para diminuir os impactos 

causados pelo lixo. 

Na concepção de Grippi (2006):  

 

A reciclagem é o resultado de uma série de atividades através das quais materiais que se 

tornariam lixo ou estão no lixo, são desviados, sendo coletados, separados e processados 

para serem usados como matéria-prima na manufatura de outros bens, feitos anteriormente 

apenas com matéria-prima virgem (GRIPPI, 2006: 35) 

 

 

O ato de reciclar, ou seja, de reaproveitar materiais usados e descartados e transformá-los 

em novos produtos é uma forma de se reduzir o volume de lixo das cidades. Além disso, reciclar 

serve como uma atividade econômica. Tendo em vista o extenso tempo para a degradação de alguns 

materiais (como mostra a Tabela 1) a coleta seletiva e a destinação correta do lixo são cruciais para 

garantir a ―perpetuação‖ das espécies e do planeta.  

É importante ressaltar que a reciclagem é uma das formas de se tentar reduzir os impactos 

causados pelo lixo, é um ―elemento dentro de um conjunto de soluções ambientais‖ (GRIPPI, 

2006:36). 

Na cidade de São Luís, o trabalho de reciclagem é realizado por empresas que garantem os 

resíduos sólidos para sua produção através da coleta destes por catadores de ―lixo‖ que vendem os 

materiais recolhidos em troca de alguns poucos centavos, e que dependendo da quantidade e da 

tipologia do material pode render por mês alguns reais que, para esses catadores, ajuda na garantia 

de sua sobrevivência. 

A ASCAMAR (Associação de Catadores de Materiais Recicláveis), com sede na Rua de São 

Pantaleão nº 1094, no centro de São Luís, apesar de ser uma entidade não governamental, surgiu a 

partir de um trabalho de identificação e cadastramento dos catadores de materiais recicláveis que 

coletam os resíduos gerados por estabelecimentos comerciais e por pessoas que frequentam certas 

ruas do centro comercial da cidade, isso feito por iniciativa da Secretaria Municipal de Obras e 

Serviços Públicos/SEMOSP (PEREIRA, 2011: 38). 
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Resíduo Tempo 

Jornal 2 a 6 semanas 

Embalagens de papel 1 a 4 meses 

Guardanapo de papel 3 meses 

Tecidos leves 1 ano 

Ponta de cigarro 2 anos 

Palito de fósforo 2 anos 

Chiclete 5 anos 

Casca de fruta 3 meses 

Náilon 30 a 40 anos 

Copinho de plástico 200 a 450 anos 

Lata de alumínio 100 a 500 anos 

Tampinhas de garrafa 100 a 500 anos 

Pilhas e baterias 100 a 500 anos 

Garrafas de vidro ou plástico Mais de 500 anos 

Tabela 1: Degradação de materiais 

Fonte: GRIPPI, 2006. 

 

A associação sobrevive de parcerias com o setor público, que a apoia disponibilizando o 

transporte para fazer o carregamento dos resíduos coletados, e de empresários que dão prioridade 

aos catadores da associação para a coleta dos resíduos gerados em suas respectivas empresas.      

 O trabalho desenvolvido pela ASCAMAR possibilita que empresas de reciclagem possam 

transformar os recicláveis em novos produtos que, além de representarem frutos de um importante 

negócio, agregam valores ecológicos. 

 Calderoni (2003, apud NALINI, 2008) afirma que tendo em vista a economia de energia, de 

água, de matérias-primas, por exemplo, a produção a partir de sucata ao invés de matérias-primas 

virgens é muito mais rentável (Tabela 2). 

A ASCAMAR e a reciclagem contribuem para a preservação de recursos naturais, 

diminuição da poluição ambiental, geração de emprego e renda, melhoria na qualidade de vida da 

sociedade ludovicense.  

A continuidade e ampliação desse tipo de trabalho é interessante para o desenvolvimento da 

atividade turística em São Luís, pois a área comercial de São Luís é bastante frequentada por 

turistas. Como atividade que depende das relações ambientais e sociais no espaço usado como 

produto, o turismo utiliza da imagem do lugar e das experiências de outros visitantes para atrair 

certa demanda.  
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Tabela 2: Ganhos com a produção 

a partir da reciclagem do lixo vs. a 

partir de matéria prima virgem (a 

nível de mundo e Brasil)Fatores de 

Economia 

Lata de 

alumínio 

Vidro Papel Plástico Lata de aço 

1 Redução no 

consumo de 

energia 

 

95% 

 

13% 

 

71% 

 

79% 

  

74% 

2 Redução na 

poluição do ar 

95% 20% 74% - 85% 

3  Redução na 

poluição da 

água 

 

97% 

 

- 

 

35% 

 

- 

 

76% 

4  Redução no 

consumo de 

água 

 

- 

 

50% 

 

- 

 

- 

 

40% 

5 Redução no 

consumo de 

matéria-prima 

(Brasil) 

 

R$ 2,7 

MM 

 

R$ 27,3 

MM 

 

R$339 

MM 

 

R$ 353,7 

MM 

 

R$13,2 

MM 

Tabela 2: Ganhos com a produção a partir da reciclagem do lixo vs. a partir de matéria prima 

virgem (a nível de mundo e Brasil) 

Fonte: Calderoni, 2003. 

 

Entende-se que se a cidade oferecer condições de vida de plena qualidade aos seus 

residentes, esta pode pensar em usar o turismo como uma atividade – se bem planejada – que possui 

um efeito multiplicador que pode trazer benefícios à cidade.   

 

7 CONCLUSÃO  

 

A partir da análise feita a respeito da influência do aumento do consumismo para o aumento 

da produção de lixo em áreas urbanas e comerciais de São Luís, fica evidente que não só esta 

cidade, como todo o mundo passa por um momento em que tem que se apostar em iniciativas que 

sejam voltadas para a educação do consumidor e dos empresários, alertando-os sobre a importância 
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do consumo responsável, para a economia dos recursos e para a redução do lixo originado do 

consumo exacerbado. 

Os impactos causados por este lixo no meio ambiente urbano e na desenvoltura da atividade 

turística da cidade de São Luís vão desde o comprometimento da qualidade de vida dos moradores à 

desvalorização estética e social do lugar, ao desencadeio de vários tipos de poluição.   

Foi percebido que os centros comerciais são grandes produtores de lixo e dadas como 

exemplo disto as ruas Grande e de Santana, localizadas no visitado centro histórico de São Luís. 

Essas ruas tiveram e tem até hoje papéis fundamentais no desenvolvimento histórico e econômico 

de São Luís, por conta disso, possuem um elemento a mais para atração de turistas. A poluição 

deste ambiente ―repele‖ os visitantes e desfavorece o desenvolvimento da atividade turística. 

A falta de gerenciamento do lixo nos espaços urbanos traz muitos prejuízos à sociedade.  

Sendo assim, a reciclagem, apesar de não ser a solução final para a problemática do lixo, é 

uma eficiente alternativa para a destinação dos resíduos que são descartados e esquecidos nos lixões 

das cidades. 

O trabalho de organizações não governamentais como o da ASCAMAR (Associação de 

Catadores de Materiais Recicláveis) em São Luís, propicia benefícios ao ambiente urbano, à 

sociedade e ao turismo, através da coleta de resíduos. Essa atividade, juntamente com o trabalho 

posterior da reciclagem, feito por outras empresas, resultam em geração de emprego e renda, 

diminuição da quantidade de lixo, economia de matéria-prima usada nas produções, limpeza e 

valorização estética e social da cidade.  

Os governos, em todas suas instâncias, o setor privado, a comunidade e as organizações do 

terceiro setor tem de estarem articuladas e dispostas para formularem iniciativas que visem a 

redução, a reutilização e a reciclagem dos materiais sólidos descartados no meio ambiente de forma 

irresponsável. Esse trabalho de forma conjunta, com a atenção voltada à problemática do lixo e a 

todos os demais problemas ambientais causados pelas ações humanas, tornará possível se acreditar 

em um lugar sustentável onde a espécie humana e o planeta poderão perdurar por tempos e tempos. 
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INTRODUÇÃO 

Os resíduos sólidos começam a gerar impactos negativos no planeta, quando sua 

produção e volume ultrapassam a capacidade de absorção e transformação na natureza. 

As sociedades humanas produzem resíduos desde a Antiguidade, mesmo quando ainda 

não existia preocupação com suas consequências para a sociedade. Tudo começou quando o homo 

sapiens dominou o fogo, deixando fragmentos e resíduos que são analisados como referências 

sobre o passado. À medida que os humanos começaram a cultivar plantas e domesticar animais 

tornaram-se produtores de alimentos, ocasionando uma profunda transformação do modo de vida 

com importantes consequências para a espécie. 

As aglomerações humanas começaram a dar origem às grandes civilizações, como o 

Egito, Mesopotâmia, Índia, China que erguiam cidades nas áreas próximas aos rios, lagos e mares 

onde a abundância de recursos naturais passíveis de utilização pelo homem tornava a vida mais 

favorável. 

No seio das grandes civilizações, a cidade de Roma constituiu um dos primeiros 

núcleos caracterizados pelo alto nível de consumo e produção, seguindo-se novas cidades que 

emergiram com o crescimento populacional. Cabe ressaltar que o aumento da produção gerou 

excedentes em grande quantidade e diversidade para atender à demanda, sendo justamente essas 

sobras o início da problemática relacionada aos resíduos. 

No século XVIII, o crescimento progressivo dos centros urbanos e do consumo 

fomentou a utilização de novas técnicas que demandaram maior quantidade de matéria-prima e de 

locais disponíveis para a deposição dos resíduos descartados. O ―lixo‖ e sua destinação passaram a 

representar os maiores problemas a serem enfrentados por algumas cidades em razão de 

constituírem focos de graves problemas sanitários. 

Em face da ausência de políticas sanitárias, as populações depositavam os resíduos 

produzidos em suas atividades em diversos locais formando lixões e, nas cidades edificadas em 

mailto:janeksm@yahoo.com.br
mailto:ribageo@yahoo.com.br
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áreas próximas do mar, dos lagos, de pântanos e dos rios lançavam ali seus dejetos. Com o 

aumento do fluxo da população rural para as cidades, cresce o contingente populacional urbano 

sem infraestrutura urbana adequada e necessária, acontecendo assim inúmeras epidemias. 

Dentre as várias formas de destinação final, os lixões são as mais impactantes e 

utilizadas em larga escala no Brasil. Sendo uma das formas mais ―baratas‖, muitos municípios 

brasileiros utilizam essa prática, e infelizmente a minoria dos municípios utilizam a forma mais 

correta atualmente que são os aterros sanitários. Talvez a diferença entre essas práticas vá além de 

questões econômicas, mas também, devido processos culturais distintos existentes em países com 

grandes extensões territoriais como o Brasil. 

Não diferente do restante do país, o Maranhão também acarreta sérios problemas 

relacionados com seus locais para destinação dos resíduos, pois inexistem aterros sanitários 

públicos nos municípios. Em São Luís, as empresas Vale (antiga Companhia Vale do Rio Doce -

CVRD) e Consórcio Alumínio do Maranhão (ALUMAR), possuem aterros sanitários particulares.  

O aterro sanitário da capital do Estado – Aterro da Ribeira - foi inaugurado em 1995 e perdeu a 

licença no ano de 2002, devido irregularidades na operacionalização com os resíduos recebidos, 

existindo assim em São Luís, um aterro controlado com características de lixão a céu aberto e 

vários outros lixões espalhados pela periferia da capital. 

Dentre as várias formas de destinação final, os lixões caracterizam-se como os mais 

impactantes e utilizados em larga escala no Brasil. Face à organização grandes lixões 

apresentarem-se como soluções mais ―baratas‖ aos municípios brasileiros, essa prática ainda vem 

sendo utilizada. Infelizmente, apenas a minoria usa a forma mais correta para depositar o lixo - os 

aterros sanitários.  

 

 

2 – METODOLOGIA 

O estudo foi realizado em um enfoque quantitativo e qualitativo abordado por Minayo 

(2005, p. 71), como triangulação de métodos, sendo feita a associação entre essas duas abordagens 

aplicadas às inter-relações da destinação final dos resíduos sólidos com o ambiente. 

A pesquisa bibliográfica ocorreu por meio de busca documental no arquivo das 

prefeituras, biblioteca, leis, normas reguladoras da CONAMA e internet que serviram de base para 

a revisão bibliográfica e maior fundamentação junto a temática do estudo. 

As entrevistas foram realizadas com secretários e ou representantes do poder público 

municipal para indicações dos locais de destinação final dos municípios e suas práticas como 

quantidade, tipo e existência ou não de catadores. 
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As análises das imagens foram feita pelo software Arc Gis 9.2, nesse processo, foram 

utilizadas as imagens do satélite Landsat 5TM em formato digital, órbita/ponto 220/63. Depois da 

junção das bandas da imagem de satélite no software Erdas Image 8.3.1, foi possível no Arc Gis 

9.2 agrupar as camadas da imagem multiespectral em grupos iguais e separar grupos diferentes; 

dessa forma, foram indicados os atributos a partir da reflectância das bandas espectrais das 

imagens utilizadas. 

Os trabalhos de campo foram realizados para reconhecimento da área e visualização 

dos primeiros impactos, sendo feito também os registros fotográficos para identificação dos 

pontos de destinação final dos resíduos.  

 

 

3 ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS DA ILHA DO MARANHÃO 

 

3.1 Aspectos Fisiográficos 

 

A Ilha do Maranhão é constituída pelos municípios de São Luís, São José de Ribamar, 

Paço do Lumiar e Raposa. Esta ilha encontra-se situada na Região Costeira do Estado do 

Maranhão e limita-se ao norte com o Oceano Atlântico; ao sul, com a baía de São José e o Estreito 

dos Mosquitos; a leste com a baía de São José e a oeste com a baía de São Marcos, nas 

coordenadas 02º22‘23‖ e 02º51‘00‖ Lat. Sul; 44º26‘41‖ e 43º59‘41‖ de Long. Oeste (Figura 1) na 

feição geológico-geomorfológica do Golfão Maranhense, sendo esta uma articulação regional da 

costa brasileira caracterizada por ser um grande e complexo sistema estuarino, destacando- se as 

baías de São Marcos e São José. 

Segundo AB‘SABER (1960), o Golfão Maranhense teve sua evolução geomorfológica 

começando no plioceno (final do terciário), quando ocorreu o soerguimento da faixa litorânea 

ocasionando a superimposição da rede de drenagem e erosão da Formação Barreiras; 

posteriormente, um novo soerguimento trouxe a retomada de erosão e aprofundamento dos vales a 

um nível mais inferior.  

No início do pleistoceno, a transgressão marinha deu origem a uma nova configuração 

das baías de São Marcos e São José completando o insulamento que originou a Ilha do Maranhão. 

No final do pleistoceno, um soerguimento menor e moderado avanço do mar redefiniu os 

contornos do Golfão Maranhense. AB‘SABER (1960) afirma que, a fase mais significativa da 

erosão teve seu processo sob condições climáticas mais secas que as atuais, período em que foram 

formados os horizontes de canga ferruginosa (solo laterítico) por ―iluviação‖. 
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A Ilha possui feições morfológicas que compreendem planícies de maré lamosas e 

arenosas, praias dissipativas de areias finas quartzosas, dunas móveis e fixas, falésias, pontais 

rochosos, depósitos de talus, restingas e manguezais. (FEITOSA, 2006). 

A estratigrafia da Ilha está representada por sedimentos cretácicos (Formação Itapecuru), 

Terciário (Serie Barreira) e Quaternário (Formação Açuí), (CAVALCANTI e TAROUCO, 1988). 

Possuem solos do tipo latossolo amarelo e podzólico amarelo concrecionário com vegetação 

caracterizada por floresta ombrófila densa e formações com influência marinha e fluvio-marinha 

como manguezais e restingas (IBGE, 2002). 

Segundo Koppen (1949 apud FEITOSA, 1989), a área está inserida na região da Ilha com 

clima do tipo Aw‘ possuindo, portanto, dois períodos distintos: um chuvoso (janeiro a junho) e 

outro de estiagem (julho a dezembro). O índice pluviométrico médio fica em 2.000 mm/ano. As 

temperaturas ao longo do ano variam entre 25,5°C e 28,6°C apresentando máxima de 34°C e 

mínima de 20°C, com amplitudes diárias em torno de 7 e 8° C (VIANA, 2000). 
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Figura 1: Mapa de localização da Ilha do Maranhão.  

Fonte: dados de pesquisa, 2011. 
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3.2 Aspectos Socioeconômicos 

 

3.2.1 Demografia 

 

Compreender demografia requer o entendimento de alguns conceitos substantivos dessa 

área da Geografia. Nessa linha de entendimento, conceitua-se, pois, demografia como uma 

ciência que estuda – a partir de dados quantitativos - a dinâmica da população humana em suas 

dimensões estatística, estrutura e distribuição populacional de uma determinada região. 

Partindo dessa premissa, compreende-se População como todo um conjunto de pessoas 

que residem em uma unidade de alojamento ou em um determinado território, nesse caso em 

específico, denomina-se população absoluta. Um dos critérios observáveis na computação dos 

residentes de uma área é considerar todos os moradores, independente da presença física destes, 

no momento da pesquisa. 

A população relativa também chamada de densidade demográfica é a média de 

habitantes por km2 e é expressa pela relação entre a população e a superfície do território. 

O Brasil conta com uma população de 190.755.799 habitantes. No Estado do Maranhão, 

uma das 27 unidades federativas do Brasil, o número de habitantes é de 6.574.789 (Censo 2010 

- IBGE) e sua capital São Luís está entre as 13 capitais brasileiras com maior a  população - 

1.014.837 habitantes -  em relação à densidade demográfica,  se encontra na 16º posição do 

maior para o menor, ficando Fortaleza em primeiro lugar com 7.786,52 hab/km².  

Na região da Ilha do Maranhão, São Luís (Tabela 1) apresenta a maior densidade 

demográfica concentrando, aproximadamente, 94,45% da sua população na área urbana. 

 

Tabela 1: População e Densidade Demográfica dos municípios da Ilha em 2010. 

Município Pop.Total Pop. 

Urbana 

Pop. Rural Dens. Demográfica 

São Luís   1.014.837 958.522   56.315 1215,69 

São José de 

Ribamar 

        163.045 37.709 125.336   419,82 

Paço do 

Lumiar 

        105.121 78.811   26.310    842,63 

Raposa          26.327 16.675    9.652    409,10 

    Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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Analisando a Tabela 1, percebe-se que na região de planejamento em questão, apenas, 

São José de Ribamar possui população urbana inferior à rural; considera-se como um dos 

fatores a concentração populacional nas áreas limítrofes com São Luís. O município 

denominado Paço do Lumiar possui a segunda maior população urbana da Ilha e, alcança esses 

números devido ao grande processo de urbanização que ocorre no bairro do Maiobão. A 

Raposa, emancipada do município do Paço do Lumiar em 1994, configura como o município 

com menor população total e menor densidade demográfica. 
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4 – ÁREAS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS NA ILHA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2  – Mapa Hipsométrico da Ilha do Maranhão em 1988 
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Na Ilha do Maranhão (Figura 2), os municípios estão em situação de risco em relação aos 

resíduos sólidos, sendo identificadas, nessa pesquisa, duas áreas de lixões: uma em São José de Ribamar e 

outra no Paço do Lumiar, ademais da área de aterro -  Ribeira - em São Luís, as quais estão localizadas 

nas cotas altimétricas entre 26m e 44m e próximas a áreas fluviais. Apenas o município da Raposa não 

está identificado, pois usava o Aterro da Ribeira e, atualmente, ainda não possui um local próprio para a 

deposição.  

O município de São Luís é o único com área de destinação final identificada como Aterro 

―Controlado‖ da Ribeira ou Aterro Municipal da Ribeira (Figura 3). A destinação final dos resíduos de São 

Luís, até início dos anos 90 do século XX, ocorria no Lixão do Jaracati e, a partir de 1993 essa ação 

começou a ser feita no Aterro Sanitário da Ribeira, localizado a 15 km de distância da sede municipal e a 

1,27 Km de residências próximas. 

O aterro teve sua licença caçada em 1996, pois não estava adequado às normas da NBR 8419/84 

que trata dos projetos de aterros sanitários.  

Ressalta-se que em 2001, foi feito um laudo técnico que desaprovou a utilização da área para a 

atividade de destinação final de resíduos, com a alegação de que; 

 havia exposição de risco à saúde da população próxima (o projeto cinturão verde da 

prefeitura de São Luís encontra-se na área do aterro); 

  contaminação riacho do Sabino (afluente do rio Tibiri que recebe o chorume) e; 

  perigo em relação aos pousos e decolagens dos aviões, pela proximidade com o aeroporto 

Marechal Cunha Machado, uma vez que o lixão atraía grande quantidade de aves, 

principalmente Coragyps atratus (urubu). 

Segundo a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de São Luís, em média, são 

destinadas ao Aterro da Ribeira, 1.400 toneladas de lixo por dia. Convém destacar que, cerca de 36% do 

lixo domiciliar-comercial de São Luís é potencialmente reciclável, 34% são resíduos da construção civil, 

sendo estes direcionados para usina de reciclagem no Parque Vitória. 
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Figura 3: Aterro da Ribeira 

 

Em relação ao município de São José de Ribamar, explicita-se que a destinação final dos resíduos 

(Figura 4) ocorre em uma área chamada Canavieira, a 4,5 Km de distância da sede, com uma produção 

semanal de 450 toneladas.  Próximo ao lixão (600m) existe a comunidade Mutirão, local onde a população 

encontra-se mais vulnerável e corre sérios riscos de perder a saúde, devido à proximidade com o local, do 

forte odor e da presença de grande quantidade de roedores e insetos, dentre outras problemáticas. 

 Outro fato constrangedor, diz respeito à presença de pessoas no lixão - os catadores - que 

arriscam a vida na coleta dos resíduos ali despejados. Destaca-se ser essa uma atividade insalubre, devido 

ao local e a falta de equipamentos essenciais de proteção, razão pela qual os freqüentadores dos lixões 

correm risco de adquirirem doenças graves além de ferimentos. 

Analisando a figura 5 observa-se que, o processo de catação inicia com a chegada dos caminhões, 

ou seja, quando os resíduos são descarregados. Nesse momento, os catadores se posicionam em busca dos 

―melhores‖ produtos, arriscando-se diante as manobras dos veículos.  

Por não existir nenhuma organização entre os catadores, ocorre a lei do mais forte; ―quem chega 

primeiro, ganha‖. Os catadores que possuem organização familiar local e os que contam com as maiores 

famílias acabam levando vantagem, coletando mais resíduos ao longo do dia (plásticos, garrafas PET, 

sucata e alumínio).  

 

 

 

 



 

762 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4- Catadores de lixo                                                         

 

Em Paço do Lumiar os resíduos são depositados em uma área de lixão a 5,5 Km de distância 

da sede. A residência mais próxima fica a 1,3 Km, (Figura 5), ocasionando sérios problemas ambientais e 

sociais, com os mesmos impactos que ocorrem na cidade de São José de Ribamar, identificando outras 

áreas de insalubridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Lixão do Paço do Lumiar                              

 

O aumento de resíduos reflete a sociedade consumista, que a cada ano descarta mais detritos 

no meio ambiente e o expõe a impactos socioeconômicos e ambiental. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realidade constatada nas áreas pesquisadas evidencia a depredação do ecossistema. As 

medidas mitigadoras mais apropriadas para esse impacto seria a gestão dos resíduos sólidos municipais 

dentro de propostas como: 

Desenvolver campanhas de seleção de resíduos junto à população, para que em suas 

residências já ocorra separação de vidro, papel, plástico, metal e orgânico, diminuindo assim de 

imediato o risco a acidentes, bem como minimizando a quantidade de resíduos que podem ser 

reaproveitados e são descartados no lixão. 

Estímulo para criação de cooperativas e ou associações de catadores, para melhorar os lucros 

e organizar a função da catação, propondo cursos e conscientizando-os na utilização de EPIs para 

proteção aos riscos do manuseio com o material. 

Campanhas de educação ambiental, junto a órgão públicos e privados, moradores e escolas 

municipais estaduais e particulares, com o intuito de formar colaboradores ambientais, para auxiliar na 

sensibilização junto a população do município. 

Parcerias com entidades públicas e privadas para aplicação de políticas nos municípios 

voltadas para a reciclagem e reaproveitamento dos resíduos produzidos no município, principalmente 

nas datas festivas quando ocorre o aumento plásticos, latinhas de alumínio e orgânicos.  

O local de disposição final dos resíduos deve ser escolhido mediante rigoroso estudo prévio, 

seguindo todas as normas aplicadas aos aterros sanitários para a segurança dos trabalhadores e proteção 

do ambiente. 

A melhor medida, e talvez a mais difícil de ser implementada, é a diminuição do 

consumismo, pois quanto mais se compra, maior a quantidade de resíduos descartados e maior 

necessidade de áreas com características apropriadas para a destinação final dos resíduos. 
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1 INTRODUÇÃO 

As atividades ligadas à prática do turismo no Brasil têm apresentado um crescimento nas 

diferentes regiões que compõem o país, seja pelos atrativos naturais ou pela diversidade cultural. No 

estado do Maranhão essa diversificação entre o físico e o social é conhecida mundialmente, destaca-se o 

município de Barreirinhas onde esta localizado o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses (PNLM) e 

onde há existência de alguns problemas estruturais devido a falta de implementação de políticas 

públicas voltadas para a manutenção do município. A população tem como principal fonte de renda o 

turismo, com atividades como artesanato, culinária, extrativismo e pesca, sendo esta realizada 

principalmente para sobrevivência dos moradores com menor poder aquisitivo, verifica-se que ―algumas 

das políticas de planejamento a nível local passam a ser inclusivas, porém desorganizadas‖ 

(MONTEIRO; COSTA, 2006, p.35), ou seja, o que se percebe é que a população esta envolvida com o 

desenvolvimento turístico local, mas sem usufruir de mudanças na infraestrutura do município. 

As atividades turísticas devem ser desenvolvidas com a garantia da não degradação ambiental, 

para que com isso todos os fatores envolvidos sejam físicos ou sociais estejam em harmonia. A 

utilização sustentável do meio ambiente é um dos critérios para o desenvolvimento de políticas publicas 

na preservação e utilização racional do ambiente, para isso se torna necessário a educação das 

populações envolvidas por parte de políticas territoriais bem definidas, não somente voltadas as 

instituições de ensino, mas para toda comunidade (MONTEIRO; COSTA, 2006). 

O crescimento do turismo no município de Barreirinhas - MA, tem ocasionado alguns problemas 

ambientais como o desmatamento de matas ciliares para construção de empreendimentos imobiliários 

nas margens do Rio Preguiças e acúmulo de lixo em alguns pontos de visitação, como por exemplo, a 

praia do Caburé. Nota-se que ―a manutenção de processos ecológicos, da diversidade biológica e do 

meio físico, garantida pelo manejo cuidadoso dos recursos naturais é uma conduta essencial em 
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sociedades‖ (HELENE; BICUDO, 1994, p.45) e que remete a processos de desenvolvimento e 

sustentabilidade para garantia dos recursos naturais e humanos. 

Segundo Swarbrooke (2000, p.3) desenvolvimento sustentável significa ―desenvolvimento que 

satisfaz nossas necessidades hoje, sem comprometer a capacidade das pessoas satisfazem as suas no 

futuro‖. A utilização racional desses recursos é de suma importância para a manutenção do meio 

ambiente e para a garantia da sobrevivência para as futuras gerações, nessa perspectiva as políticas 

públicas regidas nos municípios se tornam pontos de partida  para o desenvolvimento sustentável e para 

diminuir as necessidades básicas da população. 

O PNLM está inserido no conceito de políticas territoriais restritivas, ou seja, são políticas que 

restringem a ocupação em áreas de patrimônio natural e preservação de culturas tradicionais, ou seja, 

determinam uma organização do território (FERREIRA, 2009). Nesse contexto se podem relacionar os 

conceitos de desenvolvimento sustentável e turismo, referindo-se assim a expressão Turismo 

Sustentável. 

Atualmente, a expressão Turismo Sustentável tem sido utilizada para identificar como as pessoas 

são tratadas, ou seja, a importância da comunidade local no desenvolvimento do turismo de uma região 

seja para benefícios econômicos ou para determinar os efeitos contrários do turismo na população. 

(SWARBROOKE, 2000). 

A proposta desse artigo é analisar os fatores físicos e sociais do município de Barreirinhas e 

como esses estão inseridos no crescimento do turismo na região. Retratando as condições 

socioambientais da população local e como as atividades turísticas tem influenciado diretamente nos 

meios de sobrevivência das comunidades locais.  

 

2 LOCALIZAÇÃO 

A área de estudo compreende o município de Barreirinhas, situado na Mesorregião do Oeste 

maranhense e da Microrregião da Baixada Oriental Maranhense, a 370 km da capital São Luís e possui 

uma área de 2.347 Km² (RAMOS; FERREIRA, 2000). 
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Figura 3 – Localização do município de Barreirinhas, Maranhão 

Fonte: Santos, 2009 
 

 

3 RELAÇÃO ENTRE OS ASPECTOS FÍSICOS E O TURISMO NO MUNICÍPIO DE 

BARREIRINHAS - MARANHÃO 

O município de Barreirinhas esta situado em uma planície costeira, apresentando relevo 

suavemente ondulado e declividade baixa. Apresenta ainda as seguintes feições geomorfológicas: praias, 

dunas móveis e fixas, lençóis de areia, pontais, planícies de deflação, planícies de maré lamosa e 

estuários (SANTOS et al, 2009). Essas características do ambiente físico do município são o principal 

atrativo para atividades turísticas na região, além desses fatores destacam-se os aspectos hidrográficos, 

que são constituídos por lagos, lagoas (permanentes e intermitentes), riachos, igarapés e rios, dentre os 

quais se destaca o Rio Preguiças, principal via de acesso aos povoados do município, sendo fonte de 

renda da população para atividades como a pesca artesanal. 

O principal processo observado no Rio Preguiças (Figura 2) é o de transporte e sedimentação, 

devido ao rio ser de pequeno porte e com águas tranquilas os níveis de erosão são pouco evidenciados. 

Durante o trecho entre a sede do município e o povoado de Atins verifica-se a presença de bancos de 

areia e pequenas ilhas, com a especulação imobiliária nas margens do rio é possível verificar a retirada 

de matas ciliares e acumulo de lixo. 
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Figura 4- Rio Preguiças, Barreirinhas - Maranhão 

Fonte: Registro em campo, 2011 

 

 

O clima predominante na região é o Tropical Megatérmico possuindo altas temperaturas que 

variam entre 26,3° a 27,7° e índices pluviométricos com variação de 1593 mm a 1623 mm (SANTOS et 

al, 2009). A análise desses dados permite enfatizar que ao contrário de algumas publicações, a região do 

PNLM não pode ser considerada uma área desertificada, devido o alto índice pluviométrico que chega a 

ser maior que os índices da capital do estado (média de 1300 mm). 

Grande parte dos solos em Barreirinhas é recoberto por dunas móveis e fixas, e areias, que 

dificultam o desenvolvimento da vegetação e a prática pesqueira. Nas margens das ilhas fluviais 

predominam os buritizais e os carnaubais, devido os solos possuírem pouca fertilidade os moradores do 

município optaram por formas alternativas de sobrevivência retirando dos recursos naturais ali 

existentes as matérias primas para a produção artesanal e sua alimentação (RAMOS; FERREIRA 2000). 

O acesso ao PNLM é feito através da travessia do Rio Preguiças e trilhas localizadas em 

Barreirinhas. Essas trilhas são recortes feitos em áreas de cerrado e campo de cerrado (Figura 3), 

formadas por solos arenosos e planícies de inundação. Nos períodos chuvosos algumas trilhas 

apresentam pequenas lagoas de cor escura devido à deposição de matéria orgânica (Figura 4), durante o 

trajeto ao PNLM é possível observar pequenas casas, plantações de carnaúba e buriti, solos arados de 

coloração escura, desmatamento para a construção das trilhas e casas com padrão mais luxuoso. 
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Figura 5 – Campo de cerrado, Barreirinha – Maranhão 

Fonte: Registro em campo, 2011 

 

 

 

Figura 6 – Trilha de acesso ao PNLM, Barreirinhas – Maranhão 

Fonte: Registro em campo, 2011 

 

Ressalta-se que é um roteiro interessante para a prática do turismo de aventura, com utilização de 

veículos particulares para percorrer as trilhas. Mas o acesso ao PNLM é restrito a utilização pública, não 

sendo permitido o acesso as dunas com veículos, o turista deve esta acompanhado de um guia, sendo 

proibido de jogar lixo e consumir bebidas alcoólicas no parque, neste último a penalidade é o pagamento 

de multa. 

O PNLM apresenta características peculiares, mas possui problemas que prejudicam a proteção e 

manutenção do parque, dentre eles se podem destacar: criação de animais domésticos que competem 

com a fauna silvestre, pesca de arrastão, extrativismo com exploração para produção de carvão e lenha, 

possível exploração de petróleo, especulação imobiliária e aumento populacional no entorno do parque e 

nas margens do Rio Preguiças (SANTOS et al, 2009).   

Observa-se que ao contrário dos aparentes cuidados com o PNLM, os outros pontos de visitação 

não possuem a mesma fiscalização, existem atualmente no município de Barreirinhas dois roteiros 
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principais para turismo (Figura 6). O primeiro é o passeio ao PNLM e o outro é o percurso feito ao 

longo do rio Preguiças em barcos ou lanchas que seguem pelo conjunto de dunas de Vassouras, pela 

praia de Caburé e os povoados de Mandacaru e Atins. Nota-se que o acúmulo de lixo é o principal 

problema desse roteiro. 

 

 

Figura 7 – Roteiros turísticos do município de Barreirinhas – Maranhão 

Fonte: Google Earth/ Acesso em: 20 de setembro de 2011 

 

 

 No povoado de Mandacaru (Figuras 7 e 8)  a comunidade é  constituída por pescadores e 

artesãos, no povoado esta localizado o Farol Preguiça que pertence a Marinha do Brasil e de onde é 

possível avistar do alto todo o povoado e parte do município de Barreirinhas, também se verificou a 

presença de crianças trabalhando como guias, mas a entrada dessas crianças é proibida na área militar 

onde esta localizado o farol. 

 

Figura 8 – Povoado de Mandacaru, Barreirinhas – Maranhão 

Fonte: Registro em campo, 2011. 
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Figura 9 – Farol Preguiças 

Fonte: Registro em campo, 2011. 

 

Apesar do potencial turístico e da própria exploração turística que já vem acontecendo, 

Barreirinhas não conta com uma estrutura que suporte o grande fluxo de visitantes, não estando 

preparada para receber os turistas, não só pela falta de infraestrutura como também  pela falta de preparo 

da comunidade e do Poder Público local.  Geralmente todas as iniciativas ligadas ao turismo, são 

realizadas pela iniciativa privada, que na sua grande maioria é de competência de empresas externas. 

(INAGRO, s/d). 

 

4 DESIGUALDADES, ASPECTOS SOCIAIS E AS ATIVIDADES TURISTICAS EM 

BAREIRINHAS, MA 

 

O nome Barreirinhas é originário da sucessão de barreiras que avançam o litoral para o interior 

(RAMOS; FERREIRA, 2000), considerado um município litorâneo, bastante conhecido por seu 

importante centro artesanal, tendo como matéria-prima principal a palha do Buriti. Segundo Ramos; 

Ferreira (2000, p.179): 

 

As palmeiras representam uma importante fonte de riqueza natural. São utilizadas na 

alimentação humana e dos animais, através de seus frutos, além de servirem para os mais 

diversos tipos de construção com casas, pontes, embarcações e outros. Servindo, ainda, como 

matéria-prima utilizada no artesanato, contribuindo fortemente como apoio de subsistência da 

população carente do Município. 

 

O município possui cerca de 54. 991 habitantes (IBGE, 2010), até pouco tempo estava 

relativamente isolado do resto do estado, devido a situação precária das estradas de acesso. Depois da 

pavimentação da rodovia MA - 402, o município passou a ser considerado porta de entrada do Parque 

Nacional dos Lençóis Maranhenses, fazendo com que este se encontre em um momento peculiar de 

transição em sua economia, provocado pela inserção do turismo nos últimos anos. (KINKER, 2002). 
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Um dos pólos turísticos mais visitados do Maranhão é o pólo dos Lençóis Maranhenses, cuja 

infraestrutura para o turismo já se encontra bem desenvolvida. Por essa razão, alguns municípios que 

abrigam o PNLM (Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses), têm sido expostos a uma procura cada 

vez maior pelo turismo na região. Barreirinhas é o caso mais emblemático desta procura, uma vez que se 

destaca por sua facilidade de acesso e por sua importância como entreposto comercial. Os moradores 

locais a denominam Capital dos Lençóis (D‘Antona, 2000, grifo nosso). 

A Avenida Beira-Rio e a cidade passaram por algumas reformas a mais de 10 anos, como 

calçamento das ruas, rede de captação de esgotos e reforma de praças. Atualmente o município anda 

esquecido e a cada dia mais deteriorado, verifica-se que a população sofre com problemas como falta de 

água tratada, saneamento básico, vias pavimentadas e coleta de lixo, o que demonstra a precariedade da 

implantação de políticas públicas no município (Figura 8 e 9). 

 

 

Figura 10 – Periferia de Barreirinhas, Maranhão 

Fonte: Registro em campo, 2011 

 

 
Figura 11 – Casa de taipa na trilha de acesso ao PNLM, Barreirinhas – Maranhão 

Fonte: www.flickr.com/photos/meus_olhos. Acesso em: 26 de setembro de 2011 

 

 

A economia dos Lençóis Maranhenses ficou razoavelmente resumida a quatro produtos ao longo 

do tempo: a mandioca, a palmeira do buriti, a pesca e o caju. Assim encontra-se retratada a base da 
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economia local: o extrativismo vegetal (buriti), a pesca, a agricultura (mandioca) e a castanha de caju 

(D‘ANTONA, 2000).  

Assim em Barreirinhas se pode identificar o conceito de sociedade sustentável, ou seja, 

sociedade que de alguma forma depende do meio ambiente para sobreviver, seja pelo extrativismo, pela 

pesca, para transporte e respeitam sua cultura e a integridade dos bens naturais (HELENE; BICUDO, 

1994), mas se torna necessário um trabalho entre a população e os órgãos públicos para aplicação desse 

conceito. 

Em 2005, um levantamento feito no mês de julho, período de alta temporada, revelou um fluxo 

de onze mil turistas em visita ao PNLM, o que ocasionou um crescimento nas vendas  do artesanato 

local. Este levantamento revelou que cada turista leva, em média, três peças de artesanato do município, 

o que leva a um total de 33 mil peças sendo vendidas em períodos de alta estação. O turismo na região 

se deve quase exclusivamente à existência do ambiente que caracteriza o Parque Nacional dos Lençóis 

Maranhenses. São 155 mil hectares de dunas e lagoas procurados por turistas o ano inteiro 

(PREFEITURA DE BARREIRINHAS, 2006). 

Devido ao crescimento do turismo muitos moradores têm transformado suas casas em pousadas, 

restaurantes e lojas de artesanato. Outros empreendimentos também foram instalados como hotéis, 

resorts, chalés e outros. Destacam-se entre os que trabalham com o turismo local, toyoteiros, condutores 

de lanchas e outras embarcações, artesões, guias turísticos, donos de restaurantes e pousadas, agências 

de viagem e de veículos para transporte de turistas ao PNLM. 

Evidencia-se que o turismo sustentável é importante tanto para o turista quanto para a 

comunidade local, pois o turista pode usufruir das belezas naturais e culturais, respeitando a preservação 

do meio ambiente e ajudando na manutenção dos ambientes existentes no local visitado (SILVA; 

SANTOS; FERREIRA, 2007).  

Em Barreirinhas, a fiscalização das atividades turísticas é mais rígida no PNLM, enquanto que 

nos outros pontos turísticos não existe fiscalização comprometida com os bens naturais que a cidade 

dispõe, fica evidente a falta de comprometimento por parte do poder público e também da sociedade 

civil que não preservam os aspectos ambientais existentes nos roteiros. 

Há de se pensar e articular soluções para um melhor aproveitamento do espaço urbano e dos 

recursos disponíveis (MARCONDES, 2010), para que assim as práticas do turismo sejam incorporadas 

as necessidades da população e com isso seja possível o consumo sustentável do meio ambiente. 

 

5 CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

A percepção sobre turismo sustentável é de suma importância no desenvolvimento local do 

município de Barreirinhas, devido à relação entre crescimento populacional e as atividades comuns ao 
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turismo (artesanato, pesca e extrativismo). Mas nota-se a necessidade do preparo da população em ações 

sustentáveis, geralmente esse problema ocorre devido à ausência de políticas voltadas para educação 

local e conscientização dos visitantes para a manutenção dos recursos naturais presentes no município.  

A infraestrutura de Barreirinhas não atende as necessidades das comunidades que constituem a 

região com problemas de saneamento básico e coleta de lixo, em alguns roteiros das principais 

visitações é possível verificar essa problemática. Ressalta-se a importância dos conhecimentos sobre 

desenvolvimento sustentável que podem ser utilizados no desenvolvimento local e na preservação dos 

ambientes naturais existentes no município.  

Observa-se o grande potencial do turismo na região do PNLM, contribuindo para o crescimento 

econômico do local, percebe-se que a tendência para os próximos anos é que as atividades ligadas ao 

turismo seja o ponto principal para o desenvolvimento do município. 

Para que os conceitos de turismo sustentável possam ser implantados em Barreirinhas sugerem-

se as seguintes iniciativas: 

 Manutenção dos roteiros turísticos, com fiscalização direta nos ambientes visitados; 

 Implantação de atividades escolares ligadas a Educação Ambiental e desenvolvimento 

sustentável; 

 Capacitação de agentes na recepção ao turista; 

 Reforma estrutural do município com manutenção permanente. 
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Introdução 

 A tríade homem-natureza-homem é tema constante ao longo da história do desenvolvimento 

das sociedades. Ora com a sobreposição do homem sobre os recursos naturais, por meio de 

ocupações e exploração, provocando transformações quase irreversíveis, ora com a natureza, 

refletindo os efeitos de tais transformações.  

Com o advento da modernidade o mundo testemunhou um dos mais marcantes momentos no 

que diz respeito ao predomínio humano sobre a natureza, intensificado com o desenvolvimento 

industrial, ocupando vastas áreas; a construção e o crescimento de cidades; e a expansão da 

exploração dos recursos naturais.    

 Reduzindo a questão acima para o nível local e mais especificamente para o contexto das 

transformações ocorridas na Ilha do Maranhão nas últimas quatro décadas, especialmente na sua 

porção sudoeste, onde situam-se algumas comunidades rurais, que retiram da natureza parte do 

sustento e também onde localizam-se os maiores empreendimentos industriais do Estado e levando 

em consideração os aspectos fisiográficos daquela região (potencial hídrico, pedológico e 

diversidade florística e faunística), somados a carência social lá existente e os vários problemas 

advindos  com as mudanças ocorridas, tornou-se necessário uma investigação aprofundada dos 

fenômenos ocorridos nessas comunidades, fenômenos estes que de algum modo interferiram na 

dinâmica socioeconômica e ambiental local.  

 Este artigo resulta de estudos realizados na comunidade Rio dos Cachorros, zona rural do 

município de São Luís, na Ilha do Maranhão (MA), entre os meses de outubro de 2007 e janeiro de 

2008, cujo objetivo foi efetuar o levantamento sócio-histórico e ambiental da comunidade e prover 

alternativas que conciliem o ―desenvolvimento‖ econômico anunciado pelo pólo industrial, 

localizado nessa região da Ilha, com a dinâmica socioambiental local.  

 Os estudos foram feitos com base em levantamentos bibliográficos, aplicação de 

questionários e entrevistas não diretivas com os moradores locais, seguidos de análise e 

interpretação das informações. As observações e as respectivas análises do ecossistema local 

levaram ao diagnóstico de alguns problemas ambientais, como poluição do rio que dá nome à 

comunidade, extração desordenada de laterita e areia, que provocam profundas alterações na 

paisagem local e também a presença do Pólo Industrial de São Luís, que além das perturbações 

mailto:josedonascimento2008@gmail.com
mailto:o.c.oliveira@hotmail.com
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ambientais, também interferiu direta ou indiretamente no modo de vida dos moradores da 

comunidade.   

 

Metodologia 

A pesquisa constituiu-se de três momentos, o primeiro relativo à tomada de conhecimento 

da problemática e o planejamento, que envolveu o levantamento dos dados preliminares, com uso 

de bibliografias pertinentes e visitas in locu, seguido da elaboração de um questionário semi-

diretivo aplicado à população local. No segundo momento foram feitos estudos em campo, com uso 

de câmeras fotográficas, filmadoras e GPS de modo a localizar e identificar as principais 

perturbações ambientais, bem como as potencialidades ecossistêmicas locais. O terceiro momento 

constituiu-se da análise e interpretação das informações levantadas, com aplicação do método 

estatístico e posterior sintetização do diagnóstico obtido. Neste momento, já com as informações 

organizadas produziu-se um relatório no qual foi apresentado o diagnóstico socioambiental da área 

em estudo, bem como algumas recomendações visando sanar os problemas socioambientais 

observados.    

 

Localização 

 A área em estudo está localizada na porção sudoeste da Ilha do Maranhão cujo acesso se dá 

pela BR 135. Corresponde zona rural de São Luís na área Tibiri-Pedrinhas, (ESPÍRITO SANTO, 

2006), distante cerca de nove quilômetro da sede municipal. Situa-se entre os Complexos industriais 

da Consórcio de Alumínio do Maranhão – Alumar e da Companhia Vale do Rio Doce - Vale 

(Figura 01). 
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Figura 01:  Localização da area em estudo. (Fonte: SILVA, 2006) 

 

Geologia 

 A Ilha do Maranhão resulta do processo geológico de sedimentação iniciado no período 

Cretáceo que deu origem à bacia sedimentar de São Luís, cuja litoestratigrafia caracteriza-se por 

apresentar três formações específicas: Formação Itapecurú, Formação Barreiras e Formação Açuí. 

 De acordo com Pereira (2006), a Formação Itapecurú apresenta litologia de textura argilosa 

constituída por arenitos finos, avermelhados, róseos e cinza, provenientes principalmente do 

Terciário-paleogeno. A Formação Barreiras aflora principalmente nas falésias, colinas, encostas e 

topos dos tabuleiros apresentando litologia constituída por folhelhos cinza-esverdeados e 

vermelhos, arenitos inconsolidados finos e médios.  

A Formação Açuí é formada por sedimentos arenosos inconsolidados, argilosos, não 

adensados, aflorando nas planícies flúvio-marinhas e fluviais de toda a ilha. O grande potencial 

mineral da formação Açuí é a presença de areia de característica fina e média, matura e submatura, 

com estratificação cruzada. Esta característica é marcante na área em estudo permitindo a 

exploração econômica da região entorno da extração de areia para a construção civil (Figura 2).  
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Figura 02: Exploração de jazida de areia, Rio dos Cachorros 

 

Hidrografia e vegetação 

A área em estudo situa-se sub-bacia do rio dos Cachorros. Corresponde às áreas baixas e 

planas da Ilha do Maranhão com presença de nascentes e pequenos cursos hídricos que favorecem 

uma intensa umidade ao solo permitindo a ocorrência de vegetação característica de ―brejos‖.  Esta 

vegetação caracteriza-se pela existência de matas secundárias resultantes da devastação de florestas 

pioneiras regeneradas naturalmente.  

 No Rio dos cachorros esse tipo de vegetação é encontrado de duas formas: uma corresponde 

às áreas mais úmidas (brejos) com mata de galeria, destacando-se as palmáceas como os bosques de 

juçara (Euterpe Edullius Martius), buriti (Maurita vinifera) entre outros (Figura 03); e outra onde 

predominam as matas de capoeiras fechadas mais afastadas dos vales apresentando formações de 

porte arbóreo com árvores em torno de até 20 metros de altura, destacando-se a Andiroba (Carapa 

guianensis) e o Angelim (Diniza, Pithecolobium e Hymenplobium). A presença do babaçu 

(Orbignya martiniana) serve como evidência de seu caráter secundário (FEITOSA e TROVÃO, 

2006, p. 81). 



 

780 
 

 
Figura 03: Mata de galeria, com presença de buritis. 

 

Resultados e discussões  

 Com cerca de 170 famílias e ocupando uma área equivalente a 367 hectares, a comunidade 

do Rio dos cachorros, localizada na zona rural do município de São Luís, na porção sudoeste de Ilha 

do Maranhão, apresenta um modesto quadro socioambiental. O acesso ao local se dá por uma via 

não pavimentada ao longo da qual se distribuem as residências. Estas se apresentam de maneira 

simples (taipa ou alvenaria inacabada, cobertas com palha ou telha, piso em cimento ou terra batida) 

ou mais ―confortáveis‖, com acabamentos, piso em lajota etc., segundo a condição econômica de 

cada família (Tabela 01).  

 

Tabela 01: Condições de moradia dos entrevistados 

Categoria Especificação (%) 

 

Tipo de edificação 

Tijolo 59 

Taipa 40 

Outros 1 

 

 

Cobertura 

Telha canal 66 

Telha de amianto 23 

Palha 11 

Outros 0 

 

 

Piso 

Cerâmica 18 

Cimento 55 

Terra batida 25 

Outros 2 
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É interessante que se observe, nestas circunstâncias, que as condições de moradia da 

população local está diretamente relacionada às condições econômicas das famílias, à situação do 

imóvel, ao número de pessoas por residência e à disponibilidade de recursos e meios de 

sobrevivência. Assim, verificou-se que em 56% das famílias entrevistadas o domicílio é ocupado 

por até cinco pessoas (Figura 04). Um dado notável é que 94% dessas famílias possuem casa 

própria, o que em parte, se deve ao fato de quase todos os moradores serem oriundos do lugar 

(60%) e mesmo aqueles que não nasceram ali (36%) possuem algum vínculo familiar no lugar ou lá 

moram a pelo menos trinta anos (37%). 

 

 
Figura 04: Pessoas por residência 

 

Observa-se ainda a participação econômica das famílias, cujas rendas em 87% dos casos 

pesquisados não ultrapassaram 02 salários mínimos (Figura 05). As atividades que mais geram 

renda na comunidade estão ligadas à produção agrícola autônoma com o cultivo e comercialização 

de hortaliças e frutas, roças de milho, feijão e mandioca, a prestação de serviços temporários na 

mineração de laterita e areia, o extrativismo de frutas como a juçara e o buriti, além de serviços 

assalariados ligados ao setor público ou ao complexo siderúrgico. 

A pesca é, atualmente, compreendida pelos moradores como um meio complementar de 

sobrevivência. Assim, 53% dos entrevistados afirmaram que exploram a atividade pesqueira no rio 

e 47% não adotam mais este meio de vida. Nota-se, todavia, uma decadência da prática pesqueira 

devido à contaminação e as profundas alterações no rio, causando uma acentuada diminuição na 

quantidade e qualidade do pescado. Essas alterações estão relacionadas às instalações portuárias 

empreendidas pela Alumar cujo fluxo de navios alterou a dinâmica ecossistêmica local. 
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Figura 05: Renda familiar dos entrevistados 

  

Segundo Laudo Técnico do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) para Instalação da Reserva Extrativista do Taim (2007) e afirmação dos 

moradores, algumas espécies já não são encontradas no rio nem nos manguezais desta região, como 

o sururu e o sarnambi. Hoje, ainda é possível a pesca, no entanto, a qualidade do pescado é muito 

inferior que nas décadas passadas.       

 Outra atividade alternativa verificada na área é a extração de laterita, praticada por alguns 

moradores, esta tem sido uma atividade cada vez mais reduzida e, segundo dados do IBAMA, cerca 

de 30% dos moradores encontram nesta atividade alguma fonte de renda. Vale ressaltar que esta é 

uma atividade complementar da renda que, embora comum, é explorada por poucos (2% dos 

entrevistados) cujas possibilidades de lucro giram, em média, de 13 a 15 reais por carrada vendida 

ao mercado. 

Atualmente, nota-se a crescente exploração de jazidas de areia, que embora empregue alguns 

moradores, vêm provocando profundas alterações na paisagem local, trazendo danos irreversíveis e 

sem precedentes às nascentes, ao lençol freático, ao brejos, ao solo, à flora e à fauna. Esta atividade 

compromete dezenas de hectares, originando profundas e extensas crateras que no período chuvoso 

são preenchidas, formando ―lagoas‖ perenes. Além disso, operam de maneira irregular, das mais de 

15 mineradoras que atuam na região apenas 02 tem autorização dos órgãos competentes para o seu 

funcionamento. 

Algumas das ―lagoas‖, abandonadas a mais de vinte anos, foram repovoados por vegetação 

ciliar (Figura 06) e servem como área de lazer para os moradores. Entretanto, por causa da 

profundidade, esta prática exige cuidado e atenção, haja vista o registro de algumas mortes  por 

afogamento. Além disso, problemas como a poluição por resíduos sólidos podem ser observados 

nesses locais (Figura 07). 
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Figura 06: Reflorestamento natural da margem de uma lagoa artificial abandonada 

 

 

 
Figura 07: Lixo as margens de uma lagoa, usada para o lazer. 

 

Quanto aos serviços públicos, o distrito do Rio dos Cachorros dispõe apenas de transporte 

coletivo, com uma linha de ônibus integrada ao Sistema de Transporte público de São Luís (Figura 

08) e que na avaliação dos moradores, está entre bom (52%) e regular (36%), e a coleta de lixo. Este 

por sua vez, não atende a toda comunidade, o que leva parte dos moradores a incinerar ou enterrar 

os resíduos sólidos (Figura 09).  
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Figura 08: Transporte coletivo – ônibus integrado que atende a comunidade 

 

 

 
Figura 09: Tratamento dispensado aos resíduos sólidos 

 

 

A única escola existente no lugar há pouco mais de dez anos, é mantida pela União de 

Moradores (Figura 10). No prédio funcionam o ensino infantil e o fundamental de 1ª a 4ª séries. 

Além das atividades do PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, do Governo Federal, 

instalado na comunidade há dez anos.       
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Figura 10: Escola comunitária 

 

 

Não há rede de distribuição de água potável e nem de esgoto. A água utilizada pelos 

moradores provém de poços artesianos ou poços comuns ou ainda das nascentes existentes na área. 

Esta água, na maioria das residências, é filtrada antes de ser ingerida (64%). Nas demais este 

tratamento é dispensado, pois há certa segurança quanto à qualidade da água, mesmo sem um 

certificado laboratorial de qualidade dessa água. Com a falta de rede de esgoto (saneamento básico) 

os dejetos humanos são depositados em fossas sépticas ou assépticas ou ainda em terrenos baldios. 

(Figura 11). 

 

 
Figura 11: Destino dos degetos humanos 
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 Esses dois fatores, associados a ausência de serviços locais de saúde, podem ser apontados 

como os principais responsáveis pelo considerável índice de ocorrência de casos de cólera e 

verminoses que atacam principalmente a população com menores condições econômicas. Esse 

problema relete a inexistencia de esforços do poder público em dar assistencia mínima à aquelas 

pessoas. 

Foram também observados na área de estudo problemas ambientais relacionados 

principalmente aos habitos tradicionais de preparo da terra para o cultivo das roças, com o 

desmatamento e queimada da folhagem, assoreamento de nescentes e deposito de residuos de 

resíduos sólidos em áreas de várzea. Mas o que chama a atença nestes casos é que a população 

reconhece tais problemas e tem consciência que estes podem tornar-se mais graves caso nunhuma 

atitude seja tomada. 

Dentre os problemas ambientais que mais incomodam a comunidade estão a extração de 

areia, a morte de peixes – provocada pela deposição de substâncias tóxicas no rio, e a poluição do ar 

– em decorrência de partículas suspensas resutantes do tranposte do minério para o porto do Itaqui. 

Além disso,  com a instalação dos empreendimentos da Alumar e construção do Porto do Itaqui 

uma grande área de mangue foi devastada e a movimentação de embarcações, com a poluição das 

águas por óleos provocou sérios danos ao ecossistema local.   

Embora os moradores não participem aciduamente de entidades em defeza de seus direitos 

como cidadãos (24%) e com mínima participação em eventos que tratam do meio ambiente (32%), 

há uma plena consciência da importância do lugar e do seu potencial ecossistêmico e sustentável. 

Isso os leva a resistir contra o avanço do Pólo Siderúrgico de São Luís, apesar de alguns moradores 

serem favoráveis a empreendimentos desse tipo (Figura 12). 

Recentemente um novo empreendimento instalou-se na região ocupando um ampla área e 

modificando ainda mais o comportamento dos maradores. Trata-se da usina termoelétrica da MPX 

cuja implantação deu-se sob intensos debates e polêmicas sociais e ambientais. Isto porque segundo 

os moradores, não ficaram claros os benefícios reais destinados às comunidades circunvizinhas, 

tampouco a proposta ambiental mostrou-se contemplativa dos ecossistemas locais no sentido de 

protegê-los das agressões a que poderão ser submetidos.  
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Figura 12: Posição dos entrevistados em relação à instalação do Pólo Industrial de São Luís. 

 

 

A comunidade Rio dos Cachorros, ao longo dos seus mais de cem anos de existência, 

manteve uma relação sustentável no que diz respeito ao uso dos recursos naturais. Entretanto, nas 

últimas décadas, registrou-se uma série de danos ambientais devido algumas atividades econômicas 

implantadas na área, como a extração de areia, laterita e também a instalação da Zona Industrial de 

São Luís que modificou profundamente a vida dos moradores, que além da limitação no uso dos 

espaços, também tiveram abalados a sua segurança alimentar, com o comprometimento da 

qualidade do pescado, a extinção de alguns mariscos coletados no mangue e a limitação no uso das 

áreas verdes onde praticam o extrativismo. 

Conforme já mencionado, a comunidade tem testemunhado uma série de conflitos 

ambientais, especialmente nos últimos 30 anos, com a chegada da Alumar e da instalação do Porto 

do Itaqui que ocuparam grandes extensões daquela região e modificaram acentuadamente o 

equilíbrio ambiental e social, uma vez que esses empreendimentos trouxeram instabilidade a essas 

localidades. 

Além disso, atividades como a extração de areia ―realizada de forma mecanizada, com uso 

de tratores, dragas, caminhões basculantes entre outros‖ interferem na estabilidade do ecossistema 

da área. Isso por que as conseqüências de mineração de areia, geralmente são irreversíveis, 

deixando marcas profundas na paisagem. 

No contexto social, as conseqüências dos conflitos ambientais são seriamente sentidas. A 

mineração de areia, apesar da amplitude, emprega menos de 10% da população (IBAMA, 2007). 

Além disso, a falta de estrutura e investimentos voltados para o local e a pouca expectativa 

profissional dos jovens impede essa comunidade de inserir-se no conjunto de uma economia 

participativa. 
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Outro fator importante a ser analisado, são as atividades comumente desenvolvidas pelos 

moradores. Tais atividades, arraigadas nas tradições locais e geralmente executadas de forma 

coletiva, correspondem à pesca, a mariscagem, a extração de pedra, o cultivo de roças, a produção 

de farinha entre outras, todas constituindo práticas artesanais. 

Cabe considerar ainda que a instabilidade social verificada na área em estudo tem se tornado 

um dos mais delicados problemas já enfrentados não só no Rio dos Cachorros, mas também pelas 

comunidades vizinhas que tiveram suas propriedades limitadas e os usos restritos, isto, de certo 

modo, provocou uma descaracterização nos padrões de vida dessas localidades. Espaços antes 

explorados de maneira sustentável sofreram um recaracterização, forçando uma adaptação social 

como condição de sobrevivência e/ou manutenção dos modos de vida locais. 

 

Considerações finais 

 Os conflitos ambientais verificados na área em estudo, bem como as inquietações cada vez 

mais presentes no contexto das modificações ocorridas na comunidade nos últimos anos requerem 

atenção especial, uma vez que esses fenômenos alteraram as características ambientais locais e 

modificaram as condições de vida da população. 

 Alguns empreendimentos instalados na área ou nas proximidades trouxeram diversos 

impactos negativos para o lugar. A poluição dos rios obrigou várias famílias, que antes viviam da 

pesca, a mudar de atividade para garantir o seu sustento.  A extração de recursos minerais como 

laterita e areia, responsável pela impactação de grandes áreas, constitui uma fonte de renda apenas 

temporária para algumas dessas famílias, já que esses recursos são esgotáveis.   

 A implantação da RESEX do Taim, que visa abranger diversas comunidades da zona rural, 

inclusive Rio dos Cachorros, recentemente apoiada pelo IBAMA, é um meio legal e apreciável de 

manter a sustentabilidade ecossistêmica dessas comunidades. Recomenda-se, portanto, o 

acolhimento das questões averiguadas, bem como uma análise mais criteriosa com relação aos 

problemas sócio-ambientais para uma postura mais enérgica por parte dos gestores e da sociedade 

civil organizada. 

 A inclusão social é outra necessidade evidente. A disposição precária dos meios e serviços 

de uso coletivo, considerados essenciais, como educação, saúde, emprego e saneamento básico, 

demonstra a falta de assistência sofrida por essa comunidade, comprometendo o desenvolvimento 

social, intelectual e cultural dos moradores. A sugestão é que se promovam os meios que permitam 

àqueles moradores disporem de tais serviços com qualidade e dignidade.  

Daí a importância dos movimentos comunitários em defesa dos seus direitos e da proteção 

dos recursos naturais e minerais ali encontrados, na tentativa de manter esses ecossistemas, 

explorando de forma sustentável suas potencialidades.  Isto recai numa realidade que, embora 
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intrínseca às comunidades rurais da Ilha do Maranhão, tem se prolongado extensivamente, 

demonstrando a predominância do capital nas mais diversas esferas do social e do ambiental.  
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1INTRODUÇÃO 

 

A gestão do território mesmo considerada como relação de poder de qualquer ator social 

acaba tendo sua maior correspondência no exercício da classe hegemônica agregando um conjunto 

de ações voltadas ao controle e organização do espaço, contribuindo para a difusão da diferenciação 

de áreas e de classes, podendo ocasionar problemas sociais.  

Considerando que a temática ambiental tem ganhado cada vez mais força nos debates em 

âmbito global e, mesmo que certos termos tenham sido consagrados como possibilidades em se 

aliar o desenvolvimento econômico e a preservação da natureza, os conflitos sociais e ambientais 

tem se apresentado com maior frequência no mundo contemporâneo.  

O surgimento de conflitos não é um fato novo, nem estudado particularmente por um 

determinado campo do conhecimento e geralmente mudam de conotação dependendo do contexto 

histórico que se analisa. No entanto, a palavra conflito tem sido usualmente usada para se referir a 

algo negativo, a um tipo de choque ou embate que ocorre entre dois ou mais agentes, que 

apresentam racionalidades e interesses divergentes.  

Nesse sentido, este estudo objetiva compreender como a gestão do território tem sido fator 

causal no surgimento e/ou agravamento dos conflitos socioambientais, tratando especificamente do 

caso da implantação da Termelétrica Porto do Itaqui localizada em São Luís (MA) e da comunidade 

Camboa dos Frades, diretamente atingida pela implementação projeto.  

Metodologicamente as análises partiram de observações diretas durante todo o transcorrer 

do processo, considerando a participação nas audiências públicas e tendo ainda o auxílio de 

entrevistas com alguns moradores da comunidade. As entrevistas têm a finalidade de, através da 

história oral, ajudar na compreensão dos reflexos que a comunidade sente a partir da implementação 

da usina termelétrica. 

Nesse sentido o trabalho está dividido em aspectos conceituais sobre gestão do território e 

conflitos socioambientais na tentativa de demonstrar seu inter-relacionamento, para posteriormente 

tratar empiricamente o caso do conflito sobre a implantação da Usina Termelétrica Porto do Itaqui, 

apresentado assim seus principais elementos. 

 

mailto:fer_nandacunha@yahoo.com.br
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2 GESTÃO DO TERRITÓRIO E CONFLITOS SOCIOAMBIENTAIS: 

ESTABELECIMENTO DE UMA RELAÇÃO DIRETA 

 

 Para que seja iniciada uma discussão sobre gestão do território é importante que se esclareça 

a sua definição, que nesta pesquisa está pautada nos estudos efetuados por Roberto Lobato Corrêa. 

Para ele, gestão do território é ―o conjunto de ações que têm como objetivo, no plano imediato, a 

criação e o controle do espaço‖ (CORRÊA, 1996, p. 23). A gestão do território é um meio para 

tornar viável a existência e a reprodução do conjunto da sociedade, fator que se dá através da 

organização do espaço.  

 Os geógrafos dão grande ênfase à gestão do território nas áreas urbanas, sobretudo nos 

centros, considerando a atuação das grandes corporações com suas múltiplas localizações e 

atividades associadas. Entretanto, é importante destacar que há práticas espaciais diversas que 

exercem influência na configuração territorial para além dos chamados centros de gestão do 

território. 

 Considerando a gestão do território como prática do poder, ela teria por finalidade, nas 

sociedades de classes, manter e ampliar as diferenças (diferenciação de natureza social e espacial). 

No capitalismo, essa gestão do território visa garantir a diferenciação de áreas (condições de 

produção e reprodução no espaço) e assegurar uma reprodução dos diferentes grupos sociais 

(CORRÊA, 1996). 

 Spósito (1998) relaciona assim a gestão do território às empresas industriais que definem 

suas estratégias de localização considerando as áreas de maior densidade ―técnico-científico-

informacional‖, bem como a priorização sobre a disposição de áreas com potencialidade de mão-de-

obra qualificada e estabelecimento de redes de cooperação e sinergia, e, ainda, a consideração sobre 

a proximidade e localização estratégica de grande s mercados consumidores. Mas como a gestão do 

território não se faz específica a empresas, também se destacam os interesses e combinações de 

novos valores fundiários e as condições criadas pelo poder público para que os interesses privados 

possam se efetivar. 

 A autora ainda aborda outros aspectos, como: a não justaposição entre a escala de decisões e 

aquela das implantações e ações; o fato das decisões sobre políticas de localização territorial, que 

interferem em dinâmicas de estruturação urbana de cidades, serem tomadas à distância destas; a 

contribuição do poder  público para a territorialidade que se impõe;  a pouca consideração sobre a 

escala da cidade onde se encontram o controle sobre a ocupação e o uso do território, por parte das 

decisões dos poderes público e privado; e , as repercussões que as localizações estratégicas dos 

equipamentos comerciais e de serviços trazem para as atividades econômicas desses centros 

urbanos. 
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 Com alguns estudos sobre a gestão territorial de empresas, tais como a Sousa Cruz, Corrêa 

(1992) demonstra algumas práticas espaciais que caracterizam a gestão do território, que seriam: 

seletividade espacial, fragmentação/remembramento espacial, antecipação espacial, marginalização 

espacial e reprodução da região produtora. Tais aspectos evidenciam a dimensão espacial do 

processo, bem como a necessidade de conhecimento sobre os agentes sociais e as práticas espaciais 

(historicidade) que devem compor a análise da gestão do território. 

 A gestão do território é, portanto, parte do processo de planejamento que se evidencia como 

o exercício do poder no espaço. Então, considerando que ela acaba por refletir as condicionantes do 

sistema hegemônico e que há práticas socioespaciais ligadas a uma abordagem de planejamento 

local, há uma evidente existência de conflitos envolvendo uma variedade de atores sociais e seus 

interesses. 

Em uma abordagem da sociedade contemporânea, devido a cada vez maior expansão da 

temática ambiental, vem crescendo os estudos dos conflitos socioambientais, com explicações 

versando sobre conceitos; características socioeconômicas; problemas ambientais; desigualdades 

regionais; atores envolvidos nos processos, revelando-se como um campo de abordagem amplo e 

complexo, o que o atribui a capacidade de proporcionar a apreensão da totalidade de um fato, 

acontecer ou fenômeno, desde que abordado de forma conjunta, ou seja, sem uma fragmentação e 

confusão conceitual e/ou de abordagem.  

Em uma visão mais marxista pode-se falar que é necessário que se busque a fonte dos 

conflitos nas relações socioeconômicas, diretamente ligado ao sistema capitalista. Entretanto através 

da visão funcionalista, os conflitos estão associados à natureza humana, a resolução dos mesmos 

então estaria nas mudanças das relações humanas. Para o sociólogo Simmel (1969) os conflitos são 

formas de interação social capazes de modificar grupos de interesse, unidades e organizações.  

Nesse sentido é interessante lembrar que o surgimento de conflitos não é uma novidade da 

contemporaneidade, bem como não é estudado somente por um determinado campo do 

conhecimento e apresentam variações analíticas dependendo do contexto histórico. Usualmente usa-

se a palavra conflito para se referir a algo negativo, a um tipo de choque ou embate que ocorre entre 

dois ou mais agentes, que apresentam racionalidades e interesses divergentes.  

Em sistemas de governança, onde é necessário decidir como os recursos serão alocados, 

alguns conflitos relacionados às políticas, regras e administração, são bastante susceptíveis de 

ocorrerem. Sistemas que ignoram essa possibilidade de conflito aumentam a possibilidade de 

ocorrência e isto pode eventualmente resultar em problemas maiores.  

―O estabelecimento de sistemas hierárquicos rígidos pode aumentar a velocidade das 

decisões, mas, ao mesmo tempo, pode ignorar os interesses de alguns dos participantes do processo 

e colocar em risco o próprio sistema‖ (NASCIMENTO; BURSZTYN, 2010, p.67). Na sociedade 
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moderna, os conflitos são tendencialmente internos, assim a própria sociedade cria e recria espaços 

institucionalizados de decisão e resolução de conflitos. 

Um destaque importante deve ser dado a não confusão sobre o conflito, isto significa afirmar 

que a noção de conflito não pode ser confundida com um simples problema. De forma bem 

simplificada a diferença básica entre conflitos sociais e socioambientais (ou ambientais) estaria no 

fato do meio natural se portar ou não como parte integrante das disputas.  

Os conflitos sociais não veem no ambiente natural a causa dos seus confrontos, sua base está 

pautada no questionamento dos problemas sociais. Um exemplo poderia ser dado pela problemática 

da distribuição irregular de terras, em que a possível resolução estaria na regularização fundiária, 

assumindo o caráter social da questão.  

Já os conflitos socioambientais são originados quando grupos sociais apontam os fatores 

ambientais como objeto e que expressam as relações de tensão entre interesses coletivos versus 

interesses privados. Um exemplo estaria no problema do deslocamento de uma população com base 

extrativista, apontando uma solução na implantação de uma Reserva Extrativista, demonstrando o 

caráter ambiental no contexto da luta. 

 Para Paul Little os conflitos socioambientais acontecem ―quando o cerne do conflito gira em 

torno das interações ecológicas. Essa definição remete à presença de múltiplos grupos sociais em 

interação entre si e em interação com seu meio biofísico‖ (LITTLE, 2004, p. 1). É importante 

destacar que o conceito socioambiental engloba três dimensões básicas: ―o mundo biofísico e seus 

múltiplos ciclos naturais, o mundo humano e suas estruturas sociais, e o relacionamento dinâmico e 

interdependente entre esses dois mundos‖ (LITTLE, 2001, p. 107). 

 Segundo Zhouri e Laschefski (2010), há três modalidades de conflitos socioambientais: (a) 

os distributivos, derivados das desigualdades sociais no acesso e na utilização dos recursos naturais; 

(b) os espaciais, engendrados pelos efeitos ou impactos ambientais que ultrapassam os limites entre 

os territórios de diversos agentes ou grupos sociais; (c) e os territoriais, relacionados à apropriação 

capitalista da base territorial de grupos sociais.  

Tais modalidades não se excluem e podem até não servir como o ―modelo ideal‖ nas 

análises sobre os conflitos, entretanto ajudam a compreender as suas derivações. Alguns podem se 

enquadrar em apenas uma modalidade, entretanto é bem comum a ocorrência do conflito que 

conjugue todas as modalidades, sobretudo quando o conflito ocorre entre atores que representam 

territorialidades modernas versus territorialidades tradicionais. 

Os conflitos socioambientais estão cada vez mais presentes em lugares em que a 

desigualdade se faz como consequência dos processos de dinâmicas sociais e econômicas atuantes 

sobre os territórios e seus recursos naturais, bem como por uma ausência de políticas estatais 

efetivas. As diferentes práticas e racionalidades apresentadas na apropriação e uso da natureza 
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gerando sua transformação são geradoras dos conflitos, por defesa de seus territórios, de suas 

identidades, de seus recursos.  

 O atual contexto leva a entender a existência dos conflitos socioambientais por uma visão de 

desenvolvimento economicista, em que os critérios deste estão atrelados ao produtivismo e ao 

consumismo. Nesse sentido há intensas apropriações de recursos naturais, bem como de espaços 

públicos que acabam por serem apropriados para fins específicos produzindo a reação de grupos 

sociais que se sentem atingidos (territorialmente, ambientalmente, culturalmente, socialmente).  

Então, os conflitos podem estar associados a diversas atividades e setores, envolvendo 

variados atores sociais, com distintas cotas de poder e diferenciados interesses e racionalidades, e, 

também podem ser encontrados em diversas ordens de escala. Tais fatos levam a uma necessária e 

inevitável análise sobre seu contexto histórico para que se tenha uma real compreensão sobre os 

mesmos. 

 A economia determina o processo de produção do território, o jogo político o regula. Então 

as constantes mudanças na estrutura econômica mundial, distribuem e/ou redistribuem 

espacialmente as atividades, gerando, nesse contexto, a resistência de populações à manipulação 

dos seus territórios, agregando movimentos sociais organizados em base territorial contra a falta ou 

pouca capacidade do Estado em atender seus interesses. Nessa linha de argumentação é que se 

percebe o caso da implantação da Usina Termelétrica do Itaqui e suas consequências diretas sobre a 

comunidade Camboa dos Frades.  

 

3 CAMBOA DOS FRADES: A LUTA PELA MANUTENÇÃO DO MODO DE VIDA 

 

3.1 O empreendimento 

 

A implantação da Usina Termelétrica Porto do Itaqui, que teve suas obras iniciadas no ano 

de 2010, foi grande beneficiária da alteração da lei de zoneamento, uso e ocupação do solo, que 

converteu parte da zona rural de São Luís para zona industrial. É importante destacar que apesar da 

empresa ser privada, o projeto assume um caráter público, sobretudo por estar enquadrado no 

Programa de Aceleração do Crescimento do governo federal. Para sua implantação, a empresa tem 

recebido incentivos e isenções fiscais do governo, bem como financiamentos do BNDES (Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), BID (Banco Interamericano de 

Desenvolvimento) e do BNB (Banco do Nordeste do Brasil). 

O empreendimento contará com investimentos de R$ 1,6 bilhões e capacidade inicial de 360 

MW em sua primeira fase, tendo uma segunda fase que duplicará tal capacidade, embora sua vida 

útil esteja contabilizada em aproximadamente 25 ou 30 anos. É um projeto privado, pertencente à 
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empresa MPX, a mesma empresa que possui a área responsável pela comercialização do carvão na 

Colômbia, carvão este que alimentará o projeto.  

O empreendimento está localizado às margens da BR-135, no local onde era situada a 

comunidade da zona rural, Vila Madureira, ou seja, no perímetro em frente à comunidade Camboa 

dos Frades (Figura 02). Tal localização deu-se devido à proximidade ao Porto do Itaqui, por uma 

análise da relação custo-benefício de trocas comerciais. 

 

 

Figura 02: Localização da tremoelátrica Porto do Itaqui 

Fonte: DIFERENCIAL ENERGIA EMPRENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA, 2008. 
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3.2 A Comunidade 

 

 A comunidade de Camboa dos Frades localiza-se à região noroeste da Ilha do Maranhão 

com as respectivas coordenadas: 57,15‘,75‖ S e 97,39‘,22,2‖ W, está voltada para a baía de São 

Marcos, no Golfão Maranhense (PEREIRA, 2008) e está inserida na zona de retroporto do Porto do 

Itaqui (Figura 01).  

 

 

Figura 01: Localização do povoado Camboa dos Frades. 

Fonte: PEREIRA, 2008. 

 

Registros indicam que Camboa dos Frades existe desde 1698 e é fruto de doação do então 

rei de Portugal aos Frades Capuchinhos, conforme consta em documento do arquivo público do 

estado, presente no livro de registros da Freguesia de São Joaquim do Bacanga (1855 a 1857, sob o 

número 62 e folha 59). Esta documentação compõe a Carta de Sesmaria do Arquivo Histórico 

Ultramariano. Mais tarde as terras foram repassadas pelos religiosos portugueses aos moradores 

locais que nelas residem até hoje.   
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Tal fato recebeu confirmações recentes de um arqueólogo do IPHAN (Instituto do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) que ao visitar a área afirmou a importante existência de 

registros desta época da história do Brasil.  

Entretanto devido suas características naturais, a localidade passa a ser atrativo para algumas 

pessoas que necessitam da natureza para garantir sua sobrevivência. O que faz Pereira (2008) 

afirmar: 

 

No início do séc. XX, mais precisamente no ano de 1920, o povoado de Camboa dos Frades 

começou a ser habitado por famílias de pescadores oriundos do interior do estado, atraídos 

devido a sua localização e a rica biodiversidade do ambiente estuarino preservado, propício 

à pesca, a criação de animais e extração vegetal.  

 

Conforme nos conta o Seu Leandro Euzébio, hoje com mais de 90 anos, chegou ao povoado 

aos oito anos de idade. Dona Ana Célia Serra Soares que tem hoje 60 anos, diz ter chegado com dez 

anos de idade. Estes relatos nos fazem acreditar que a comunidade realmente existe há mais de 50 

anos e que foi sendo ocupada por pessoas oriundas do interior do estado que vinham em busca de 

maiores oportunidades e qualidade de vida.  

Atualmente cerca de 30 famílias moram na área e apresentam uma situação diferente. 

Devido à implantação de indústrias ao entorno que lançam seus dejetos, poluindo os igarapés que 

mantém a alimentação da comunidade, a situação de manutenção através do ambiente natural tem 

ficado cada vez mais difícil. Tal fator é relatado pela fala de um morador: ―A gente vê o material 

deles descendo do Igarapé‖ (JORNAL DO SINTRAJUF, maio de 2009).  

Além do pescado, que segundo os moradores antes era em quantidade maior, vivem ainda 

do aproveitamento da palmeira do babaçu. As mulheres, no período das férias escolares das 

crianças, mandam as mesmas para casa de familiares nos bairros do entorno (Anjo da Guarda, Vila 

Embratel), onde os mesmos têm parentes, para dedicarem-se a quebra do coco babaçu, para 

extraírem o óleo e vender na feira do Anjo da Guarda. Os homens pescam, catam caranguejo e 

vendem o excedente, assim, como vivem de pequenos serviços de capina e venda da palha do coco 

babaçu.  

A maioria dos moradores da comunidade é analfabeta e não conseguiria, segundo eles, viver 

fora da região, já que é dela que tiram o alimento do dia-a-dia, apesar de atualmente estar bastante 

escasso, já que, além das empresas que poluentes, ainda há a vinda de pescadores de municípios 

próximos, como São José de Ribamar e Icatu. Estes pescam por vezes de forma predatória e acabam 

proibindo a pesca por outras pessoas. 
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3.3 O processo de resistência 

 

Vila Madureira e Camboa dos Frades possuíam, inicialmente, uma única Associação de 

Moradores, representada pelo Sr. Zacarias Passos, presidente da então Associação dos Moradores 

da Vila Madureira, que teve o papel preponderante de mediador entre os povoados e a MPX 

(empresa do Grupo EBX). Entretanto, para a implantação da empresa, as duas comunidades não 

obtiveram a mesma atenção.  

O interesse era deslocar a Vila Madureira, por estar localizada na área de instalação do 

projeto e de manter a permanência dos habitantes de Camboa dos Frades, já que, apesar de estar 

localizada atrás do projeto e ser diretamente atingida, ela não faz parte do perímetro de 

sobreposição das instalações. Tais fatores levaram a uma quebra da Associação de Moradores, 

fazendo com que dona Maria Ramos rompesse com o presidente da Associação da Vila Madureira e 

tomasse frente da Associação de Camboa dos Frades, como presidente eleita.  

O início das obras de terraplanagem, com a Vila Madureira já remanejada, demonstrou que a 

comunidade Camboa dos Frades estava tendo seu único acesso à terra firme destruído e que ela 

ficaria sem possibilidades de se deslocar, o que a isolaria entre o empreendimento e a Baía de São 

Marcos, configurando este fator como uma forte característica que fez com que as reclamações 

sobre a instalação do projeto se tornassem um processo de resistência, considerando o medo dos 

habitantes do povoado em ter que sair de suas terras à força e sem nenhuma indenização. 

Mas as posições da população não se fazem unanimes, assumindo a configuração de dois 

grupos distintos: a) os que querem sair da área devidamente indenizados; e, b) os que não querem 

sair, representando o surgimento dos conflitos socioambientais, por desejarem a manutenção do seu 

modo de vida que é estabelecido através da ligação direta com o ambiente e utilização de seus 

recursos.  

A população que resiste passa a protestar buscando apoio na mídia, nos grupos de cunho 

socioambientalista (Fórum Carajás), na academia e no Ministério Público. Depois de muitas 

reivindicações, a empresa foi obrigada a assinar um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) e, 

consequentemente, construir uma nova estrada para a comunidade.  

Considerando que ela ainda permanece no local, mas com receio permanente de ser retirada 

a qualquer momento, a mesma ainda tem lutado a partir de demandas levadas ao poder público, 

levantando como pontos de discussão o fato de ser uma comunidade antiga, possuidora de um modo 

de vida especificamente ligado ao ambiente natural, bem como por possuir registros importantes à 

história do Maranhão e do Brasil. 

3.4 O conflito 
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 Para compreender o conflito em um contexto totalizante, ele será descrito apresentando sua 

natureza, indicando o objeto de disputa, apontando o campo do conflito, seus atores e demonstrando 

sua dinâmica. Tal como segue o quadro com uma síntese analítica que será posteriormente 

destrinchada. 

 

ELEMENTOS DO CONFLITO DE CAMBOA DOS FRADES 

 

Natureza 

 

Socioambiental: relacionamento entre o mundo biofísico e o mundo 

humano, tentativa da manutenção de uma relação equilibrada. 

 

 

Objeto de disputa 

 

Posse territorial: território de comunidade X território de indústria. 

 

 

 

Campo do conflito 

 

Antiga Zona Rural de São Luís convertida para Zona Industrial, área 

habitada pela comunidade Camboa dos Frades. 

 

 

Atores 

 

População da comunidade Camboa dos Frades, Empresa MPX, Estado, 

IBAMA, Ministério Público, Movimentos Sociais, Universidades 

Estadual e Federal. 

 

Dinâmica do conflito 

 

A instalação da Usina Termelétrica Porto do Itaqui, da empresa MPX, 

levou a comunidade Camboa dos Frades a ficar isolada atrás da 

construção do projeto, configurando um conflito socioambiental por parte 

da população que deseja continuar habitando o local. 

 

 A natureza do conflito é apresentada como socioambiental considerando que o centro das 

disputas gira em torno de questões ecológicas, ou seja, a comunidade Camboa dos Frades, 

caracterizada por obter base agroextrativista, tem uma relação de equilíbrio com o ambiente. 

Logicamente há os que podem até considerar que tal relação se dá devido os recursos naturais 

servirem para sua subsistência e comercialização, mas o fator principal da abordagem consiste no 

fato de que a população consegue aliar seu modo de vida à preservação do ambiente natural. Assim, 

a implantação da termelétrica altera seu habitus e consequentemente impactará o meio.  
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 É exatamente nesse contexto que se apresenta como objeto em estudo o território. O fato da 

comunidade não obter título das terras que habitam e de estar situada em uma área considerada 

anteriormente como rural e que passou rapidamente a ser uma zona industrial, por modificações 

legislativas, torna aquele espaço como objeto de disputa entre a população atualmente habitante 

(que demonstra através de registros sua moradia ancestral) e empresas que ambicionam instalar-se 

na área dada, sobretudo, a proximidade com o Porto do Itaqui.  

 Então o campo de atuação do projeto não está restrito somente à comunidade Camboa dos 

Frades, embora o campo de conflito sim. O território antes conhecido como Vila Madureira não 

pode ser configurado como área em disputa por já ter sido apropriado pelo projeto (atualmente ele 

abriga as instalações físicas do empreendimento) e por não ter apresentado processo de resistência 

quando se falou sobre seu remanejamento. A comunidade de Camboa dos Frades não foi deslocada, 

mas se vê isolada atrás da usina, correndo risco de ter que sair de sua moradia sem até mesmo ser 

indenizada. 

 Além dos atores já citados, comunidade de Camboa dos Frades e empresa MPX, que estão 

no cerne do conflito, podem-se identificar outros que também estão envolvidos no processo. O 

Estado (poder público) é um forte ator, no âmbito municipal, ele possibilitou a conversão de zona 

rural para zona industrial; no âmbito estadual forneceu incentivos para a implantação do projeto; e, 

no âmbito federal dota a empresa de recursos através do Programa de Aceleração do Crescimento 

do governo.  

O IBAMA, enquanto órgão competente para realizar o licenciamento ambiental do projeto, 

permitiu a implantação do empreendimento, autorizando o início das obras de terraplanagem. 

Entretanto, para tal impôs 102 condicionantes que devem ser cumpridas para que seu 

funcionamento seja liberado. Só resta saber se depois da instalação física concluída, o órgão 

realmente exigirá o cumprimento de tais pontos. 

 O Ministério Público também tem tido importante atuação. Foi através dele que a empresa 

MPX teve que assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), por romper a passagem que a 

população de Camboa dos Frades tinha até a BR-135 assim se responsabilizando por construir uma 

nova via para a comunidade. 

 Houve participação de movimentos sociais. O Reage São Luís é um deles e pode ser 

classificado como: 

 

Um projeto sociopolítico antagônico às elites políticas dirigentes no Maranhão. O 

movimento argumenta que o estado necessita de um novo modelo de desenvolvimento 

mediante o esgotamento da concepção pautada exclusivamente na siderurgia (LIMA, 2009, 

p. 226). 

 



 

801 
 

  O Reage São Luís ganha destaque ao atuar junto às comunidades contestatórias no 

momento das audiências públicas voltadas à viabilização de instalação do projeto. Para tal passou a 

orientar a comunidade sobre uma diversidade de aspectos formais do processo de implantação de 

indústrias, sobretudo através do fornecimento e esclarecimento de informações técnicas. 

 Outro movimento que atuou no processo, através do acompanhamento dos fatos e no 

fortalecimento da resistência ao não deslocamento compulsório da comunidade, foi o Fórum 

Carajás. Este se auto-reconhece como uma teia de entidades do Maranhão, Pará e Tocantins que 

acompanha as políticas de projetos para a Região do Carajás, promovendo atividades de 

sensibilização da opinião pública, formação de lideranças, realizando estudos no sentido do 

fortalecimento do movimento popular para uma intervenção mais qualificada nas políticas públicas 

e consequentemente maior democratização na distribuição dos recursos. 

 A Universidades Estadual e Federal na figura de alguns de seus funcionários e estudantes 

podem ser vistos por duas vertentes. A primeira estaria na figura de alguns professores de tais 

instituições que foram contratados para fazer o Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de 

Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do projeto a ser executado. A segunda vertente estaria na figura de 

um grupo de estudo denominado GEDMMA (Grupo de Estudo: Desenvolvimento, Modernidade e 

Meio Ambiente) da Universidade Federal do Maranhão, que busca atuar fornecendo à comunidade 

análises pautadas em conhecimentos científicos e nos estudos que efetuam, sob vários olhares, 

sobre a realidade que se passa no povoado. 

 A dinâmica do conflito pode ser conhecida com base geral do processo, assim 

compreendido. Os conflitos tiveram origem desde o momento em que se falou sobre a instalação de 

um polo siderúrgico em São Luís, envolvendo doze comunidades, entre elas a Camboa dos Frades. 

Entretanto ganha a atual abordagem quando a usina termelétrica se instala, fazendo-os sentirem-se 

―despercebidos‖ e isolados.  

A comunidade começa a protestar ganhando certa visualização e certos ganhos (caso da 

construção da via de deslocamento). Mas é importante destacar que o conflito não se fez por 

encerrado, pois a população ainda tem se sentido ameaçada, fator que a tem impulsionado a buscar 

ajuda com diversos políticos locais para que recebam os títulos de suas propriedades. Alguns 

representantes do poder público têm colocado a temática em debate nos momentos de discussão 

política, apoiando-se em denúncias e pedidos feitos pela comunidade na busca dos seus direitos.   
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Mesmo que a temática ambiental ainda não tenha enormes avanços é importante considerar 

que sua discussão vem ganhando muito espaço, o que faz com que os conflitos a ela referentes 

sejam cada vez mais visualizados em âmbito global. No bojo dos conflitos estão as relações que o 

homem desenvolve com o ambiente, fazendo com que o território seja, geralmente, grande fator de 

disputa. 

Os conflitos podem estar associados a diversas atividades e setores, envolvendo variados 

atores sociais, com distintas cotas de poder e diferenciados interesses e racionalidades, e, também 

podem ser encontrados em diversas ordens de escala. Tais fatos levam a uma necessária e inevitável 

análise sobre seu contexto histórico para que se tenha uma real compreensão sobre os mesmos.  

Os atores podem situar-se em diferentes escalas e são caracterizados por possuir diferentes 

racionalidades (diferença de valores, interesses e percepções), sendo que são estas as orientadoras 

de suas ações. Nesse sentido, identificar os atores e suas relações faz-se de extrema importância 

para se perceber o cerne do conflito. 

É, também, essencial compreender que os territórios podem assumir diversos usos, aspectos, 

atribuições, funções, funcionalidades e enquadrar-se em inúmeros contextos, mas que os estudos 

sobre os mesmo devem ultrapassar a visão que se tem de fixidez, baseados em traçados e passar a 

(re)conhecer a existência dos territórios produzidos por atores que lhes determinam suas 

atribuições. O trabalho demonstra que a percepção deve considerar os aspectos simbólicos que 

ligam os sujeitos a seus territórios e que lhes fazem afirmar a sua posse sobre os mesmos.  

Os conflitos (re)surgem constantemente, desde as primeiras implantações dos grandes 

projetos em São Luís, por tais comunidades da zona rural habitarem áreas que são conhecidas por 

sua ―vocação‖ econômica, dados fatores como sua localização geográfica e sua infraestrutura 

logística. Tal fato traz à tona a importância em se reconhecer não só os aspectos econômicos, mas 

também os relacionados ao ambiente e à cultura para que não se cometam injustiças ambientais e 

sociais. 

 A gestão do território deve, portanto, na figura do seu maior representante de poder (o 

Estado) encontrar formas de não contrariar o planejamento dos outros atores em escala local, 

fornecendo políticas públicas que ultrapassem somente os interesses das classes hegemônicas, os 

grandes representantes das formas capitalistas de produção. 

 Os instrumentos de planejamento devem passar pela condição de que as linhas espaciais 

ideais traçadas para demarcar fronteiras no uso e ocupação do solo, têm que respeitar todas as 

diferenças existentes no modo de viver dos sujeitos sociais. Isto é, se não forem discutidos a partir 

de uma perspectiva plural dos sujeitos sociais envolvidos no processo, esses traçados podem ser ―o 



 

803 
 

barril de pólvora‖ para intensificar os conflitos entre grupos que possuem modus vivendi e modus 

operandi diferenciados dos agentes sociais dominantes. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É notório no mundo atual que o domínio das relações capitalistas após ter se instalado no 

fazer do mundo urbano, levando consigo o poder das transformações sócio-espaciais, na atualidade 

inclui o mundo rural, inserindo-o na dinâmica da forma de produção capitalista global, tendo sua 

área permanentemente expandida através do incremento das modernas técnicas agrícolas. 

Nesse sentido, a aplicação de capital em áreas diferenciadas que apresentem condições 

favoráveis de investimento são selecionadas e equipadas para tal, sendo dessa forma incluídas no 

ciclo produtivo, buscando a incorporação de novas áreas, num processo de ampliação/incorporação 

de novas fronteiras, como ocorreu no cerrado brasileiro, com a inserção da agricultura moderna, 

representada, preponderantemente, pelo cultivo da soja, a exemplo do sul maranhense. 

O estado do Maranhão, que é caracterizado historicamente por sua forte tendência agrícola, 

também se caracteriza por um baixo padrão nessa atividade, em virtude, principalmente, da 

negligência dos seus representantes políticos, nas várias esferas de poder, onde são quase 

inexistentes políticas públicas voltadas para o segmento formado por pequenos produtores 

agrícolas, visando a melhoria desse desempenho. Com a inserção da agricultura comercial no sul do 

estado, essa realidade é modificada, quando significativos recursos, bem como programas do 

governo são direcionados àquela área, tendo como finalidade maior estimular a instalação de 

grandes produtores, preferencialmente com experiência na agricultura moderna, para investirem na 

área. 

Nesse contexto, considerando-se o ritmo da expansão da soja nas diferentes direções do 

cerrado brasileiro a sua chegada no sul maranhense, no qual vai encontrar condições favoráveis para 

a sua instalação e conseqüente ampliação pode ser considerada como uma nova fronteirada da 

agricultura capitalista, naquela direção. Referida instalação, que por força dos elementos 

circunstanciais, trouxe agregada aos investidores, outros contingentes sociais, como era de esperar, 

e que acarretaram significativas mudanças tanto junto à população tradicional, como junto aos 

imigrantes originários das regiões sul e sudeste do país, que em última instância, ambos passaram e 

continuam passando por alterações que se manifestam nos âmbitos social e cultural dos mesmos, 

bem como no espaço local.   

mailto:mgloriaferreira@yahoo.com.br
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No presente artigo, portanto, serão analisadas as mudanças sócio-culturais e espaciais do 

município de Balsas, localizado no sul do Maranhão, decorrentes da introdução de novos elementos 

culturais, inseridos a partir da instalação da agricultura moderna, voltada preponderantemente para a 

produção de soja em larga escala, direcionada à exportação. Visando atingir esse propósito far-se-á, 

inicialmente, uma sucinta abordagem teórica objetivando relacionar o objeto empírico do estudo 

com a teoria, enfocando aspectos relacionados às mudanças sócio-culturais presentes no cotidiano 

dos moradores da zona urbana e da zona rural, para em seguida analisar o reflexo dessas junto à 

população, bem como, na organização do território, a partir da fixação dos imigrantes na área 

estudada. 

 

 

2 CONTEXTO DAS MUDANÇAS SÓCIO-ESPACIAIS 

 

No âmbito da apresente abordagem é importante refletir sobre a fronteira numa dimensão 

que se caracteriza por uma ―apropriação que incorpora uma dimensão simbólica, identitária e, 

porque não dizer, afetiva‖ (HAESBAERT, 1997, p. 41) dos grupos sociais com seus espaços. 

Nesse sentido, continua o autor, ―se a fronteira indica ao mesmo tempo o fechamento e a 

extroversão, a classificação proporcionada por recortes espaciais, pode reforçar legitimar ou dar 

forma a identidades territoriais específicas‖.  Esse entendimento pode ser aplicado ao caso 

específico da população residente no sul maranhense, que possuía suas características próprias, 

produzidas e acumuladas ao longo do tempo, as quais descreviam sua identidade cultural, e que, 

com a chegada da agricultura comercial, que trouxe agregada aos contingentes de grandes e médios 

produtores, seus familiares, prestadores de serviços, trabalhadores de todos os níveis, dentre outros, 

que por sua vez são portadores de identidades territoriais igualmente específicas, vai promover um 

acirramento entre as duas partes. 

A propósito da formação dessas áreas de atração de população que são geradas nas 

sociedades, segundo a concepção de Andrade (1998) isso acontece quando há uma especialização 

da população na produção de determinados bens ou na oferta de determinados serviços, além de 

uma especialização da produção por áreas geográficas. Esta especialização continua o autor, 

provoca a concentração populacional e desenvolve a implantação de uma infra-estrutura dos 

serviços necessários ao atendimento das necessidades dessa população e que tem maior ou menor 

especialização conforme o volume e o poder aquisitivo da mesma. Esta especialização se reflete 

ainda na infra-estrutura de transportes e comunicações, provocando uma circulação de matérias-

primas, de produtos manufaturados, de pessoas e de capital. Referido entendimento, adaptando-se a 
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amplitude de sua escala, pode ser considerado na explicação das alterações populacionais 

ocorrentes no sul do Maranhão, por conta da agricultura moderna. 

É importante lembrar, nesse contexto, que esse deslocamento para a área, com maior 

intensidade no início da década de 1990, se justifica pela atenção que despertou primeiro, junto ao 

segmento dos grandes investidores de capital atraídos pelas oportunidades de realização de negócios 

vantajosos na área da agricultura, como oferecimento de facilidades de crédito através de 

financiamentos para implantação de unidades de produção, pelo governo, com recursos amplos e 

juros subsidiados; aquisição de terra através de preços simbólicos, em locais considerados 

privilegiados, para uma bem sucedida produção de grãos no cerrado, como aqueles localizados sob 

as chapadas, dentre outros estímulos. Um segundo segmento responsável pela intensificação do 

movimento migratório, principalmente para a zona urbana de Balsas, é interpretado como reflexo 

do anterior, ou seja, a partir da instalação e funcionamento do negócio sojífero na área, a 

repercussão em termos de demanda da mão-de-obra, em todos os níveis, foi uma conseqüência 

inevitável. 

    Como se sabe, é fato comum nas áreas que recebem grandes investimentos externos, 

passarem por verdadeiros processos de metamorfose nos seus aspectos social, cultural e espacial, 

como resultado do processo de inserção de grandes contingentes de população. Referida situação 

vai repercutir tanto na área urbana como na rural, resultante do aprofundamento das relações sócio-

econômicas, sendo uma exemplificação desse fenômeno o caso das transformações no espaço 

urbano de Balsas. ―Na sede daquele município duas situações, até certo ponto antagônicas, são 

visíveis nesse cenário, a primeira protagonizada pelos antigos produtores rurais locais que possuíam 

grandes extensões de terras, que com a sua venda adquiriram imóveis em locais privilegiados do 

espaço urbano, bem como o segmento dos novos investidores e profissionais qualificados, que 

também foram contemplados com a qualidade dos serviços oferecidos a nível local‖ (FERREIRA, 

2008, 143). 

No outro extremo estão os pequenos agricultores familiares, que após desfazerem-se de 

suas pequenas propriedades, ou de as ―desocuparem‖, para entregá-las aos novos proprietários, 

procuram aqueles locais que convinham às suas condições financeiras, como por exemplo, os 

espaços ocupados através de processo de ―invasão‖ para ocupá-los.  

Fica evidenciada dessa forma, que a mecanização da agricultura acoplada às formas 

capitalistas de produção, gerou no sul maranhense situações contraditórias como aquela criada a 

partir do novo que se estabeleceu e trouxe consigo diferentes concepções econômicas e práticas dos 

processos produtivos agrícola, que paralelamente reestruturou as formas espaciais, daquele 

território, pretéritas à sua chegada, as quais foram investidas de novas funções, para adequarem-se 
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aos requisitos que lhe foram impostos. Nesse aspecto, a transformação da área urbana em função da 

imposição dos agentes do capital, apoiados por ações do Estado, teve como resultado a dinamização 

desse espaço, dentro dos moldes que lhes era conveniente. 

Decorrente dessa situação, problemas sócio-econômicos e espaciais foram gerados, e 

continuam sendo, como aqueles atrelados ao rápido crescimento demográfico, fomentado, 

principalmente pelo êxodo rural, em função das questões fundiárias, sem serem acompanhados por 

um eficaz planejamento por parte de setores da gestão municipal, dando margem à ocorrência de 

ocupações de espaços urbanos, sem as mínimas condições de saneamento básico, por populações 

pobres marginalizadas. 

No que se refere ao espaço rural, foram notórias as mudanças que refletiram sobre a sua 

organização, na medida em que os investidores da soja se interessaram pelas áreas planas do 

cerrado, acentuadamente aquelas das chapadas, por se adequarem à utilização de maquinários 

específicos daquela cultura, não lhes despertando interesse as áreas baixas que apresentassem 

ondulações, como aquelas localizadas próximas aos rios, córregos, denominadas no local de 

―baixões‖. Dessa forma, os pequenos agricultores familiares que se encontravam instalados nesses 

ambientes foram preservados, embora essa situação, ao longo do tempo tenha se mostrado 

problemática para os mesmos, considerando o uso intensivo de agrotóxicos e outros elementos 

químicos na cultura sojífera, e que dada a diferença de altitude em que esta se encontra das grandes 

áreas desmatadas, recebem os resíduos e/ou efluentes químicos no período de chuvas, quando do 

processo de lixiviação do solo através das correntezas.   

Sobre essa questão tem-se o depoimento do Presidente do Sindicato dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais de Balsas 
1
 ―além dos venenos que são levadas pelas chuvas para dentro dos 

rios, um fator importante hoje é que a lavoura tá instalada com grande tecnologia, combate tudo 

quanto é praga, mas a praga é combatida este ano e no ano seguinte já tem outra, aí as pregas se 

refugiam do veneno e se instalam na pequena lavoura‖.   

No contexto da distribuição da população, ou seja, do movimento migratório, com suas 

repercussões nos vários setores da economia da área pesquisada, cabe refletir sobre as mudanças 

efetivadas na configuração sócio-espacial urbana e rural, derivadas da implantação das novas 

relações capitalistas de produção, promovendo um redimensionamento do espaço do município de 

Balsas, que requereu, e ainda requer adaptações físicas e sócio-espaciais, como por exemplo, dos 

ambientes situados no entorno da cidade, visando dar abrigo ao grande contingente de 

desempregados da agricultura moderna, que pela falta de moradias adequadas, são obrigados a 

viverem em ambientes onde a qualidade de vida se revela ser extremamente baixa. Também requer 
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reflexão o reordenamento do espaço rural empreendido através das novas formas produtivas ali 

instaladas que ao longo do tempo construiu um tipo de paisagem totalmente diferenciada das 

características anteriores à chegada da soja. 

 

 

3 MUDANÇAS QUE SE REFLETEM NO CULTURAL 

 

Como é fato conhecido, á proporção que o campo se moderniza, criam-se novas formas 

de consumo produtivo, em especial pela incorporação de ciência e informação às áreas rurais. 

Decorre desse fato, o aumento das necessidades de máquinas, complementos, insumos materiais e 

intelectuais, que atenderão à produção, ao crédito, à administração pública e privada. As alterações 

do urbano acabam não se limitando apenas ao comércio, crédito e consultorias, uma vez que o 

crescimento das funções técnicas e administrativas das empresas rurais agroindustriais cria a 

demanda de empregos preenchidos por profissionais de vivência urbana. Além dessa demanda de 

um consumo voltado ao processo produtivo, à produção de soja é geradora de grandes rendas, 

geralmente concentradas nas mãos de produtores, prestadores de serviços e mão-de-obra 

especializada, e tais atores irão demandar um consumo de artigos e serviços de alto valor. (FREIRE 

FILHO, 2006, p. 57 e 62).  

Dessa forma, as atividades agrícolas modernas têm o poder de comando da vida 

econômica e social das cidades e do sistema urbano, tendo como repercussão a organização das 

cidades conforme a sua área rural, na medida em que cada tipo de produto cultivado possui 

necessidades específicas em momentos determinados. Portanto, a modernização tecnológica 

vinculada à produção agrícola, geradora de inúmeras nova demandas, teve forte impacto no espaço 

geográfico, acelerando a urbanização, como meio mais eficaz para satisfazer suas necessidades de 

produtos e serviços especializados (ELIAS, 2003). 

A partir dessa perspectiva enfocada pelos autores, o município de Balsas coaduna-se 

como exemplificação, na medida em que sua zona urbana e rural se transformaram em função da 

instalação da atividade agrícola assentada em bases capitalistas, com destaque para o seu urbano 

que se transformou para dar sustentação às atividades produtivas ligadas à agricultura moderna, 

abarcando toda a área produtora de soja, tanto inter como extra regional do território maranhense, 

expandindo-se sua área de influência aos estados circunvizinhos produtores de soja, que compõem a 

região denominada no local de MAPITO (Maranhão, Piauí e Tocantins), contando com uma infra-

estrutura satisfatória de serviços especializados necessários à efetivação das atividades ligadas à 

agricultura moderna ali instalada, o que trouxe como conseqüência a reorganização sócio-espacial 
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de toda a sua área urbana, além dos efeitos provocados pelo ―inchamento‖ populacional ocasionado 

pela sua transformação em pólo regional receptor de população. 

Segundo Ferreira (2011, p. 5) ―esse dinamismo de demandas potencializadas pelos 

instrumentos produtivos gerou como conseqüência lógica desse processo, alterações no modo de 

interagir com o entorno dos moradores tradicionais e que em última instância, refletir-se-ão nas suas 

formas de perceber situações específicas, assim também como vão imprimir alterações dessa 

natureza junto ao contingente de imigrantes que se estabelecem na área‖. 

Referido processo de confronto das diferenças culturais, denominado por Bhabha 

(2007) de ―embate cultural‖, que se manifesta através de antagonismos ou afiliações, não deve ser 

lido apressadamente como reflexo de traços culturais preestabelecidos, escritos na lápide fixa da 

tradição, complementando esse entendimento destaca que: 

 

 

A articulação social da diferença, da perspectiva da maioria, é uma negociação complexa, 

em andamento, que procura conferir autoridade aos hibridismos culturais que emergem em 

momentos de transformação histórica. [...] O reconhecimento que a tradição outorga é uma 

forma parcial de identificação. Ao reencenar o passado, este introduz outras temporalidades 

culturais incomensuráveis na invenção da tradição (BHABHA, 2007, p. 21). 

 

 

A propósito da fronteira do cultural, aqui enfocado, o autor em referência ainda acrescenta 

que ‖o trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com o ―novo‖ que não seja parte do 

continuum de passado e presente‖, que segundo a sua concepção, esse processo cria uma idéia do 

novo como ato insurgente de tradução cultural. Assim, o encontro das diferenças culturais, efetivar-

se-ia de forma a gerar situações matizadas ou mescladas, pois gestadas a partir dos embates 

culturais entre grupos sociais, os quais produzirão novos formatos culturais que tenderão a se 

moldar e/ou ajustar, uns aos outros, com o passar do tempo. 

No que se refere ao percebido na área de estudo, voltado para as diferenças culturais entre a 

população tradicional local e a população migrante, poderia ser classificada como de aproximação 

com o que concebe o autor, visto que, apesar do aumento da desigualdade sócio-econômica 

evidenciada com a chegada dos agentes do capital na área, as diferenças iniciais mais fortemente 

observadas como, por exemplo, hábitos alimentares indicados por grande percentual dos 

entrevistados, de ambas as partes, após os anos de convívio, aparenta uma absorção através da 

incorporação de pratos e iguarias características através, principalmente, de locais como 

restaurantes que tentam oferecer cardápios que satisfaçam as exigências tanto dos moradores 

tradicionais, como dos ―gaúchos‖ residentes no local, como pode ser percebido através da fala de 

uma paranaense radicada em Balsas, atuante na área gastronômica ―para termos a boa aceitação que 
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temos hoje, tivemos que fazer adaptações de pratos‖ 
 2

. 

Ainda relacionado ao enfoque anterior, é importante mencionar, pelo menos dois outros 

restaurantes da cidade que seus proprietários são do próprio local, e que igualmente possuem 

clientela formada por segmentos variados da sociedade, apesar de trabalharem com cardápios 

regionalizados, como são os casos dos restaurantes Toca do Preá e Restaurante Costinha, ambos 

com dezoito anos de funcionamento.  

No presente contexto de discussão sobre mudanças culturais que se manifestam através de 

hábitos alimentares, considera-se interessante mencionar a ocorrência de aspectos significativos 

relacionados ao segmento dos pequenos produtores agrícolas, sediados na zona rural do município. 

O primeiro diz respeito à incorporação do uso de hortaliças na alimentação dos trabalhadores e de 

suas famílias, que antes da chegada da sojicultura, não possuíam como habito alimentar o consumo 

das mesmas. Referida incorporação foi motivada pelas iniciativas ligadas à promoção de atividades 

de produção e comercialização desses produtos, junto aos pequenos agricultores familiares, através 

da parceria estabelecida entre o SEBRAE, a Prefeitura Municipal de Balsas e da Secretaria 

Municipal de Agricultura, bem como, de empresas privadas sediadas na área, para desenvolverem 

ações junto ao segmento formado pelos pequenos agricultores familiares de forma efetiva. Segundo 

informações fornecidas pela Gerente Regional do órgão
3
 ―a primeira coisa que buscamos é a 

melhoria da alimentação própria, principalmente, o excedente é que vai para o mercado, a gente 

vem reforçando bastante essa questão da segurança alimentar‖. 

O segundo aspecto, mesmo não se relacionando diretamente às mudanças culturais, mas de 

melhoria alimentar, como nas análises anteriores, refere-se às mudanças na alimentação dos 

pequenos produtores residentes nas áreas muito afastadas da sede do município, denominadas no 

local de ―sertão‖, motivadas pela construção de estradas que ligam as grandes fazendas de plantação 

de soja e a área urbana do município. Referido acesso, no passado, era muito problemático, e 

impedia o deslocamento das pessoas, e, conseqüentemente, seu acesso aos produtos básicos de 

alimentação, como pode ser percebido através da fala do presidente do Sindicato dos Trabalhadores 

e Trabalhadoras Rurais do Município de Balsas
4
 ―a nossa alimentação mudou muito, às vezes, você 

chegava numa comunidade e lá não tinha farinha, não tinha óleo de cozinha, não tinha frutas, mas 

hoje isso mudou hoje em qualquer canto de Balsas que você chegar a comunidade está comendo 

melhor, eu não sei a qualidade do produto, porque é muita coisa industrializada, isso aconteceu pela 

melhoria do acesso, através das estradas, aos pontos mais distantes do município, como por 
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exemplo, quem tava lá no Ferreira, vinha aqui uma vez por mês, hoje tem carro todos os dias pra 

essas grandes fazendas‖.  

Outro ponto destacado pelo entrevistado, referente às melhorias alimentares dos 

trabalhadores, acentuadamente, a partir da última década, diz respeito ao fato do recebimento dos 

recursos do Programa do Governo Federal Bolsa Família e Bolsa Escola, por todas as famílias de 

produtores familiares do município, complementando a informação ―agora com a questão do Bolsa 

Família e do Bolsa Escola, isso aí melhorou muito a alimentação‖.  

 Analisando outro ângulo dessa discussão sobre diferenças sócio-culturais, Martins (1996) 

contribui dizendo que a perspectiva de situações advindas da inserção de atividades capitalistas em 

áreas de ocupação tradicional, como o ocorrente no sul maranhense, quando aborda o usual 

conflituoso processo de integração sócio–cultual entre os grupos sociais tradicionais das áreas 

ocupadas por grandes proprietários que se instalam nas áreas de fronteiras:  

 

O encontro de relações sociais, mentalidades, orientações historicamente descompassadas, 

introduz a mediação das relações mais desenvolvidas e poderosas na definição do sentido das 

relações mais ―atrasadas‖ e frágeis, ou melhor, das relações diferentes, com outras datas e 

outros tempos históricos. A mediação das relações mais desenvolvidas faz com que a 

diferença apareça como atraso. As relações mais avançadas, mais caracteristicamente 

capitalistas, por exemplo, não corroem nem destroem necessariamente as relações que 

carregam consigo a legitimidade de outras épocas. Portanto, nesses casos, a diferença não 

tem sentido como passado, mas como contradição e nela como um dos componentes do 

possível, o possível histórico de uma sociedade diversificada, que ganha uma unidade na 

coexistência das diferenças sociais e étnicas. (MARTINS, 1996, p. 45 grifo do autor). 

 

 

Convém ressaltar que o aspecto destacado pelo autor, caracterizado quase sempre como 

de ―superioridade‖ dos grupos sociais capitalistas, frente à sociedade tradicional, nos ambientes de 

fronteira agrícola, remete à identificação de situações análogas observadas na área de estudo, 

relativo a posturas sócio-culturais de alguns dos novos agentes do capital, no que diz respeito à 

população local. Referida situação pode ser exemplificada, na área de estudo, quando da criação do 

Centro de Tradições Gauchas – CTG, que nos anos iniciais dos imigrantes em Balsas, teve a 

realização das suas atividades sócio-culturais de forma fechada, portanto, de isolamento da 

população tradicional, sendo interpretada por esta como a necessidade de manter, um relativo 

distanciamento, por força da detenção do capital por parte daqueles, como o destacado pela 

funcionária do município de Balsas ―no início o CTG era muito fechado, realizava suas atividades 

sem envolver os moradores tradicionais do município‖ 
5
. 

Convém destacar, entretanto que segundo depoimentos de grande parte dos 

entrevistados, os mesmos reconhecem que após as dificuldades iniciais de convivência, delineiam-

se possibilidades de superação das diferenças culturais de ambas as partes. Atualmente são 
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percebidas sinalizações de abertura através de atitudes voltadas para uma maior aceitação, de ambos 

para questões relacionadas às situações que se caracterizaria como de aproximação cultural. Nesse 

sentido, pode-se indicar como um aspecto dessa quebra de barreira simbólica entre as pessoas, 

como o destacado pela fonte indicada anteriormente ―uma das coisas que é predominante hoje aqui 

na região, por exemplo, o churrasco que é a cultura do gaucho aqui chegou forte, pois até os 

balsenses já estão com hábito dos finais de semana fazer o churrasco‖. 

A respeito da possibilidade que as pessoas têm de fazerem contatos múltiplos e que 

estes podem oferecer estratégias culturais aos indivíduos, Claval (1999, p. 105) alerta ―o problema 

encontrado pela maioria das pessoas que vivem em proximidade vem do fato de não dominarem os 

códigos e as convenções dos grupos aos quais não pertencem; uma parte do que gostariam de 

transmitir não é compreendida; são penalizados e surpreendidos e dificilmente controlam os 

movimentos de impaciência‖. O autor enfatiza ainda que ―o desenraizamento libera ao permitir 

comparações. [...] as situações de contato cultural abre uma via aos questionamentos. Fazendo 

descobrir outros códigos e outros sistemas de regras, convidam ao questionamento das bases do 

universo no qual se vive‖.  

Essa idéia do autor, acima citado, pode ser constatada através do relato da funcionária 

da Secretaria de Cultura do Município anteriormente referida: ―o CTG há alguns anos (de 3 a 4) 

aceita alunos balsenses para participar de oficinas sobre suas danças folclóricas, inclusive tem 

garotos balsenses que já dançam por lá. Quer dizer, no início tava separado, depois teve essa 

questão da aproximação. Na semana do folclore, também nós os convidamos para dançar junto 

conosco, porque o folclore é uma manifestação universal, então teria que ter a participação de todos, 

para que não tivesse aquela distância entre a cultura do imigrante e a acultura do balsense‖. 

Pela abordagem empírica sobre a área de pesquisa, respaldada no referencial teórico 

aqui contemplado, é possível perceber o complexo imbricamento de situações forjadas no âmbito 

das relações sócio-culturais que se desenvolvem nos ambientes de contato de culturas diferentes 

como o constatado na cidade de Balsas, entre a população local e a população imigrante.  

Nesse sentido, cabe destacar que conforme a visão dos autores trabalhados depreende-se 

que as diferenças culturais não devem ser encaradas como situações permanentemente 

problemáticas e de desencontros, mas que, pelo contrário, devem ser percebidas numa perspectiva 

de ampliação de possibilidades de descobertas de pontos de identificações que terminarão por 

encontrar elementos de equilíbrios. Nesse propósito, tem-se o sugerido por Claval (1999, p. 107) ―A 

cultura não é uma realidade de essência superior e que ficaria congelada fora dos golpes da história. 

Ela muda mesmo quando as populações que a ela pertencem acreditam que esteja congelada‖. 
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4 NOVAS FORMAS DE ESPACIALIZAÇÃO NO URBANO E NO RURAL 

Dentro do contexto aqui abordado é interessante refletir também sobre os 

desdobramentos advindos da posição de liderança assumida pela cidade de Balsas na organização 

do território, na última década que é potencializada pelo esvaziamento de população, produtos e 

serviços, tradicionais ou modernos, ocorrente nas outras cidades-sedes dos municípios que 

compõem aquela área produtiva, repassando para aquela cidade a incumbência dessa oferta.  

Assim, a dimensão de atendimento requerida pelo setor produtivo agrícola levou, 

concomitantemente ao aparelhamento, em termos de bens e serviços, daquela cidade, através de 

construções ou adaptações de infra-estruturas voltadas, também, para o atendimento da população 

imigrante atraída para a região, em decorrência do novo perfil urbano de Balsas, imposto pelas 

atividades agrícolas modernas, gerando, dessa forma, um espaço de fluidez compatível aos centros 

urbanos de porte médio. 

Convém observar que a dinamização da fronteira agrícola dessa área, através da sua 

integração à economia global por meio da atividade agrícola mecanizada, a qual incorpora o 

território antes utilizado em atividades econômicas diversas, leva a um redimensionamento do seu 

formato espacial anterior. Referido dinamismo, inerente à atual fronteira capitalista, vai interferir de 

forma decisiva no uso e ocupação do solo rural e urbano, para dar lugar aos mecanismos que terão 

destacadas funções nas atividades capitalistas ora instaladas. Por outro lado, o processo de ocupação 

desse território, pelos segmentos formados pelos imigrantes vai gerar desagregações sócio-espaciais 

e culturais no município de Balsas. 

Dessa forma, aquelas necessidades geradas a partir das atividades ligadas ao negócio da 

soja vão imprimir novos desenhos espaciais através do redimensionamento de antigos marcos que 

caracterizavam o urbano ao longo do tempo como foi o deslocamento do centro administrativo e 

comercial da área antiga da cidade para uma nova, antes tida como limite do considerado como 

centro. ―Referido reordenamento espacial privilegiou a localização das instituições financeiras, e 

todo o conjunto de órgãos e setores das esferas municipal, estadual e federal, visando atender as 

demandas ensejadas a partir da agricultura capitalista (FERREIRA, 2011, p. 6).  

Dentro desse contexto, as conseqüências das modificações operadas na organização do 

território são visualizadas através dos rearranjos das estruturas administrativo-financeiras, como o 

enfocado anteriormente, que só serão compreendidas através das linhas explicativas que convergem 

para a concepção de território, como a de Haesbaert (1997) segundo o qual:  

 

O território envolve sempre, ao mesmo tempo, mas em diferentes graus de correspondência 

e intensidade, uma dimensão simbólica, cultural, através de uma identidade territorial 

atribuída pelos grupos sociais, como forma de ―controle simbólico‖ sobre o espaço onde 
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vivem (sendo também, uma forma de apropriação), e uma dimensão mais concreta, de 

caráter político-disciplinar: a apropriação e ordenação do espaço como forma de domínio e 

disciplinarização dos indivíduos (HAESBAERT, 1997, p. 42). 

 

 

O autor em referência ainda destaca, com referência às situações que se caracterizam 

como de territorialidade de grupos que se instalam em áreas já demarcadas culturalmente ―produz-

se uma nova territorialidade, marcada pelo conflito de atributos históricos – entre os que chegam e 

os que já estavam – e o conflito entre duas formas de operar, sentir e viver a mesma fração do 

espaço‖ (HAESBAERT, 1997, p. 12). 

Sobre essa situação, Carlos (1996, p. 20) acrescenta a dimensão da história que se 

realiza na prática cotidiana, dando destaque para o lugar, e nos diz ―significa pensar a história 

particular de cada lugar se desenvolvendo, ou melhor, se realizando em função de uma 

cultura/tradição/língua/hábitos que lhe são próprios, construídos ao longo da história e o que vem de 

fora, isto é o que vai construindo e se impondo como conseqüência do processo de constituição do 

mundial‖, como o observado e já destacado sobre a área de estudo.  

É importante mencionar que no processo de estabelecimento, naquela região do estado, 

dos imigrantes portadores das novas técnicas agrícolas, atraídos pelas facilidades disponibilizadas 

pelo governo, nas suas várias esferas e setores, os mesmos adquiriram imóveis ou os construíram 

nas melhores áreas, do espaço urbano, o que deu uma feição diferenciada do território, se 

comparada à anterior da chegada da soja.  

Relativo à tendência de concentração dos imigrantes diretamente envolvidos nas 

atividades da agricultura capitalista, em áreas específicas do espaço urbano, gerou a formação de 

novos bairros que guardam características do padrão sócio-econômico dos seus moradores. 

Exemplifica bem essa situação, a ampliação do antigo bairro Cajueiro, que sediava as residências 

dos moradores locais que possuíam situação sócio-econômica diferenciada dos demais, e que 

atualmente teve sua área redimensionada e considerada ―nobre‖, por agregar o segmento ligado aos 

sojicultores bem como, dado o padrão dos seus imóveis. 

Cabe lembrar que esse aspecto do urbano possui um reflexo mais imediato no 

quotidiano da população, na medida em que valoriza determinados espaços, impedindo o acesso aos 

mesmos dos cidadãos comuns sem um padrão financeiro compatível ao requerido para essas áreas, 

considerando o alto valor de mercado dos imóveis e dos serviços a eles vinculados. Na cidade de 

Balsas essa é a realidade vivida pela população na atualidade, com áreas valorizadas, dentro do 

mercado imobiliário, como pode ser observado no depoimento de um profissional daquela área 
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―Cajueiro é o bairro residencial mais caro. O valor do metro quadrado na Avenida Catulo (área de 

maior movimentação comercial) atualmente é de R$ 772,00‖ 
6
.  

 Opostamente existem outros bairros com deficiência de infra-estrutura urbana, onde se 

encontram os segmentos mais empobrecidos da população como os bairros CDI, Jardim Primavera, 

Flora Rica dentre outros que se localizam na área periférica da cidade de Balsas, onde residem os 

trabalhadores deslocados pelos movimentos migratórios campo-cidade, bem como aqueles de 

outros municípios e de outros estados do nordeste. 

Esse crescimento urbano protagonizado pela agricultura capitalista apresenta o 

fortalecimento entre as várias outras desigualdades, aquela referente ao acesso aos serviços e 

equipamentos urbanos, aproximando esses locais de habitação, do quadro de carências acentuadas 

vivenciadas pelas comunidades residentes em favelas nos médios e grandes centros urbanos do país, 

que se traduzem em péssimas condições de habitabilidade. Sobre essa situação, Máximo (2006) 

destaca que: 

 

O desenvolvimento territorial apresentado nas regiões onde ocorre a dinamização da 

economia tem acentuado o quadro de disparidades sócio-espaciais, e tem trazido uma série 

de problemas de organização do território, principalmente pela convergência de vultosa 

soma de investimentos e uma população associada a tais recursos. Isto transforma os 

municípios em espaços de desordem territorial atrelada à maneira como a urbanização tem 

se apresentado nessas cidades, onde se tornam manifestos de forma cada vez mais evidente 

problemas característicos dos maiores centros urbanos, e intensificam-se os já existentes e 

específicos das cidades interioranas. Expõem-se os conflitos de uso e ocupação do 

território, as carências na mobilidade e transportes e a crescente desigualdade no acesso aos 

serviços públicos e às redes de infra-estrutura (MÁXIMO, 2006, p.400). 

   

 

Referida concepção sobre os desdobramentos sócio-econômicos e espaciais que atingem 

as áreas que se encontram inseridas no processo de reestruturação produtiva da agricultura, 

redundando no fortalecimento do seu caráter excludente, é ratificada por Elias (2006) destacando: 

 
A acessibilidade desigual aos equipamentos sociais e às redes de infra-estrutura entre as 

populações das áreas urbanas e rurais, assim como a centralização das instituições públicas 

e dos serviços, vêm contribuindo para a aceleração do fenômeno da urbanização. Estes se 

tornam ainda mais visíveis nas áreas onde a reestruturação produtiva da agropecuária 

concentra a propriedade da terra e diferencia as partes que compõem a região, seja nas 

relações de trabalho, seja na alocação de investimentos. Desse crescimento urbano 

predominantemente excludente, emergem diversas questões associadas à forma desigual 

como se dá o acesso aos benefícios trazidos pela urbanização, assim como aos conflitos e 

incompatibilidades de uso e ocupação do território (ELIAS, 2006, p.71).  

 

  

Dessa forma, a área urbana de Balsas hoje reflete um matiz sócio-econômico, cultural e 

territorial engendrado nessas situações, as quais, no início da década de 1990, se apresentavam de 
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forma muito mais contundente, em termos de ocupação da mão-de-obra, considerando-se a ausência 

do poder público junto ao segmento formado pela classe sócio-econômica baixa. 

Referente às alterações de ordem econômica e social, que se refletem na configuração 

sócio-espacial mais específica no rural do município ora em análise, tem-se a destacar alguns 

aspectos observados quando da realização de trabalho de campo: além das ações dos programas 

financiados pelo governo federal junto aos pequenos agricultores familiares como o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar – PRONAF, Programa Nacional de Crédito 

Fundiário, Programa Comunidade Viva, dentre outros, foi possível identificar outras ações como é o 

caso do SEBRAE, a Prefeitura Municipal de Balsas, através da Secretaria Municipal de Agricultura, 

e de empresas privadas, que atualmente agem em conjunto, no atendimento aos agricultores 

familiares, com é o caso da produção, pelos pequenos produtores familiares, de hortaliças variadas, 

como o destacado no item anterior, com uma observação: essas ações são desenvolvidas tanto na 

zona urbana como na zona rural (em alguns povoados) do município.   .  

Relativo à atuação do SEBRAE, foi informado através da Gerente Regional, 

anteriormente referida, que atualmente são realizadas pesquisas de mercado na cidade e a partir dos 

resultados, o setor monta e acompanha projetos voltados para o atendimento das demandas, junto 

aos agricultores familiares, como é exemplo o de horticultura, ora em execução. Foi destacado que 

em anos anteriores já existiam algumas experiências desse cultivo de forma pontual, mas que 

somente em setembro de 2008 é que o mesmo teve suas ações sistematizadas . 

. No que se refere ao controle da produção, a assistência é de responsabilidade da 

Prefeitura e de outros parceiros, dentre as quais estão algumas empresas como a SEAGRO e a 

CARGIL, em algumas propriedades, algumas outras empresas fazem apoio técnico.  Uma das 

finalidades para o projeto em referência, diz respeito à questão da produção orgânica certificada, na 

direção da qual estão trabalhando.  

Ainda segundo a fonte anteriormente indicada, está sendo incentivada a diversificação 

de culturas, a qual é baseada em pesquisas rápidas no mercado consumidor, tanto com o cliente 

direto como em restaurante, lanchonetes, supermercados, etc. referido projeto envolve áreas 

urbanas, e rurais como os assentamentos de produtores familiares localizado no interior do 

município de Balsas.   

Relativo a essa questão da produção de hortaliças, pelos agricultores do município de 

Balsas, tem-se o depoimento do presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais 

de Balsas: ―muita gente que viveu na roça produzindo arroz, milho, feijão, mandioca, criando seus 

animais, hoje se agregam a grupos de produção para produzir hortaliças aqui dentro da cidade, por 

falta de outra alternativa de subsistência. Também temos esse tipo de cultivo em vários 

assentamentos como São Cardoso, Santa Luzia, Angelim e muitos outros, todos os dias eles estão 
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na feira vendendo hortaliças‖. È interessante observar que existe certa sintonia entre a fala da 

técnica do SEBRAE e a do presidente do sindicato, sobre a realização dessa atividade no âmbito do 

município em alusão.  

No que se refere aos produtos tradicionalmente cultivados pelos pequenos produtores 

como arroz, por exemplo, segundo ainda o informante acima indicado, ―hoje já não é mais 

vantagem, pois não tem mercado, devido a questão da qualidade, da beleza do produto que não 

tem‖. Continua o presidente ―os grandes plantam arroz, milho, feijão, então isso tirou a chance do 

pequeno ter um pequeno mercado, apesar das dificuldades, o feijão ainda é um produto que o 

pequeno tá produzindo‖.  

Cabe destacar que, segundo a visão do entrevistado ora em referência, de todos os 

produtos cultivados na área, a produção da mandioca seria uma das únicas em que não haveria 

manifestação de interesse por parte dos grandes produtores em abarcar esse mercado, mas que por 

outro lado, o pequeno agricultor não possui condição de crescer nesse tipo de produção ―ela, a 

mandioca, produz muito bem‖, pois existe certa resistência por parte dos bancos oficiais para o seu 

financiamento. Uma das principais exigências feitas pelos bancos para concessão de crédito diz 

respeito à existência de assistência técnica, ou seja, a orientação e o acompanhamento do processo 

produtivo da farinha, tentando assegurar uma qualidade que tenha aceitação no mercado, porém, 

como não existe esta, o financiamento não é efetivado, caracterizando-se, dessa forma como um 

círculo vicioso, onde a inexistência de um acarreta a inexistência do outro. Entretanto, questiona o 

entrevistado: ―quais são os maquinários que os agricultores familiares têm disponíveis para está 

produzindo essa farinha de qualidade para o mercado?‖ Também a formação do trabalhador para a 

realização dessa atividade com sucesso, seria uma necessidade urgente no sentido de viabilizar essa 

produção a contento, na concepção do Sr. Abraão.    

A propósito das questões aqui colocadas sobre as dificuldades dos pequenos produtores 

para empreender ―inovações‖ e ainda aquelas geradas a partir das condições impostas para a 

concessão de crédito oficial a esse segmento de trabalhadores, Romano e Buarque (2001) nos dizem 

que: 

 

O crédito oficial apresenta problemas operacionais que aumentam a sua seletividade no 

sentido inverso. A maioria desses problemas decorre da seguinte situação: os programas 

são dotados de um caráter social, adequando-se em boa medida ao perfil de sua clientela; 

porém são geridos por bancos que funcionam primordialmente sob a ótica dos sistemas 

financeiros voltadas, em geral, para atender grandes empreendedores. Por esse caminho, os 

programas são inseridos numa lógica estranha aos interesses dos agricultores familiares. Na 

mesma direção, pesa a dissociação que se dá, na prática, entre o crédito como operação 

financeira e as recomendações referentes às atividades de capacitação e de assistência 

técnica que deveriam ser ministradas e não o são (ROMANO E BUARQUE, 2001, p. 8) 

 

 

É importante observar que as dificuldades de acesso ao crédito, bem como de capacitação dos 
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agricultores familiares, para o trato com atividades/setores pouco conhecidos por estes, colocadas, 

principalmente pelos órgãos de financiamento, como o apontado pelos autores anteriormente 

destacados, vão se constituir como elemento impeditivo da realização de novas práticas produtivas, 

como também da ampliação e melhoria daquelas mais tradicionais, o que vai gerar, como 

desdobramento, um contingente significativo de agricultores familiares que não é beneficiário de 

qualquer tipo de programa do governo. 

O enfoque aqui privilegiado, encontra-se diretamente relacionado aos desdobramentos 

gerados a partir da instalação do processo produtivo de soja no interior do município de Balsas, 

dando-lhe uma nova configuração do território que foi anteriormente ocupado pelos moradores 

tradicionais.  

Haesbaert (1995) quando se refere à magnitude paisagística revelada através das formas 

geométricas desenhadas pelos campos de plantios desenvolvidos através da agricultura moderna 

assim se manifesta:  

 

O atual processo moderno, capitalista, de desterritorialização extrapola as relações 

cotidianas e se projeta numa escala nunca antes verificada: seus traços são passíveis de 

leitura a vários quilômetros de altitude [visão aérea]. Poderíamos mesmo afirmar que sua 

verdadeira magnitude só é abarcada nessa escala, quando as marcas concretas de sua 

geografia podem revelar de fato seus limites (físicos, pelo menos, pois tratam-se de 

espaços-rede transnacionalizados). E quem é capaz de refletir a essa escala? Obviamente, 

quem detém o poder sobre as fontes de informação [...] (HAESBAERT, 1995, p, 198)  

 

 

A colocação do autor leva a refletir sobre as reais repercussões decorrentes do enorme 

volume de áreas adquiridas pelo grande capital, no âmbito dos pequenos produtores, quando 

tiveram seus espaços de produção apropriados pelos investidores da agricultura moderna, 

ocasionando, dessa forma, a sua desterritorialização, levando significativas repercussões sobre a 

espacialização da pequena agricultura, que teve como alternativa viável a ocupação de áreas 

―desvalorizadas‖ pelos sojicultores, por não apresentarem elementos compatíveis à uma rendosa 

agricultura, como os ―baixões‖.  

Assim, a reconfiguração do território balsense empreendida pela nova espacialização 

dos serviços e dos locais de moradia tanto da população imigrante oriunda das regiões sul, sudeste e 

centro-oeste, como da população formada pelos trabalhadores originários do êxodo rural do 

município de Balsas, bem com dos outros municípios do estado do Maranhão, promoveram 

alterações que são constatadas dentro da área urbana do município ora referido. Cabe lembrar ainda 

que a área rural do município, talvez reflita com mais intensidade as mudanças sócio-espaciais do 

território, decorrentes da instalação da agricultura assentada em bases capitalistas, e que teve como 

conseqüência inevitável a desestruturação da pequena agricultura familiar.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se sabe, é fato comum nas áreas que recebem grandes investimentos externos, 

passarem por verdadeiros processos de metamorfose nas suas áreas rural e urbana, resultante do 

aprofundamento das relações sócio-econômicas, sendo uma exemplificação desse fenômeno o caso 

das transformações sócio-culturais e espaciais rurais e urbanas de Balsas.  

Dentro desse cenário estão às mudanças geradas a partir do encontro dos hábitos e 

tradições da cultura dos imigrantes originários das regiões sul, sudeste e centro-oeste, com os da 

população local que levou a certos embates iniciais, mas que, conforme o enfocado antes passa 

atualmente por um processo de acomodação das arestas de ambas as partes.  

Considerando, portanto, que a zona urbana de Balsas exerce a função polarizadora para 

realidades distintas, como aquela relativa ao suprimento das demandas originárias das atividades da 

agricultura comercial empresta uma feição desenvolvimentista ao espaço urbano, através do seu 

aparato infra-estrutural criado pelo Estado e iniciativa privada, para atender àquelas necessidades.  

Cabe observar que esse território ocupado pelas atividades ligadas à agricultura 

comercial trouxe no seu redesenho do espaço repercussões que deram resignificação do ponto de 

vista do simbólico e do real para, principalmente a população tradicional lá instalada anteriormente 

à chegada da população imigrante.    

É importante observar ainda que os rearranjos dos territórios ocupados pelos pequenos 

produtores, tiveram como fatores impulsionadores dessa reorganização espacial os programas 

financiados com recursos do Governo Federal como PRONAF, Programa Nacional de Crédito 

Fundiário, Programa Comunidade Viva, SEBRAE, Bolsa Família, Bolsa Escola dentre outros, e no 

nível local, o repasse de recursos através da Prefeitura Municipal de Balsas. Também se destaca a 

participação de empresas privadas na prestação de assistência técnica junto aos agricultores 

familiares, o que denota, talvez, o início de um novo ciclo de relações que estão se estabelecendo 

naquela área. Nessa direção, cabe considerar que, segundo o observado junto à população 

tradicional que participou da pesquisa, existem opiniões/sentimentos diferentes e/ou contraditórios 

sobre as mudanças implantadas no município com a chegada do novo, como é de se esperar, todavia 

foi detectado um ponto de consenso indicado por todos, que se refere à facilidade de deslocamento 

para o interior mais afastado, como por exemplo os ―Gerais‖, viabilizado pelos proprietários das 

grandes fazendas de soja instaladas naquela área. 

O sul maranhense, assim inserido na economia globalizada, passa a desempenhar novas 

funções dentro da divisão territorial do trabalho agrícola, ampliando cada vez mais o distanciamento 
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entre a agricultura moderna e aquela com base técnica tradicional. Referido modelo de crescimento 

econômico deixa visíveis suas seqüelas, e de maneira mais contundente, nos parâmetros sócio-

culturais e espaciais. 

 

Notas Explicativas 

1
 A presente abordagem integra, em parte, o enfoque do trabalho apresentado no Encontro de Geógrafos da América 

Latina, 2011. 
2
 Sr. Abraão de Lira Moraes, presidente do STTR de Balsas, em  12. 2010.  

3
 Informação prestada pela proprietária do Restaurante Princesa, da cidade de Balsas, figurando como um dos pontos 

mais conceituados da gastronomia local, em 27.08.2010. 
4
 Sra. Sandra Barcelos Coelho, Diretora Regional do SEBRAE, em 12.2010. 

5
 Informação prestada pela professora Edilza Virgínea, funcionária da Secretaria de Cultura do município de Balsas, em 

26.08.2010. 
6
 Proprietário da imobiliária com  maior volume de trabalho na região de Balsas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esse novo século trouxe algumas transformações, caracterizadas por processos de inovações 

tecnológicas, produtivas e sociais. O modelo de desenvolvimento econômico vigente tem com 

principal foco o uso indiscriminado de recursos naturais não renováveis. Esse novo sistema também 

pode ser chamado de paradigma técnico-econômico, que teve seu início a partir do estabelecimento 

da nova ordem mundial após as guerras originando uma integração comercial e financeira entre as 

nações. 

O crescimento econômico se faz necessário para manter o padrão de vida das sociedades 

modernas, mas não é suficiente para garantir o desenvolvimento sustentável, o crescimento deveria 

esta subjugada à necessidade ecológica. Cada região do mundo tem seu próprio nível de 

desenvolvimento, os países do norte teriam um crescimento econômico elevado assim como uma 

grande quantidade de consumo e desperdício, e os países do sul as desigualdades é que estariam 

presentes e onde há uma enorme busca por recursos naturais. Diante deste contexto o objetivo deste 

trabalho foi discutir sobre a problemática ambiental analisando a propostas do desenvolvimento 

sustentável para sua resolução, discutindo a problemática ambiental mundial que ora se apresenta 

visando analisar o desenvolvimento sustentável como alternativa para a resolução destes. 

Assinalar alguns aspectos dessa relação complexa existente entre os problemas ambientais, o 

desenvolvimento sócio-econômico e o ambiente natural e social 

A metodologia empregada para realização deste trabalho constituiu-se de pesquisa 

bibliográfica, utilizando-se da análise de conteúdo da literatura estudada, para discutir a relação do 

modelo de desenvolvimento econômico vigente com a problemática ambiental atual, considerando a 

origem dos movimentos ambientalistas e a necessidade de inserção do desenvolvimento sustentável. 

Essa exploração ambiental está diretamente ligada ao avanço do complexo desenvolvimento 

tecnológico, científico e econômico que, muitas vezes, tem alterado de modo irreversível o cenário 

do planeta e levado a processos degenerativos da natureza. 
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A PROBLEMÁTICA AMBIENTAL E SUA RELAÇÃO COM O MODELO 

SOCIOECONÔMICO VIGENTE 

 

O modelo de desenvolvimento socioeconômico atual assimilou uma conotação positiva, onde 

crescimento econômico e desenvolvimento econômico teriam os mesmos significados sendo 

aplicado de forma uniformizada em todo o mundo. A idéia de desenvolvimento foi ligada a de 

modernização, fato que não ocorre nos países subdesenvolvidos os deixado a parte dos demais 

países (desenvolvidos e/ou em desenvolvimento).  

Segundo Rampazzo (2002, p. 161) ―as estratégias de desenvolvimentos adotadas têm 

privilegiado o crescimento econômico há curto prazo, às custas dos recursos naturais vitais, 

provocando verdadeira crise ambiental em escala mundial.‖ 

Nos países desenvolvidos, em desenvolvimento e/ou avançados esse dinamismo econômico 

foi encarado de forma satisfatório para ambos os lados. Além de trazer ganhos, trouxe socialmente 

uma ―homogeneidade‖ disfarçada nos lucros obtidos em negócios específicos com empresários de 

grande porte, pois na realidade o que realmente acontece é uma profunda desigualdade social, ou 

seja, uma heterogeneidade. As estratégias de desenvolvimento têm como principal objetivo obter 

grades lucros em curto prazo sem levar em consideração os recursos naturais. 

De acordo com Altvater (1995), o desenvolvimento se realiza no espaço global, mas de 

maneira extremamente descontínua e não simultânea nas diversas nações e regiões do mundo. 

Países como Estados Unidos e China analisando o seu modelo de crescimento seriam os maiores 

poluidores do planeta, se cada habitante do planeta consumisse o que um americano consome os 

recursos naturais extinguiriam mais rápido e das vinte cidades mais poluídas do mundo cerca da 

metade estão na China. O modelo de crescimento econômico dos países desenvolvidos desde o 

inicio da revolução industrial deixou de lado as questões ambientais. 

As sociedades pobres, que sofrem devido problemas de ordem econômica e política acabam 

por destruir seu próprio ambiente através do desmatamento, da má utilização do solo e migrando 

cada vez mais para centros urbanos já congestionados com seus problemas. 

Os países em desenvolvimento para não ficarem de fora do mercado global acabaram 

adotando o mesmo modelo de crescimento. O Brasil, por exemplo, enfrenta dificuldades de 

desmatamentos, poluição das águas e do ar nas grandes cidades. 

Nos países ricos ou emergentes o grande problema reside na exploração predatória dos 

recursos naturais em função de práticas econômicas que causam uma degradação ambiental 

generalizada. 
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Cada país luta pela sua sobrevivência através de um crescimento que não leva em 

consideração os impactos que causa aos demais, os problemas ambientais que enfrentamos é 

decorrente da falta de um crescimento econômico que não privilegia as formas do desenvolvimento 

sustentável, contudo afirma Rampazzo (2002, p.164) que 

 

Sem dúvida, o crescimento econômico é necessário, porém não suficiente para garantir o 

desenvolvimento. Deve submeter-se às regras de uma distribuição social equitativa e às 

imposições ecológicas. Não é possível continuar com um crescimento baseado na utilização 

extensiva dos recursos naturais. Pode-se e faz-se necessário pensar um crescimento 

intensivo que utilize de maneira cada vez mais eficaz os recursos. Porém, não pode basear-

se total e somente na técnica, mas também na modulação das estruturas de consumo e de 

estilos de vida. 

 

  

A participação dos países do chamado terceiro mundo no âmbito da economia mundial passou 

a depender da sua capacidade de integrar o novo contexto. Rampazzo (2002, p.172): enfatiza  

 

Nos paise pobres, a pobreza se intensificou pela distribuição desigual da terra e de outros 

bens. Além disso, o rápido crescimento populacional e a necessidade cada vez maior de 

explorar comercialmente terras boas levaram muitos agricultores de subsistência a se 

transferirem para terras de cultivo de baixa qualidade e praticarem técnicas ecologicamente 

impróprias. Concui-se então, que a maioria dos países mais pobres atnge a expansão ás 

custas do desgaste ambiental, ou seja, a pobreza leva á deterioração do meio ambiente que, 

por sua vez, leva a uma pobreza maior. 

 

 

 

O aparecimento do novo paradigma modificou a antiga forma de comércio que era baseada na 

troca de manufaturas por matérias-primas, levando a industrialização dos produtos, Rampazzo 

(2002, p.166): diz que a base de funcionamento do desenvolvimento capitalista como um todo é 

dada pela busca de expansão constante do capital. A eficiência produtiva do capitalismo que se da 

às custas da ineficiência ambiental é uma necessidade de sobrevivência do próprio capitalismo.  

Para Altvater, (1995), o moderno sistema industrial capitalista depende de recursos naturais 

numa dimensão desconhecida a qualquer outro sistema social na historia da humanidade. Diante 

desse contexto nota-se que as ameaças da atual crise ambiental estão baseadas no modelo 

socioeconômico vigente. Segundo Rampazzo (2002, p.168) ―os modelos de civilização que 

prevalecem no mundo e que produziram ganhos importantes para o desenvolvimento humano por 

varias décadas demonstram sinais irrefutáveis de crise‖. O crescimento econômico foi 

acompanhado pela degradação ambiental diminuindo a qualidade de vida dos seres vivos, nota-se 

que degradação ambiental e crescimento econômico caminham lado a lado. 

Com relação as causas da atual crise mundial, Furtado(1991) apresenta três correntes de 

pensamento: o esgotamento do paradigma técnico fordista quando ocorreu a queda do crescimento 
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da produção do setor industrial, o segundo ocorreu dentro do sistema financeiro com a 

impossibilidade de controlar os fluxos financeiros internacionais, a terceira ruptura ocorreu na área 

energética, com a primeira crise do petróleo. A terceira crise pode ser considerada ambiental por 

que marcou uma na relação entre industrialização e ecossistema. 

É possível dizer que os problemas ambientais que enfrentamos na atualidade derivam tanto da 

falta de desenvolvimento quanto de conseqüências desastrosas de certas formas de crescimento 

econômico, de certa forma isso ocorre pela pouca atenção que tem sido dada aos métodos, técnicas 

e ao tempo necessários para a recuperação e renovação dos sistemas naturais. 

 

2. OS PRINCIPAIS MOVIMENTOS AMBIENTALISTAS 

 

No decorrer da história, as transformações na natureza pelas atividades humanas aumentaram 

paralelos ao desenvolvimento das técnicas de trabalho e produção. Já nos séculos XVIII e XIX 

notam-se impactos ambientais em conseqüência do processo de industrialização dos países ricos. 

Impactos mais visíveis nas regiões fabris que atingiam as populações mais pobres que residiam nas 

proximidades. 

No século XX ocorreu uma intensa expansão do processo de industrialização e urbanização, 

resultando no aumento dos impactos ambientais. Após a Segunda Guerra Mundial houve um 

aumento no crescimento populacional mundial, o desenvolvimento de novas técnicas e o padrão de 

consumo da sociedade capitalista globalizada mudou consideravelmente. Nesse contexto Leonardi 

(2001, p.200) diz que o avanço do capitalismo em âmbito mundial tem trazido alterações profundas 

para os Estados, sociedades, grupos, classes e indivíduos. 

Com o crescimento das atividades de produção e consumo houve conseqüentemente um 

grande lançamento de resíduos na atmosfera, águas superficiais, subterrâneas e solos. Devido aos 

problemas decorrentes destes lançamentos e a escassez de recursos naturais começa a surgir um 

interesse global no tema sustentabilidade. 

Surgiram algumas atividades para discutir os efeitos ambientais das atividades humanas. Uma 

associação informal patrocinada pela Volkswagen Foundion, em 1968, reuniu trinta cientistas, 

economistas e funcionários dos Estados Unidos e de países da Europa, denominados Clube de 

Roma com o objetivo de avaliar o ―sistema global‖ considerando o ritmo acelerado da 

industrialização, o rápido crescimento demográfico, a desnutrição generalizada e o esgotamento dos 

recursos naturais não-renováveis.  

Os participantes do Clube de Roma defendiam que existia um sistema finito de recursos, 

submetidos a pressões do crescimento populacional e da produção econômica. Este evento marcou 

o despertar de uma consciência ecológica mundial. 
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Já em 1972 aconteceu à primeira conferência das Nações Unidas, a Conferência de 

Estocolmo, considerada responsável pela abertura de um novo campo nas relações internacionais. A 

principal consequência dessa conferência foi a politização da discussão das questões ecológicas. 

Nesse período, para os países em desenvolvimento, na época, chamados países de Terceiro 

Mundo, as pressões ambientais não poderiam prejudicar ou interromper o crescimento econômico 

de base industrial. Com isso vários países do Terceiro Mundo formaram o Grupo dos 77, e 

defendiam que a outra forma para diminuir os impactos ambientais de seu crescimento industrial 

deveria baseava-se nos países desenvolvidos.  

No ano de 1973 o canadense Maurice Strong usou pela primeira vez o conceito de 

ecodesenvolvimento voltado para caracterizar uma nova concepção de política de desenvolvimento. 

Essa concepção fazia uma crítica à sociedade industrial e a modernização como método do 

desenvolvimento das regiões periféricas. 

Em 1974, a Declaração de Cocoyok, resultado da reunião da Conferência das Nações Unidas 

sobre Comércio Desenvolvimento, contribui para discussão ambiental da época destacando a 

destruição da África, Ásia e América Latina com resultado da pobreza que leva a população carente 

a utilizar o solo e os recursos vegetais de forma desordenada. Em 1975 as posições de Cocoyok 

foram mais aprofundadas no relatório final de um projeto da Fundação Dag-Hammarskjoll. Esse 

novo relatório juntamente com o de Cocoyok baseava na confiança de um desenvolvimento a partir 

da mobilização das próprias forças. Defendiam mudanças nas estruturas de propriedade no campo, 

esboçando o controle dos produtores sobre os meios de produção. 

Em 1987 foi publicado o relatório da Comissão Mundial do Ambiente e Desenvolvimento 

(Comissão Brundtland), realçando a importância da proteção do meio ambiente no desenvolvimento 

sustentável fazendo uma critica aos países industrializados. 

Vinte anos após a realização da Conferência de Estocolmo, países membros da ONU se 

reuniram Rio de Janeiro, agora no Brasil, para realizar a maior conferência mundial sobre Gestão 

Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, denominada Eco-92 ou Rio-92. Esse encontro contou 

com representantes de todo o mundo. 

Dois documentos foram elaborados: a Carta da Terra ou Declaração do Rio de Janeiro e a 

Agenda 21. A Carta da Terra recomenda 27 princípios sobre questões ambientais e de 

desenvolvimento apoiados na noção de desenvolvimento sustentável. A Agenda 21 fixou estratégias 

para implantar a Carta da Terra, dedicada aos problemas atuais com pretensões de preparar o mundo 

para o século XXI. 

Em 1997 verificou-se que a maioria dos países industrializados não conseguiu diminuir as 

emissões dos gases poluidores. Foi firmando então, no Japão, o Protocolo de Kyoto, anexado à 
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Convenção sobre Mudanças Climáticas Globais, que fixou a meta de redução das emissões em 5% 

sobre os níveis verificados em 1990, devendo ser atingida entre 2008 e 2012. 

Em novembro de 2000, foi realizada a VI Reunião das Partes da Convenção do Clima (COP-

6), na Holanda, que fracassou na tentativa de regulamentar e fazer avançar o Protocolo de Kyoto. 

Entre os dias 29 de outubro e 9 de novembro de 2001, foi realizada a VII Reunião das Partes da 

Convenção do Clima (COP-7), em Marrakesh, no Marrocos. Esse encontro tinha como objetivo 

alcançar o que os negociadores não tinham obtido totalmente na COP-6. 

Em 2002 na cidade de Joanesburgo ocorreu a conferencia mundial sobre meio ambiente, foi 

nesse encontro que foi proposto que os países mais industrializados deveriam diminuir a sua 

emissão de poluentes. 

   

3. NECESSIDADE DE INSERÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

A ideia de desenvolvimento sustentável aliada ao desenvolvimento econômico vem sendo 

bastante divulgada e encarada por alguns estudiosos até como modismo. Essa noção de 

desenvolvimento sustentável está pautada na finitude dos recursos naturais e nas injustiças sociais 

provocadas pelo modelo de desenvolvimento econômico na maioria dos países. 

Segundo Almeida (2002, p.25) ―a noção de desenvolvimento sustentável tem como uma de 

suas premissas fundamentais o reconhecimento da ‗insustentabilidade‘ ou inadequação econômica, 

social e ambiental do padrão de desenvolvimento das sociedades contemporâneas‖.  

A questão colocada aqui é a necessidade da criação de um novo modelo de desenvolvimento 

para a sociedade que seja capaz de garantir a utilização dos recursos naturais sem que estes se 

esgotem para as gerações futuras. Rampazzo (2002, p.172): escreve 

 

sentimos hoje que a administração do meio ambiente e a manutenção do desenvolvimento 

erguem-se como o grande desafio do próximo milênio. Este, segundo muitos, já começou. 

Partindo do pressuposto que meio ambiente e desenvolvimento estão interligados, pode-se 

dizer que não constituem desafios separados. O desenvolvimento não se mantém se a base 

de recursos ambientais se deteriora; o meio ambiente não pode ser protegido se o 

crescimento não leva em contas ás consequências da destruição ambiental. Portanto, juntos, 

fazem parte de um complexo sistema de causa e efeito. 

 

O desenvolvimento econômico se torna necessário, mas para que garanta o desenvolvimento 

sustentável devem submeter-se as necessidades ecológicas. 

 Importante destacar que os problemas ambientais não são novos, ou seja, sempre existiu, o 

que acontece atualmente é que sua compreensão chegou a uma complexidade não antes atingida. 

Intensificaram as formas de exploração do meio ambiente com vistas para o crescimento econômico 

gerando impactos negativos como desflorestamento, erosão do solo, poluição das águas, do ar entre 
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outros. Sendo assim os desgastes ambientais se interligam aos padrões de crescimento, havendo 

assim uma diferenciação entre crescimento econômico e preservação ambiental. 

Segundo Rampazzo (2002, p.177) ―quem pela primeira vez utilizou o conceito de 

ecodesenvolvimento foi o canadense Maurice Strong (1973) para caracterizar uma concepção 

alternativa de política de desenvolvimento‖. Para a mesma autora foi Sachs quem formulou os 

princípios básicos da nova visão de desenvolvimento, entre elas estariam, satisfação das 

necessidades básicas, solidariedade com as gerações futuras e preservação dos recursos naturais. 

Nessa linha de pensamento Bruseke pontua  

  

a teoria do ecodesenvolvimento referiu-se inicialmente ás regiões rurais da África, Ásia e 

América Latina; ela ganhou cada vez uma visão das inter-relações globais entre 

subdesenvolvimento e superdesenvolvimento. Uma crítica da sociedade industrial e 

consequentemente uma crítica a modernização industrial como método do desenvolvimento 

das regiões periféricas viraram parte integrante da concepção do ecodesenvolvimento.      

 

O maior problema no momento é que o mundo dirigiu-se para um caminho de 

desenvolvimento econômico sem preocupar-se com o desenvolvimento sustentável. Alguns projetos 

que tentam associar um ao outro param no meio do caminho devido o aumento de custos no 

processo de produção. De fato, o desafio de gerenciar uma nova reordenação técnica pode causar 

alguns dilemas, porém nem sempre isso pode acontecer, em muitos casos os resíduos tornam-se 

produtos rentáveis. Afirma Almeida (2000, p.24) 

 

O contexto recente é amplamente favorável para a discussão e elaboração de um novo tipo 

de desenvolvimento. As crescentes evidências do custo ambiental do desenvolvimento 

industrial vigente, a crise ambiental, a queda da renda agrícola, a superprodução aliada à má 

distribuição de alimentos (decorrentes das novas relações econômicas internacionais), as 

―rupturas recentes‖ (demográficas, do modelo de agricultura familiar, a dissociação entre 

agricultura, território e meio ambiente), as insuficiências do pensamento clássico e dos 

debates contemporâneos acerca do desenvolvimento (anos 50 e 60) e a contribuição dos 

movimentos libertários e civis pós-68, são alguns ―elementos decisivos‖ no debate social e 

político sobre a questão. 

 

Porém para que o modelo de economia vigente analise a sua implicação ambiental é 

necessária uma reorientação da própria economia e dos grupos político-governamentais. A proteção 

ambiental não pode ser encarada como impedimento para o crescimento, apesar de constituir um 

desafio, em função dos conflitos relacionados às formas de utilização dos espaços com necessidade 

de conservar seus recursos naturais. Para Guimarães (2001, p.45) ―o ambientalismo aspira muito 

mais que o poder. Simplesmente aspira a mudar a política em si mesma.‖ Torna-se necessário, 

então, uma reorganização dos modelos econômicos refletindo as implicações sociais e ambientais 

dos mesmos.   
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Guimarães (2001, p.55) fala que a verdadeira transição ecológica começou recentemente, 

mesmo que o discurso ambientalista exista há bastante tempo. Ainda seguindo o pensamento do 

deste autor, a sustentabilidade do desenvolvimento só será dada na medida em que preservar os 

processos naturais garantindo a manutenção da biodiversidade do planeta. 

A discussão do atual modelo de crescimento econômico mostra o quadro de insustentabilidade 

do capitalismo, já que este mostra uma necessidade incessante de expansão. Rampazzo (2002, 

p.179) ―indaga que toda crise é um momento que abre imensas possibilidades e alternativas na 

busca de soluções que restabeleçam o equilíbrio rompido‖. Nota-se que a crise atual pode ser 

considerada social, econômica, político-ideológica e, sobretudo ambiental, a busca por modelos 

politicamente corretos requer uma visão conjunta da realidade, sendo assim a economia não pode 

ser vista num sistema dissociado da natureza. Ainda de acordo com Rampazzo (2002, p.181) 

 

todos os países – ricos e pobres – precisam buscar um tipo de desenvolvimento que integre 

conservação e ampliação dos recursos. Esse desenvolvimento deve procurar atender as 

necessidades e aspirações do presente sem compreender a possibilidade de atendê-las no 

futuro e reconhecer que há, não apenas uma Terra, mas também um só mundo. 

 

Considerando que todos (países ricos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos) dependem 

tanto do capital financeiro como do capital ambiental para manter-se, a concepção de 

desenvolvimento sustentável representa uma tentativa de harmonização entre ambos, seguidos de 

uma busca por um novo paradigma de desenvolvimento que viabilize novos métodos de exploração 

e administração dos recursos ambientais. 

A direção a ser seguida é a que busque atender as necessidades dos diversos grupos sociais, 

sem perder a visão do conjunto da sociedade, o modelo de desenvolvimento econômico proposto 

deve ser capaz de enfrentar com soluções eficazes a crise ambiental. 

    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Percebe-se que nos dias atuais, a economia e a questão ambiental, andam em caminhos 

opostos, havendo um impasse entre crescimento econômico e desenvolvimento sustentável. A 

noção de desenvolvimento sustentável representa a tentativa de frear a degradação ambiental, 

porém há uma preocupação para que não se torne apenas um modismo no discurso das mais 

diversas instancias de atividades da sociedade. 

Devem-se eleger novos paradigmas que sejam capazes de formar uma consciência coletiva de 

que o homem não possa ser dissociado da natureza. Assim não podemos aceitar acriticamente o 
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modelo econômico atual. Diante disso a degradação ambiental é consequência de um modelo de 

crescimento que visa antes de tudo o lucro, sendo importante a adequação dela a questão ambiental. 

Essa adequação é um processo que deve procurar interligar a economia, a sociedade, a política e a 

questão ambiental. 

A sociedade deve buscar uma harmonização com os elementos da natureza, não sendo 

tratados como estranhos a ela, pois são partes fundamentais para a dinâmica da própria natureza. A 

conscientização e organização da sociedade são de suma importância, é ela que deve buscar novas 

estratégias e práticas que beneficie o meio ambiente. Cabe a ela própria analisar em âmbito global e 

regional os custos desse crescimento para que possam buscar novas alternativas que visem o 

desenvolvimento sustentável e qualidade de vida. 

Do ponto de vista tecnológico, existem alternativas que buscam uma solução para os 

problemas ambientais, mas nota-se que devido aos custos o interesse do setor privado ainda é 

mínimo. 

O processo de crescimento econômico que se baseia na exploração ilimitada dos recursos 

naturais atua em muitas vezes de forma irreversível na integridade do meio ambiente, indicando a 

necessidade urgente de mudanças nas propostas de crescimento e desenvolvimento econômico.  

Diante disso é importante a busca por um novo modelo desenvolvimento econômico, modelo 

que não explore de forma predatória os recursos naturais de forma que estes ainda possam se 

renovar e serem utilizados pelas gerações futuras. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS: desenvolvimento e sustentabilidade: uma articulação 

conflituosa na Vale 

 

Desde 1930, o Estado brasileiro vem assumindo a missão de encarregar-se do 

―desenvolvimento‖ de certos aspectos relativos ao crescimento econômico do país. As obras 

necessárias para tanto eram altamente custosas e englobavam desde a infraestrutura necessária à 

industrialização até as indústrias pesadas, ou de base, como é o caso da siderurgia.  

O desenvolvimento industrial de grande porte que o Brasil começou a experimentar nas 

décadas de 1930 a 1950 intensificou-se na década de 1970, em pleno Regime Militar, precisamente 

no governo do general Garrastazu Médici, quando se vivia o milagre econômico
1
. O Estado 

brasileiro interferia maciçamente na economia nacional, pois os governos militares estavam 

determinados a transformar o Brasil num país desenvolvido e numa ―potência emergente‖. O 

milagre econômico possibilitou pesados investimentos em ferrovias, portos, rodovias, hidrelétricas, 

telecomunicações, indústria de transformação e mineração. 

No setor de mineração, destaca-se a, então, Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), criada 

no governo de Getúlio Vargas, em decorrência dos Acordos de Washington
2
, precisamente no dia 1º 

de junho de 1942, através do decreto-lei nº 4.352. Essa companhia foi, durante 55 (cinqüenta e 

cinco) anos, controlada pelo Estado brasileiro, todavia, no governo de Fernando Henrique Cardoso 

                                                 
1
 A rigor, a intensa e generalizada internacionalização do capital ocorreu no âmbito da intensa e generalizada 

internacionalização do processo produtivo. Os “milagres econômicos” que se sucedem ao longo da Guerra Fria e 
depois dela são também momentos mais ou menos notáveis dessa internacionalização (IANNI, 2007, p. 62). 
 
2
 “A empresa surgiu de um acordo assinado em Washington entre Estados Unidos, Inglaterra e Brasil, em plena 

Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos e Inglaterra, dedicados ao esforço de guerra contra Hitler, necessitavam que 
o Brasil fornecesse minério de ferro para sua indústria de armamentos. Daí surge a proposta de construção da CVRD. 
Os Estados Unidos entrariam com um empréstimo e com a tecnologia para montar tanto a mineradora quanto a 
siderúrgica, CSN (Companhia Siderúrgica Nacional). A Inglaterra não se oporia a encampação das empresas, pagando-
se uma indenização, e o governo de Getúlio entraria com a matéria-prima, os trabalhadores e toda a infra-estrutura 
para o negócio” (GODEIRO et al. 2007, pp.10-11). Mais uma vez tomamos ciência de até onde podem ir as sevícias do 
capital: do minério de ferro do nosso país saía a matéria-prima que se transformaria em armamentos contra os 
nazistas. A construção da Vale já é “agressiva”. Repare-se também na colonialidade do negócio: os EUA fazem 
empréstimos e a tecnologia; a Inglaterra indenizada; e o Brasil entra com os trabalhadores, a infraestrutura e a 
matéria-prima. Um legítimo comércio colonial com as metrópoles. 

mailto:canapum@gmail.com
mailto:aj_ramone@hotmail.com
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(1995-2002), foi privatizada, uma vez que o então presidente lançou mão de uma política 

econômica em que se inseriam as reformas constitucionais que visavam à atração do capital 

estrangeiro para o Brasil. 

A Vale
3
 é uma das maiores transnacionais e uma das maiores mineradoras do mundo. Seu 

grupo empresarial é composto por pelo menos 27 empresas coligadas, controladas ou joint-ventures 

distribuídas em mais de 30 países, dentre eles Brasil, Angola, Austrália, Canadá, Chile, Colômbia, 

Equador, Indonésia, Moçambique, Nova Caledônia e Peru, nos quais desenvolve atividades de 

prospecção e pesquisa mineral, mineração, operações industriais e logística (FIGURA 01). 

Figura 01: A Vale no mundo. Fonte: www.vale.com 

 

Os segmentos de atuação da Vale são: minerais ferrosos; alumínio e sua cadeia produtiva 

(bauxita, alumina e alumínio primário); minerais não ferrosos (minério de cobre, cloreto de 

potássio, caulim); siderurgia; e carvão. A empresa investe também no setor logístico, infraestrutura 

portuária e transporte ferroviário. Entre os clientes da Vale, encontram-se os maiores grupos de 

siderurgia mundial: as italianas Ilva e Lucchini (grupo russo Severstal); Corus (grupo indiano Tata); 

ArcelorMittal (França e Holanda); Taiwan China Steel Corporation; Baosteel (maior grupo de 

siderurgia chinês); ThyssenKrupp (Alemanha), Nisshin Steel, Sumitomo, Kobe Steel, JFE Steel, 

Nippon Steel (Japão); POSCO (Coréia); Erdemir (Turquia). 

A Vale qualifica-se como uma empresa que transforma recursos minerais em utensílios 

necessários para o cotidiano das pessoas. Reflexo da internacionalização do capital, ela é uma 

empresa multinacional sediada no Brasil que conta com mais de 100 mil empregados, entre 

terceirizados e próprios. No seu discurso, a referida empresa se reivindica como sendo 

socioambientalmente responsável, considerando-se corresponsável no desenvolvimento dos 

                                                 
3
 Desde 2007 utiliza o nome fantasia Vale. 

http://www.vale.com/
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empregados e na sustentabilidade do ambiente, sempre levando em consideração as comunidades 

em que atua (RIBEIRO JUNIOR, 2011). 

Nos termos discutidos, um dos objetivos do presente texto é analisar o discurso 

(FOUCAULT, 2009a, 2009b) de desenvolvimento contido no documento ―Um desempenho 

robusto/ Desempenho da Vale no 1T11‖, que está acessível no site www.vale.com. Basicamente, o 

documento a ser analisado é uma demonstração contábil da Vale. Apresenta-se com uma pequena 

―introdução‖
4
 e compõe-se de várias partes, a saber: 1) perspectiva dos negócios, 2) receita, 3) 

custos, 4) lucro operacional, 5) lucro líquido, 6) geração de caixa, 7) investimentos, 8) indicadores 

de endividamento, 9) o desempenho dos segmentos de negócios e 10) indicadores financeiros 

selecionados das principais empresas não consolidadas. 

Para atingir os objetivos adotamos como referencial teórico as contribuições advindas do 

livro editado por Wolfgang Sachs (2000) intitulado: Dicionário do Desenvolvimento. Neste livro o 

pensamento dos autores traz-nos a concepção de era do desenvolvimento, período histórico 

específico iniciado em 20 de janeiro de 1949, quando o então presidente estadunidense, Harry 

Truman, em seu discurso de posse, qualificou pela primeira vez o hemisfério sul como áreas 

subdesenvolvidas (SACHS, 2000). Além disso, assentados na ecologia política (MARTÍNEZ 

ALIER, 2007) pretendemos questionar a sustentabilidade da Vale. Por fim, tentando articular o 

duplo discurso do desenvolvimento e da sustentabilidade, tendo como universo empírico o modus 

operandi da Vale, podemos então analisar e tecer as considerações referentes  ao desempenho da 

referida empresa no primeiro trimestre de 2011. 

Cabe destacar que o trabalho aqui apresentado é parte da pesquisa ―Projetos de 

desenvolvimento e conflitos socioambientais no Maranhão‖, realizada pelo Grupo de Estudos: 

Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente (GEDMMA), da UFMA, e conta com apoio 

financeiro do CNPq e da FAPEMA. 

 

2 ANÁLISE DO DISCURSO OFICILA DO DESEMPENHO DA VALE 

 

Introdutoriamente, a Vale atesta em seu documento que ―o desempenho financeiro e 

operacional do primeiro trimestre de cada ano tende a ser o mais fraco, em face dos eventos 

climáticos que normalmente impõem viés negativo à nossa produção e vendas‖ (VALE, 2011, p.1). 

O objetivo aqui de incluir essa citação deve-se ao fato de que a empresa, de vez em quando, retoma 

a temática climática como prejudicial às suas atividades, sem, todavia, preocupar-se com o lado, 

digamos, ―humano‖ das catástrofes climáticas. Pelo contrário: vangloria-se pela sua estratégia de 

                                                 
4
 As aspas explicam-se porque não se trata formalmente de uma introdução, mas sim uma classificação dos autores 

deste trabalho. 

http://www.vale.com/
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negócios e pelo seu retorno ao acionista na casa dos R$ 1,670 bilhão. Aliás, esta questão do retorno 

ao acionista é um aspecto bastante interessante. Isso porque a Vale, utiliza uma metodologia 

comparativa para se solidificar como a empresa do setor com maior capacidade de retorno ao 

acionista (FIGURA 02). 

 

 
Figura 02. Retorno total ao acionista em 2010.  

Fonte: www.vale.com 

 

O retorno ao acionista só é possível com a execução de uma ampla estratégia de atuação que 

abrange prospecção e pesquisa mineral, mineração, operações industriais e logística. Nesse caso de 

logística cabe destacar que ―o primeiro dos doze navios de grande porte para transportar minério de 

ferro (Valemax), encomendados a estaleiros asiáticos pela Vale, foi entregue. A operação desses 

navios resultará em corte permanente nos custos do transporte do minério de ferro do Brasil para 

Ásia‖ (VALE, 2011, p.1). Ressalte-se que na Ásia o principal parceiro comercial da Vale é a China, 

o que levou a empresa a ―batizar‖ os navios que hoje são conhecidos como Valemax de Chinamax. 

Os Valemax (FIGURA 03) são uma série de supergraneleiros (ou mineraleiros) que começaram a 

aportar no Brasil a partir de março de 2011. O primeiro de 19 navios encomendados pela Vale a 

estaleiros da Coréia do Sul e da China, o Vale Brasil, tem 362 metros de comprimento e 65 metros 

de largura e chegou ao Brasil no último dia 5 de maio. O primeiro carregamento ocorreu também no 

dia 24, no Píer I do Terminal Portuário de Ponta da Madeira (TPPM), em São Luís (MA). Foram 

carregadas 391 mil toneladas de minério de ferro, que terão como destino o porto de Dalian, na 

China (RIBEIRO JUNIOR, 2011). 

http://www.vale.com/
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Figura 03. Comparação dos navios antigos com o Valemax. Fonte: www.vale.com 

 

A compreensão do ―por que a Vale encomendou tais supergraneleiros,‖ só pode ser 

elucidada a partir do entendimento do modus operandi da Vale. O modus operandi da Vale no 

Corredor Norte (eixo Pará-Maranhão) baseia-se num complexo mina-ferrovia-porto. 

Exemplificando: a província mineral de Carajás (Pará), a Estrada de Ferro Carajás (corta os estados 

do Pará e Maranhão) e o Terminal Portuário Ponta da Madeira, localizado na capital São Luís-MA. 

Se a Vale está encomendando navios de grande porte, é porque novos projetos de mineração 

entrarão em operação ainda este ano, como é o caso do projeto Salobo (cobre)
5
. Logo, ela não 

tomaria tal iniciativa caso a Estrada de Ferro Carajás (EFC), que liga a província mineral de Carajás 

ao TPPM em São Luís não fosse expandida, como está sendo atualmente
6
. 

Também chama a atenção, mesmo que em nenhum momento cause estranheza ou 

curiosidade, o fato da Vale estar participando do Consórcio Estreito Energia (CESTE)
7
 que 

responde pela Usina Hidrelétrica de Estreito (UHE). A física nos ensina que energia é a capacidade 

de realizar trabalho. É sabido que atividades industriais, de uma maneira geral, demandam bastante 

energia. Logo é preciso garantir a segurança energética para que tais atividades possam ser 

desenvolvidas. Todavia, o desenvolvimento das atividades industriais, impulsionadas pelas 

hidrelétricas, tem gerado fortes impactos socioambientais. No caso de Estreito (MA) podem ser 

                                                 
5
 Mais informações sobre o projeto Salobo podem ser encontradas no Dossiê dos Atingidos pela Vale (ORGANIZAÇÕES 

et al, 2010). 
 
6
 Ateste-se que a expansão dos trilhos da EFC tem afetado diversos territórios no Maranhão, como é o caso dos 

territórios quilombolas de Santa Rosa dos Pretos e Monge Belo, ambas comunidades de Itapecuru-Mirim. Dentre os 
problemas que podem ser citados destacam-se: atropelamentos, regularização fundiária, insegurança alimentar e 
poluição atmosférica e das águas. 
 
7
 Formado, além da Vale, pelas empresas Suez Energy South America Participações Ltda., Alcoa Alumínio S.A. e 

Camargo Correa Energia S.A. 
 

http://www.vale.com/
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citados prejuízos para comunidades ribeirinhas, agricultores familiares, indígenas, bem como sobre 

a fauna aquática (peixes)
8
. 

Outro caso emblemático que diz respeito a usinas hidrelétricas no qual a Vale tem 

participação é Belo Monte. Qual a responsabilidade da Vale neste projeto? Assim, como em 

Estreito, a Usina Hidrelétrica de Belo Monte também atingirá, principalmente, ribeirinhos e 

indígenas, a empresa divide com o Estado as responsabilidades de desagregação social desses 

grupos. A obra do Governo Federal, que faz parte do Programa de Aceleração de Crescimento 

(PAC), ganhou repercussão nacional por vários motivos: a estimativa da obra (avaliada pelo 

Governo Federal em R$ 19 bilhões), a inundação de uma área de 516 km
2
 de floresta Amazônica, 

não realização de oitivas indígenas (obrigatórias pela legislação brasileira e pela Convenção 169 da 

OIT, ratificada pelo Brasil em 2002, que garante aos indígenas o direito de serem informados de 

maneira objetiva sobre os impactos da obra e de terem sua opinião ouvida e respeitada), 

subdimensionamento da população atingida e área afetada, risco de proliferação de doenças 

endêmicas, ausência de estudo sobre índios isolados, hidrograma ecológico não baseado nas neces-

sidades dos ecossistemas, subdimensionamento das emissões de metano, ameaça de extinção de 

espécies endêmicas no trecho de vazão reduzida, ausência de análise de impacto de eclusas, perda 

irreversível de biodiversidade, ausência de análise de impactos a jusante da usina, análises 

insuficientes sobre impacto da migração sobre desmatamento e terras indígenas e ausência de 

análise sobre impactos associados ao assoreamento no reservatório principal (ZAGALLO, 2011a). 

Na análise da Vale: 

 

Em abril de 2011, o Conselho de Administração aprovou a aquisição, sujeito a certas 

condições, de até 9% do capital da Norte Energia S.A. (NESA), parcela atualmente detida 

pela Gaia S.A (Gaia). A NESA é uma sociedade que tem como objetivo exclusivo a 

implantação, operação e exploração da usina hidrelétrica de Belo Monte no Pará. A Vale 

reembolsará a Gaia pelos aportes de capital realizados na NESA e assumirá os 

compromissos de aportes futuros de capital decorrentes da participação acionária adquirida, 

o que é estimado em R$ 2,3 bilhões (US$ 1,4 bilhão). 

O racional para a aquisição é a redução da crescente disparidade entre a nossa capacidade 

de geração de energia e o nosso consumo no Brasil, minimizando a nossa exposição aos 

riscos do aumento do preço da energia e da escassez de oferta. O retorno esperado para a 

Vale a partir do investimento em Belo Monte é superior ao nosso custo de capital. Portanto, 

esse investimento é consistente com a nossa estratégia de crescimento e contribuirá para a 

geração de valor aos acionistas da Vale (VALE, 2011, p.15). 

 

                                                 
8
 O objetivo aqui é demonstrar a culpabilidade da Vale em participar de um consórcio que tem provocado a morte de 

peixes e alterado profundamente os regimes tradicionais de uso e ocupação do território. Não é objetivo aqui fazer 
uma discussão pormenorizada dos conflitos socioambientais relacionados à UHE. Recomenda-se a leitura da matéria 
“Vale integra consórcio que causa mortandade de peixes, miséria aos pescadores e privatização da água em Estreito” 
do jornalista do MST, Márcio Zonta, publicado no site www.justicanostrilhos.org. Além dessa fonte, sugere-se visitar a 
plataforma do Mapa da Injustiça Ambiental e Saúde no Brasil, disponível em 
http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/ 

http://www.justicanostrilhos.org/
http://www.conflitoambiental.icict.fiocruz.br/
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A despeito de todos os impactos citados anteriormente, a Vale obteve lucro recorde de R$ 

11, 291 bilhões no primeiro trimestre de 2011, batendo o recorde anterior do terceiro trimestre de 

2010 que foi de R$10, 554 bilhões. Pode-se considerar até o momento que a sustentabilidade da 

Vale apenas diz respeito à sua vertente econômica, a exemplo do que tem acontecido em Estreito. 

Em contrapartida, o desenvolvimento de suas atividades industriais tem sido sim bastante lucrativo, 

como foi demonstrado. 

A perspectiva dos negócios da Vale se enquadram no âmbito de recuperação da ―Grande 

Recessão‖ de 2008/2009. Como conseqüência, a Vale reduziu os investimentos de US$ 14 bilhões 

para US$ 9 bilhões, como também demitiu 2 mil trabalhadores diretos e 13 mil terceirizados, a 

empresa economizou com essa demissão de trabalhadores diretos aproximadamente US$ 200 

milhões e US$ 616 milhões com os terceirizados, totalizando US$ 816 milhões (RIBEIRO 

JUNIOR; SANT‘ANA JÚNIOR, 2011). 

Todavia, como a própria Vale (2011) reconhece, a taxa de expansão da produção industrial 

apresentou um aumento robusto de quase 9% ao ano no primeiro trimestre de 2011, contribuindo, 

assim, para sustentar a demanda global por minerais e metais. Como já abordamos em outro 

momento (RIBEIRO JUNIOR; SANT‘ANA JÚNIOR, 2010), a Ásia é um dos principais focos da 

relação comercial da Vale. Tanto em virtude da China, quanto do Japão. O Japão é o segundo maior 

importador de minério de fero do mundo com 133 milhões de toneladas importadas em 2010. 

Mesmo com o terremoto/tsunami de Tohoku que causou um prejuízo de aproximadamente US$ 300 

bilhões na economia japonesa, ocasionando uma queda substancial na produção industrial de março 

em 15,3%, e conseqüente queda de 8% nas exportações de março (comparando com fevereiro), a 

Vale não sentiu qualquer impacto significativo sobre a demanda global de minério de ferro que 

permanece aquecido, muito em virtude da China cuja importação de minério de ferro permaneceu 

forte com 177,3 milhões de toneladas métricas no primeiro trimestre de 2011, mesmo após a queda 

registrada entre meados de fevereiro e março – quando o índice Platts IODEX 62% Fe passou de 

US$ 193 para US$ 165 – os preços se recuperaram, alcançando US$ 183 no fim de abril (FIGURA 

04). 
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Figura 04. Alta dos preços de ferro.  

Fonte: www.vale.com. 

 

No 1T11, o volume vendido de minério de ferro e pelotas totalizou 68,586 milhões de 

toneladas métricas (Mt), 2,7% superior aos 66,802 Mt no 1T10. Em comparação com o quarto 

trimestre de 2010, o desempenho ficou 16,2% abaixo. O que explica a ―queda‖ desse rendimento? 

A resposta nos dada pela Vale dizem respeito às condições meteorológicas adversas
9
: 

 

As operações no primeiro trimestre do ano foram impactadas pelas chuvas 

excepcionalmente fortes no Brasil que afetaram principalmente as minas do sistema norte. 

Houve diversas noites com baixa visibilidade, forçando paradas de operação por razões de 

segurança. Adicionalmente, a ferrovia foi temporariamente interditada devido à queda de 

barreiras provocada pelas chuvas. Durante o primeiro trimestre, parte das operações de 

mineração, pelotização e logística passou por manutenção programada regular (VALE, 

2011, p.16. 

 

Pode-se perceber que o desempenho da Vale no primeiro trimestre de 2011, comparando 

com o quarto trimestre do ano de 2010 é inferior. Mas, quando comparamos o primeiro trimestre de 

2011, com o respectivo trimestre do ano de 2010, percebe-se que o desempenho é bem melhor. 

Tomemos como exemplo, a receita gerada com minério de ferro: no primeiro trimestre de 2011 a 

receita atingiu as cifras de R$ 11, 907 bilhões. Este valor é 15,8% inferior ao quarto trimestre de 

2010. Por quê?  Houve uma redução no volume de vendas. Mas quando comparamos com o 

                                                 
9
 Cabe destacar que a performance da Vale foi afetada por tais condições também no setor de carvão: “Bowen Basin, 

no estado de Queensland, Austrália, responsável por grande parte da nossa produção, foi impactada por chuvas acima 
de média, o que representa um grande desafio para as atividades de mineração. Além disso, houve problemas 
operacionais nas operações de Integra Coal, em New South Wales, também na Austrália” (VALE, 2011, p.18). 
 

http://www.vale.com/
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desempenho do primeiro trimestre de 2010, a receita foi 78,8% superior. Esta análise também pode 

ser feita com a receita de vendas de pelotas: ―atingiu R$ 3,878 bilhões, 9,2% abaixo do último 

trimestre, mas 119,5% acima do 1T10
10

‖ (VALE, 2011, p.16). 

Mas nem só de minério de ferro vive a Vale.  A produção de níquel e potássio também 

fazem parte do seu rol de produtos. No caso do níquel podemos destacar o projeto Onça Puma, no 

estado do Pará, cuja mina e planta de processamento possuem capacidade nominal de 53.000 

toneladas métricas por ano de níquel, contido em ferro-níquel, seu produto final. No último mês de 

março, a Vale deu início à produção de ferro-níquel e a segunda linha de produção iniciará no 

segundo semestre do corrente ano. O investimento total estima-se em US$ 2,841 bilhões, sendo 

US$ 146 milhões gastos em 2011. Ateste-se que o preço da tonelada métrica de níquel flutua acima 

dos US$ 25.000 (VALE, 2011). 

Além do níquel, a Vale também investe em potássio. O que explica esse interesse da Vale 

em potássio? Pode-se dizer que se deve ao fato do potássio ser um insumo agrícola muito utilizado 

nas culturas de milho e cana-de-açúcar. As estimativas da Vale (2011) dão conta de que as 

importações cresçam 15% em relação ao ano passado, acompanhadas pelo aumento dos preços. Em 

se tratando de receita operacional, comparando o primeiro trimestre de 2011 ao quarto trimestre de 

2010, temos respectivamente 5,6% contra 4,8%. O setor de fertilizantes é uma área estratégica pra 

Vale, por isso ela conta com vários projetos espalhados ao redor do mundo (FIGURA 05). 

 
Figura 05. Projetos de fertilizantes da Vale.  

Fonte: Zagallo, 2011b. 

                                                 
10

 Sintetizando: As vendas dos produtos de minerais ferrosos – minério de ferro, pelotas, manganês e ferro ligas – 
totalizaram uma receita de R$ 16,129 bilhões no 1T11, um novo recorde para o primeiro trimestre. Este montante é 
14,2% inferior ao trimestre anterior, mas quase que o dobro da receita do 1T10 de R$ 8,794 bilhões (VALE, 2011, 
p.17). 
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Como vimos, os negócios da Vale abarcam diversas áreas (mineração, logística, energia) e 

só podem ser entendidos se fizermos um exercício de análise escalar, ou seja, tentar perceber como 

cada atividade desta empresa se relaciona internamente (exemplificando: quais atividades são mais 

importantes) e externamente (a conjuntura econômica e as demandas do mercado mundial, 

especialmente a Ásia). Todo esse cenário gera impactos positivos na receita da Vale. 

A receita operacional da Vale atingiu as cifras de R$ 23, 573 bilhões,o maior valor de um 

primeiro trimestre. As vendas de minério de ferro, pelotas, minério de manganês, ferro ligas, carvão 

metalúrgico e térmico representaram 69,5%. Em termos continentais, a Ásia representou 49,1% da 

receita total. Já quando o país torna-se o critério de análise a China foi responsável por 29,5% da 

receita. Podemos analisar por esses dados apresentados que o conjunto dos rendimentos da Vale é 

formado, principalmente pelo ―binômio minério de ferro-China‖. 

O reflexo de tudo isso está para além do lucro: a geração de caixa da Vale, medida pelo 

EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), foi de 15, 517 bilhões de 

reais. Os investimentos em crescimento orgânico totalizaram, excluindo aquisições US$ 2,743 

bilhões. 

É bom mencionar que ocorreram atrasos no desenvolvimento de projetos, obras de 

engenharia civil e licenciamentos ambientais o que acabou acarretando o rearranjo no cronograma 

de execução das seguintes atividades: Rio Colorado (potássio, Argentina), CLN 150 Mtpa, uma 

expansão da infra-estrutura logística do Sistema Norte, no Brasil, Bayóvar II (projeto brownfield, 

uma expansão de nossa mina de fosfato no Peru), e Totten (uma mina de níquel/cobre no Canadá). 

O projeto de potássio Rio Colorado (Argentina) foi aprovado no Conselho de Administração 

desde a divulgação dos resultados da Vale no quarto trimestre de 2010, ocorrida entre fevereiro e 

maio do corrente ano. Todavia, o projeto teve seu cronograma de execução alterado do segundo 

semestre de 2013 para o primeiro semestre de 2014. Na definição do status do projeto da Vale 

(2011, p.14): 

 

O projeto de Rio Colorado, na Argentina, envolve uma fase inicial com capacidade de 2,1 

Mtpa de potássio (cloreto de potássio, KCl), e uma segunda fase que aumentará a 

capacidade para 4,3 Mtpa. O projeto é composto de investimentos em sistema de mineração 

por solução, na renovação de 440 quilômetros de ferrovia, na construção de um ramal 

ferroviário de 350 quilômetros e em novo terminal marítimo. A oferta de gás natural foi 

assegurada através da joint venture com a Yacimientos Petroliferos Fiscales (YPF) que irá 

operar uma instalação dedicada a Rio Colorado. Start-up da primeira fase esperado para o 

primeiro semestre de 2014. 

 

Em contrapartida, o dossiê dos atingidos pela Vale nos mostra claramente o que a 

companhia pretende esconder: 
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O projeto se situa no sul de Malargüe. A extração de minério se dá por dissolução e 

bombeamento do minério. O projeto responde ao crescimento acentuado no mercado 

internacional da demanda por fertilizantes. Suas ações impactarão uma bacia hidrográfica 

de cerca de 25 mil habitantes e destruirá boa parte de sua fauna e flora, com um risco 

elevado de salinizar o Rio Colorado, principal bacia abastecedora de água na Argentina 

(ORGANIZAÇÕES et al, 2010, p.19). 

 

Cabe destacar que a constituição da articulação internacional dos atingidos pela Vale, que 

culminou no evento homônimo, tem se configurado como um amplo espaço de diálogo, mas 

também de representação, e, sobretudo, de mobilização política, nos quais os atores envolvidos, ao 

transcenderem as escalas de suas nações, criam novas formas de luta pelo poder promovendo a 

defesa de um meio ambiente sadio, denunciando violações de direitos humanos, exigindo 

transparência nos desenvolvimento de projetos, fiscalizando os agentes envolvidos, 

responsabilizando os governos, enfim, buscando a todo instante estratégias de enfrentamento que 

possam satisfazer as necessidades pelo aquilo que se luta. 

Prosseguindo, a Vale (2011, p.14) informa que ―nos primeiros três meses de 2011, gastos 

com aquisições alcançaram US$ 221 milhões, concentrados em energia (US$ 173,5 milhões) e 

fertilizantes (US$ 48 milhões)‖. O que estes dados nos revelam? O setor de energia é fundamental 

pra companhia realizar suas atividades industriais. No que diz respeito a fertilizantes, as receitas 

totais foram da ordem de R$ 1,312 bilhão. 

Para além dos setores de energia e fertilizantes, a Vale tem investido em cobre porque quer 

se tornar uma das maiores produtoras mundiais. Além da mina de cobre de Salobo, em Carajás 

(PA), ela possui dois outros projetos em fase de estudo e desenvolvimento capitaneados pela 

Metorex: 

 

Em abril de 2011, Vale e Metorex Limited (―Metorex‖) acordaram os termos da oferta da 

Vale para comprar 100% do capital da Metorex por US$ 1,125 bilhão, em dinheiro. A 

Metorex é uma produtora de cobre e cobalto com operações e projetos no cinturão do cobre 

africano, tendo produzido 51.569 toneladas métricas de cobre e 3.622 toneladas métricas de 

cobalto em 2010 (VALE, 2011, p. 14). 

 

A Metorex possui duas minas em operação: Chibuluma, localizada na Zâmbia, onde a 

empresa possui 85% de participação; e Ruashi, no Congo, com participação de 75%. 

Não obstante, ainda no setor de cobre, a Vale possui a mina de Sossego, localizada no Pará, 

inaugurada em 02 de julho de 2004 (FIGURA 06). O projeto Sossego (começou a operar desde 

2005) insere-se na cadeia produtiva da extração de cobre e produção de concentrado (a capacidade 

de produção na mina de Sossego é de 120 mil toneladas de cobre). Com efeito, tal iniciativa incide 

diretamente sobre as condições socioeconômicas e ambientais no município de Canaã dos Carajás 

(ORGANIZAÇÕES et al, 2010; RIBEIRO JUNIOR, 2011). 
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Figura 06. Campanha da Vale em prol da produção de empregos via Mina de Cobre do Sossego. 

 Fonte: www.vale.com. 

 

Por fim, fechando a nossa análise, temos o setor de logística que é também, junto com as 

atividades relacionadas à mineração, um serviço bastante rentável para Vale. 

 

Os serviços de logística produziram receita de R$ 719 milhões no 1T11, um pouco abaixo 

dos R$ 722 milhões no 4T10. 

Devido ao menor volume de serviços, a receita de transporte ferroviário de carga geral no 

1T11 foi de R$ 588 milhões, comparado a R$ 602 milhões no 4T10. 

Nossas ferrovias – Carajás (EFC), Vitória a Minas (EFVM), Centro-Atlântica (FCA), 

Norte-Sul (FNS) – bem como a participação proporcional em nossa coligada MRS, 

transportaram 5,687 bilhões de toneladas por quilômetro útil (tku) de carga geral para 

clientes no 1T11, 12,6% menor do que os 6,507 tku transportados no 4T10. 

As principais cargas transportadas por nossas ferrovias no 1T11 foram produtos agrícolas 

(41,6%), insumos e produtos siderúrgicos (36,1%), materiais de construção e produtos 

florestais (9,3%), combustíveis (8,4%), e outros (4,6%). 

Nossos portos e terminais marítimos movimentaram 4,702 Mt de carga geral, um volume 

um pouco acima do volume no 4T10 de 4,573 Mt (VALE, 2011, p.21). 

 

Indubitavelmente, os serviços de logística são lucrativos para Vale. As receitas operacionais 

desse setor alcançaram as cifras de R$ 588 milhões e R$ 131 milhões, para ferrovias e portos 

respectivamente.  

Todavia, o que se esconde por trás de tanto lucro? Para questão das ferrovias o advogado 

Guilherme Zagallo aponta que os acidentes com mortes ou lesões graves nas ferrovias da Vale em 

2009, apontaram como ―lucro‖ 109 vítimas, distribuídas da seguinte forma: Carajás respondeu por 

http://www.vale.com/
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12 vítimas; a Estrada de Ferro Vitória-Minas vitimou 11 pessoas; A Ferrovia Centro Atlântica fez 

32 pessoas de vítima; por fim, a coligada MRS atentou contra a vida de 59 indivíduos. Perguntado 

sobre a questão dos atropelamentos Zagallo ainda diz que: 

 

Você tem em relação na convivência entre as comunidades e a ferrovia você tem o 

problema dos atropelamentos, e isso é um problema... Pode até ter em algumas situações 

casos de suicídio, casos em que pode ser imputada a população ter caminhado bêbada na 

linha.mas na maior parte dos casos nós temos ferrovia cortando a vida de comunidades. Há 

comunidades no eixo de mais ou menos 1000 metros pra cada lado nós temos mais de 70 

comunidades. Algumas são divididas pela ferrovia inclusive em pontos que há troca de 

equipes, ou seja, em que os trens ficam parados vários minutos. Então não raro você 

costuma verificar pessoas tendo que passar por baixo dos trilhos com bicicletas, motos, 

crianças as vezes fazem isso pra poder ir e vir da escola, pro trabalho. Então nessa relação 

entre a empresa e a comunidade ainda da parte das comunidades elas se colocam no papel 

de vítima, uma vítima que não sabe ainda, não tem consciência dos seus direitos. Nessa 

questão dos atropelamentos, que é a mais grave de todas, tendo em vista as mortes 

ocasionadas, nós temos aí uma média de quase uma morte por mês aqui em Carajás, isso se 

reproduz as vezes até com maior intensidade em outras ferrovias operadas pela Vale. E 

essas famílias acabam ficando desassistidas, não tem nenhum tipo de indenização, mais 

recentemente a Vale passou a custear o fornecimento do caixão pras famílias, mas nenhum 

tipo de indenização àquelas famílias que acabam ficando desassistidas, muitas vezes sem 

rendimento em função desses atropelamentos (Entrevista realizada em 22/11/2010). 

 

Esta situação dos atropelamentos deixa bem claro como a Vale é ―socialmente responsável‖: 

mais do que os problemas de ir e vir quando o trem fecha os caminhos, estamos falando de vidas 

que se perderam: há casos de crianças obrigadas a pularem por cima do trem, testemunho de 

pessoas que tiveram que passar por baixo do trem e tiveram a sua perna decepada e até mesmo 

idosos (RIBEIRO JUNIOR, 2011). Como diz Padre Dário Bossi, Missionário Comboniano
11

 e um 

dos líderes da Rede Justiça nos Trilhos
12

: 

 

Até poucos anos atrás nem se reconhecia, a Vale fugia de todas as suas responsabilidades e 

nem acompanhava as famílias das vítimas. Recentemente, faz uns 2, 3 anos, a Vale tem o 

costume de apanhar as famílias da vítima em relação ao enterro da pessoa morta, 

atropelada. Ela cobre as despesas do caixão e da funerária e muito facilmente depois se 

exime de todo o resto das suas responsabilidades, porque geralmente as vítimas são 

moradores do interior com difícil acesso a advogados, há poucos documentos, há o medo de 

                                                 
11

 Os Missionários Combonianos é uma congregação religiosa que coordena, desde 1992, a Paróquia de São João 

Batista, localizada em Açailândia-MA. Os combonianos, como são popularmente conhecidos, tem entre suas 

prioridades a promoção de justiça sócio-ambiental e como metodologia a formação, o protagonismo popular e a 

organização em pequenas comunidades de base. O território da Paróquia abrange a área industrial de Piquiá, os 

assentamentos da área rural (na qual encontra-se também o assentamento Califórnia) e a região urbana, por um total de 

30 comunidades eclesiais (FIDH; JUSTIÇA GLOBAL; JUSTIÇA NOS TRILHOS, 2011, p.12). 

 
12

 Lançada por sete entidades e instituições no final de 2007 (entre elas os próprios Missionários Combonianos), é 
uma coalizão de organizações, movimentos sociais, pastorais, sindicatos, núcleos universitários, que atuam em defesa 
dos direitos das comunidades que vivem nas áreas atravessadas pela Estrada de Ferro Carajás. Em particular, está 
acompanhando na região de Açailândia as questões ligadas ao impacto da cadeia de mineração e siderurgia e articula 
em nível estadual, nacional e internacional os apoios e as parcerias na promoção da causa das comunidades atingidas. 
Organizou em abril de 2010 a Caravana Internacional dos Atingidos pela Vale, que passou também por Açailândia 
(FIDH; JUSTIÇA GLOBAL; JUSTIÇA NOS TRILHOS, 2011, p.12). 
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denunciar. Assim, falta a formação e a capacidade de se organizar em função de uma 

denúncia e uma reivindicação de direitos. Além disso, a Vale sustenta que a 

responsabilidade pelos atropelamentos não é dela, na medida em que ela está já fazendo 

uma forte campanha de conscientização a respeito dos perigos nos trilhos (Entrevista 

Realizada em 09/11/2010). 

 

De fato, a Vale é responsável pelos atropelamentos ao longo das ferrovias e não deveria, em 

momento algum, se eximir de suas responsabilidades, afinal esses acontecimentos fazem parte dos 

―negócios‖ da mega-empresa e não externalidades fatídicas cujo ônus deveria ser repassado à 

sociedade ou ao Estado. Este é um exemplo significativo de que a dita sustentabilidade social e 

ambiental da Vale pode e deve ser posta em questão, principalmente sua vertente supostamente 

voltada ao social. No que diz respeito às comunidades, elas têm se organizado e documentado as 

violações cometidas pela Vale, para que as medidas legais cabíveis possam ser efetivadas. O 

trabalho realizado pela Rede Justiça nos Trilhos, especialmente os Missionários Combonianos, tem 

suprido, de algum modo, a falta de formação e a capacidade de organização das comunidades 

atingidas, a Rede tem cobrado da Vale e do Estado: o pagamento das multas ambientais, a defesa 

dos direitos trabalhistas, o ressarcimento das vítimas, o pagamento dos royalties
13

, a fiscalização 

dos licenciamentos ambientais, a compensação pela poluição, o respeito do direito a terra e 

moradia, a justa repartição do lucro da Vale (incluindo uma parcela fixa anual para os atingidos). 

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS: o ―nascimento póstumo‖ de um ideologia decadente 

 

Não foi objetivo aqui fazer uma discussão pormenorizada sobre o desenvolvimento e 

sustentabilidade. O desígnio deste trabalho foi justamente mostrar a articulação conflituosa 

existente entre o desenvolvimento e a sustentabilidade no seio da Vale. Pelo que foi escrito neste 

texto constatamos a existência de conflitos ambientais (ACSELRAD, 2004). Estes são o resultado 

                                                 
13

 Atualmente está em debate o Novo Marco Regulatório da Mineração. O Projeto de Lei que está em discussão buscará 

estimular o setor mineral brasileiro a partir de isenções fiscais e licenças para a exploração da atividade que estimulem a 

―eficiência‖ (FIDH, JUSTIÇA GLOBAL, JUSTIÇA NOS TRILHOS, 2011, p.24). Ora, nós sabemos que tal eficiência, 

concebida no âmbito da ciência moderna e do desenvolvimento capitalista, é um dos critérios principais para avaliar as 

tecnologias e o trabalho produtivo. Dessa forma, quanto mais eficiente for um processo produtivo, mais desenvolvido 

ele será. Eficiência e desenvolvimento se tornam sinônimos. A ciência é então o caminho para se atingir tal objetivo. 

Sob o cânone da ciência moderna esse conceito foi associado a um tipo específico de utilização de recursos 

(ALVARES, 2000). Dito isso, então o que se pode depreender disso tudo? O Brasil cobra as menores taxas do mundo 

em royalties sobre as atividades mineradores (inferiores a 3% da produção, sendo que a maioria dos países cobra entre 6 

e 10%. Considerando que as atividades mineradoras em curso no Brasil têm apresentado fortes impactos 

socioambientais, pode-se dizer que a máquina de fiscalização ambiental e trabalhista brasileira será ainda mais 

desafiada por tal política de expansão das atividades mineradoras. No contexto da discussão, o atual Ministro de Minas 

e Energia brasileiro, Edson Lobão, já admitiu que o setor mineral brasileiro é regulado por normas ambientais frágeis 

(inclusive se comparadas à normas referentes ao setor petrolífero e energia elétrica). Assim, somos instados a perguntar: 

o que aconteceria se a Vale recebesse o mesmo ―tratamento tributário‖ da Petrobrás? Segundo Godeiro (2007) se a Vale 

pagasse 10% de royalties, teria que pagar em 2008, R$ 760 milhões de reais à prefeitura de Parauapebas, multiplicando 

por dois a receita do município (R$ 368 milhões de reais em 2008). 
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do confronto de lógicas distintas de apropriação do território. Tais lógicas são, por um lado, a dos 

grupos sociais atingidos e, na outra ponta, os que gerenciam os projetos de desenvolvimento. O 

confronto configura um contexto de disputas territoriais envolvendo diferentes formas de significação 

do modo de vida e reprodução material e simbólica a partir dos atores sociais neles inseridos.  

Pudemos perceber também que o desenvolvimento tem empreendido profundas 

transformações nos grupos sociais atingidos (camponeses, indígenas, quilombolas) por projetos 

institucionais (Estado) e/ou empresas (caso da Vale) que para realização necessitam de pesados 

investimentos em infra-estrutura e de capital. 

Em verdade, a sustentabilidade perde todo seu sentido e esvazia-se do seu debate político 

quando não há uma problematização da associação entre desenvolvimento e sustentabilidade, que 

culminou no ―nascimento póstumo‖ do conceito de desenvolvimento sustentável. Isso porque a 

questão que permeia o debate diz respeito à sustentabilidade do desenvolvimento progressivo do 

capitalismo. Chega a soar engraçado perceber que, em tese, os atores do capitalismo buscam a 

sustentabilidade; mas na prática, ao contrário de pensarem em uma solução para os problemas da 

raça humana, fortificam o sistema econômico que tem por base a insustentabilidade, a amortização 

da natureza. 

Tal contexto fica mais evidente quando partimos para analisar a Vale. Isso porque as 

atividades desenvolvidas por ela são extremamente agressivas à Natureza (mineração, logística 

ferroviária e portuária, siderurgia, dentre outras). Sem falar que a Vale, assim como qualquer outra 

empresa capitalista que objetiva o lucro a qualquer custo, tem feito a natureza cambiar-se em um 

recurso, um meio para se atingir um fim. Podemos dizer por isso que a Vale é uma empresa que 

acredita, como disse Martínez Alier (2007), no ―evangelho da eco-eficiência‖ posto que sua 

organização, disciplina, planejamento, execução e monitoramento de atividades traduz-se na 

eficiência, num forma particular de utilização de recursos baseados na cientificidade, com que trata 

e utiliza a natureza. Além disso, Shiva (2000, p.300) mostrou que a palavra recurso originalmente 

―enfatizava o poder de auto-regeneração da natureza e chamava atenção para a sua criatividade 

prodigiosa‖. Mas pouco a pouco, a natureza vai recuando tal qual um verdadeiro obstáculo ao 

desenvolvimento. 

Sinteticamente, pudemos perceber que o desempenho da Vale (e aí não apenas considerando 

o primeiro trimestre de 2011) alicerça-se principalmente na existência abundante de elementos 

naturais (que são entendidos pela Vale como recursos). Esse entendimento que transforma a 

natureza em recurso esconde outro fato: a transformação de um ―recurso natural‖ em um recurso 

social, o que não seria um problema na lógica do antropocentrismo, mas nossa empresa em análise, 

sequer pára na transformação dos chamados recursos da natureza em recursos sociais, ela vai muito 

além e os torna recursos econômicos e, por fim, os faz privados, se apropria do que é natural, social, 
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coletivo de modo privado. Entretanto, é justamente na segunda locução que a palavra recurso ganha 

sentido, uma vez que a transformação via trabalho tem como fim a sociedade, e não a natureza, 

sendo assim a sociedade chancela as ações da Vale e permito, conforme já advertimos, que ela se 

aproprie de modo privado daquilo que é pensado, construído, gerado social e coletivamente. Sendo 

assim, na lógica rentista da Vale, os recursos naturais transformam-se, no momento em que são 

industrializados/minerados, em recursos sociais. E é aí que empresas como a Vale, utilizando-se de 

ideologia ultrapassada, mas ainda muito eficiente, arrogam-se ao direito de explorar a natureza, 

posto que, supostamente, transformam os minerais em utensílios essenciais para a vida de todos, ou 

seja, para toda população. 

Cabe, portanto, a nós perguntarmos: que modelo de desenvolvimento queremos para 

Amazônia, em especial a maranhense? Um modelo predatório dos recursos naturais (sociais) que 

muito pouco tem contribuído para a melhoria da vida social das pessoas (caso da Vale)? Ou um 

modelo de desenvolvimento mais justo, igualitário, que distribua realmente as riquezas produzidas 

que atualmente ficam concentradas na mão de meia-dúzia de executivos? 

E o que aconteceria se expandíssemos os nossos horizontes críticos e fizéssemos uma 

ruptura radical, como tem proposto o antropólogo Arturo Escobar (2005), e pensarmos numa 

perspectiva de pós-desenvolvimento? Que racionalidades poderiam surgir? Que teorias poderiam 

surgir? Enfim, são questões que servem para ―inconcluir‖ o debate. 
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1. A expansão da soja no cerrado leste maranhense  

 

No Maranhão, a microrregião do Baixo Parnaíba e de Chapadinha constituem um novo pólo 

agrícola do Estado. Entre os municípios de Chapadinha, Anapurus, Mata Roma, Brejo, a cada ano a 

produção de soja bate recorde (IBGE, 2000/2009). A região vive hoje uma nova realidade com a 

chegada de agricultores do sul do país que chegam carregados de informações, equipamentos e com 

técnicas modernas, transformando terras, antes improdutivas, em excelentes áreas de produção 

agrícola.  

O foco neste artigo é, sobretudo, o econômico-produtivo e o planejamento territorial. 

Ressaltando, contudo, existirem muitos outros aspectos de análise que, juntos, podem oferecer um 

painel mais amplo sobre a dinâmica territorial agrícola, marcadamente a expansão da fronteira no 

Maranhão. Apresentamos uma análise da expansão territorial da agricultura da soja no cerrado leste 

maranhense, identificada como uma nova fronteira agrícola no Estado.  

Sendo assim, diante deste processo, marcado por um lado pela idéia do progresso 

socioeconômico e por outro pela questão ambiental e fundiária, entre os municípios de Chapadinha, 

Anapurus, Mata Roma, Buriti, Brejo e Santa Quitéria, questionamos:  

 A expansão do agronegócio da soja no Baixo Parnaíba Maranhense alterou a 

dinâmica econômica da região?  

 O processo em andamento é de fato uma situação de desenvolvimento sócio-

espacial e regional?  

 Qual a função do planejamento territorial nesta dinâmica agrícola?  

 Como se apresenta a expansão da fronteira agrícola no Maranhão nesta 

região?  

 

1.1 Localizando a microrregião do Baixo Parnaíba Maranhense – Leste Maranhense  

 

mailto:alanildo@ifma.edu.br
mailto:alessandro@uema.br
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A região está situada na Mesorregião Leste Maranhense, que abrange seis microrregiões. 

Para entendimento do contexto em questão, ressaltamos ser necessário identificar as microrregiões 

do Baixo Parnaíba Maranhense, de Chapadinha e de Coelho Neto (Mapa 1), assim identificadas:   

 Microrregião do Baixo Parnaíba – Araioses, Água Doce do Maranhão, Santana do 

Maranhão, São Bernardo, Magalhães de Almeida e Santa Quitéria do Maranhão;  

 Microrregião de Chapadinha – Anapurus, Belágua, Brejo, Buriti, Chapadinha, Mata 

Roma, Milagres do Maranhão, São Benedito do Rio Preto e Urbano Santos; 

 Microrregião de Coelho Neto – Afonso Cunha, Aldeias Altas, Coelho Neto e Duque 

Bacelar. 

No entanto, para fins de delimitação deste estudo, tomemos como objeto a cidade de 

Anapurus, que segundo o IBGE (2000/2009), é o município de maior relevância na monocultura da 

soja na expansão da soja em estudo.  

 

Mapa 1 – Distribuição espacial da soja nas microrregiões do Baixo Parnaíba Maranhense, 

Chapadinha e Coelho Neto. 

 

 
Fonte: Laboratório de Geoprocessamento – UEMA. 
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2. Objetivos 

 

 Analisar a expansão da soja no Baixo Parnaíba Maranhense a partir das categorias dinâmica 

agrícola regional e planejamento territorial.  

 Compreender o contexto econômico, ambiental, social e cultural no qual o agronegócio da soja 

se desenvolvem na região em estudo; 

 Caracterizar a expansão da fronteira agrícola no Leste Maranhense; 

 Configurar o planejamento territorial presente nesta dinâmica agrícola regional.   

 

3. Fronteira agrícola capitalista e transformações recentes no meio rural brasileiro 

 

É notório que as regiões rurais brasileiras vêm sendo o palco de profundas transformações 

no período recente. Como afirma Gasques (2010, pg.9), estabelecendo uma comparação entre a 

década de 1970 e 2010: 

 
(...) qualquer comparativo entre a década de 1970 e o ano de 2010 mostra novos padrões 

socioculturais e formatos econômico-produtivos, além de inéditos arranjos político-

institucionais, cujas diferenças com o passado são surpreendentes. (...) acerca da 

modernização produtiva e do rápido crescimento em anos mais recentes, o aumento da 

capacidade de produção procurou atender tanto ao mercado doméstico quanto ao externo, 

resultando em crescimento do volume produzido nos últimos quinze anos. Na realidade, o 

escopo das mudanças é socialmente muito mais amplo e multifacetado. São inúmeras as 

evidências, muitas ainda assistemáticas, de suas manifestações. É muito provável que uma 

análise multidisciplinar e mais ambiciosa demonstre uma clara e definitiva ruptura com o 

passado, reduzindo-se gradualmente o peso social e cultural, antes tão relevante e influente 

no capítulo agrário da história brasileira. O que ocorria no passado se justificava por 

diversas razões, entre elas a insuficiência produtiva, que exigia constantes importações de 

alimentos, e o peso da população rural daquela época. Nas quatro últimas décadas, no 

entanto, observaram-se diversos processos transformadores. (...) A ligação com a história 

agrária anterior foi rompida, abrindo-se uma nova fase das atividades agropecuárias e da 

vida social rural. 

 

 

Certamente, nesta transformação, a chamada expansão da fronteira agrícola é característica 

marcante, dado a sua relação com os formatos econômico-produtivos que se modificaram neste 

processo.  

A fronteira agrícola é tema importante de estudo no processo de inserção de parcelas do 

território brasileiro na globalização. (SILVA, 2007). Neste estudo, colocamos como proposta de 

entendimento a construção da fronteira agrícola capitalista a partir do conceito de território no que 

Milton Santos (2007) propõe como sistema espacial de ações e de objetos.  

No entendimento de Silva (2007: pg.282/291) a fronteira envolve um ordenamento territorial com 

várias dimensões: 
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A idéia central é que a fronteira revela um ordenamento territorial, cuja síntese teórica 

envolve as dimensões política, econômica, antropológica, sociológica, cultural e simbólica. 

A fronteira agrícola capitalista se refere a um processo de integração de um espaço 

geográfico à economia nacional e global, por meio da expansão territorial da agricultura.   

 

Certamente, a expansão da atividade agrícola provoca num espaço geográfico, entendido 

aqui como território, um contexto de implicações que vão desde mudanças no espaço físico e na 

dinâmica produtiva, a alterações de cunho sociocultural.  

No entendimento de Fernandes (2004: p.296), são as conflitualidades na disputa por 

territórios: 

 

Pensar o território nesta conjuntura, deve-se considerar a conflitualidade existente entre o 

campesinato e o agronegócio que disputam territórios. Esses compõem diferentes modelos 

de desenvolvimento, portanto foram territórios divergentes, com organizações espaciais 

diferentes, paisagens geográficas completamente distintas.  

       

 

Numa abordagem da Geografia, da qual corroboramos, a fronteira é caracterizada conforme 

um fluxo, uma rede de relações de produção, informação e capitais: 

 
Do ponto de vista geográfico, a fronteira expressa, em linhas gerais, expansão agrícola em 

área, concentração fundiária, transformação das relações de produção (êxodo rural e 

emergência de um exército de bóias-frias) e conflitos fundiários; modernização da base 

técnico-produtiva, implantação da rede de fixos (armazéns, indústrias, latifúndios, centros 

de pesquisa, bancos, cidades, empresas, distribuidoras, portos etc.) e de fluxos de 

informação, capitais, mercadorias e mão-de-obra, integração espacial em diversas escalas 

geográficas, extensão da fronteira urbano-industrial de um país, desterritorialização e 

marginalização de grupos sociais e/ou lugares. (SILVA. 2007/pg.292). 

 

 

Conforme este entendimento, e a partir de uma investigação dos dados apresentados nos 

últimos censos agropecuários realizados no Brasil, podemos compreender as inúmeras e 

consistentes transformações que vem se manifestando nas regiões rurais brasileiras 

contemporaneamente.     

Se compararmos alguns elementos fundamentais da dinâmica da agricultura, á área das 

lavouras e a quantidade produzida, por exemplo, notaremos profundas transformações deste 

processo. Os gráficos 1 e 2 apresentam área plantada nos últimos dez anos no Brasil e a área colhida 

também nos últimos dez anos no país, respectivamente. 
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Gráfico 1 – Evolução da área plantada (percentual) no Brasil – 2000/2009 

Fonte: SIDRA/IBGE 

 

 

 

 
Gráfico 2 - Evolução da área colhida (percentual) no Brasil – 2000/2009 

 Fonte: SIDRA/IBGE 

 

A utilização das terras mostra o aumento expressivo da porcentagem de áreas destinadas às 

lavouras, que vêm crescendo sistematicamente ao longo do tempo. Percebemos o significativo 

crescimento de ambos os aspectos. Certamente, podemos empreender que esta alteração está 

relacionada a demanda dos mercados externos e internos.  

O Brasil é um dos maiores países do mundo em produção agrícola, liderando, inclusive, em 

várias culturas. Obviamente, esta participação do país na agricultura mundial abrange ao longo do 
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tempo alterações da dinâmica produtiva, expansão de áreas de lavouras, aumento da produtividade, 

mudanças no pessoal ocupado, aspectos fundiários, ambientais, dentre outros.  

Como tratamos de expansão de fronteira agrícola capitalista, nos parece inerente a tal 

contexto exploração mercantil destas novas áreas além de descompassos com o social e o 

ambiental.  

No Estado do Maranhão, certamente o contexto não é isolado ou independente do contexto 

nacional e global. O sul, o oeste e o leste do Estado, são caracterizados como recentes áreas de 

expansão de fronteira a partir da expansão territorial da agricultura. 

Abordaremos a seguir este processo, em especial no leste maranhense.  

 

3.1 Caracterizando a dinâmica agrícola – agronegócio da soja  

 

O agronegócio ou agribusiness da soja nesta microrregião do Maranhão, entendemos assim, 

representa o que Graziano da Silva (2010, pg.157-158) coloca como entendimento dos campos de 

batalha presentes nesta dinâmica: 

 
O agribusiness ou agronegócio é apenas um agregado, uma definição operacional de um 

conjunto de atividades inter-relacionadas.A noção foi concebida por um professor de 

marketing para ressaltar a convergência dos interesses comuns em torno das diferentes 

cadeias produtivas que em geral levam o nome do produto agrícola que está na sua origem 

como matéria-prima. Não faz, portanto, nenhum sentido excluir previamente um 

determinado ator social que esteja envolvido nestas cadeias produtivas, como é o caso da 

agricultura familiar. Este autor está convencido de que o resultado é uma tentativa 

maniqueísta, em curso no país, de demonizar o agronegócio, e poderá levar ao isolamento 

completo – do ponto de vista político e social – do Movimento dos Trabalhadores Rurais 

Sem Terra (MST). Isto evidentemente trará prejuízos para todos os que apostam na peculiar 

reforma agrária brasileira via assentamentos como uma dinâmica inclusiva que reintegra, 

no dia a dia, os excluídos pela política de modernização conservadora vigente no país há 

décadas. 

 

 

E complementa ainda, acerca dos interesses envolvidos:  

 
É importante destacar tanto na noção de agribusiness como na dos complexos 

agroindustriais que eles são os resultados de um processo histórico específico que define a 

sua conformação a partir de um duplo movimento: de dentro, pela ação das forças sociais, 

econômicas e políticas dos agentes que o integram; e, de fora, pela ação do Estado, por 

meio das políticas públicas e de suas agências, ao estabelecer relações particulares com os 

agentes anteriormente mencionados. Os complexos se tornam assim uma ―orquestração de 

interesses‖ em torno de uma cadeia produtiva determinada qualquer; e o seu agregado, o 

agribusiness, uma aliança em torno dos interesses setoriais da agricultura com os distintos 

ramos da agroindústria a montante e a jusante. (GRAZIANO DA SILVA, 2010, pg.158) 

 

Esta análise pode ser perfeitamente estendida a expansão da soja no leste maranhense. Os 

grupos envolvidos, vão desde o poder público, a associação dos produtores de soja, os movimentos 

sociais, a exemplo do Fórum em Defesa do Baixo Parnaíba, entidade que congrega diversos atores 

de enfrentamento a esta expansão da soja. 
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O agronegócio da soja no Maranhão é setor de destaque no planejamento governamental, 

além de outros como transportes e energia. Conforme FERREIRA (2008, p. 232), o PPA 

(Planejamento Plurianual) estadual deve, a partir de seus setores econômicos, buscar o 

desenvolvimento da qualidade de vida da população e do Estado como um todo: 

 

 

(...) pode-se inferir certamente que o Maranhão certamente ampliará a sua posição (...), 

quanto a exportação de commodities (destaque aqui para a soja em grãos). Para tanto, o 

governo estadual deve buscar a melhoria da qualidade de vida de toda a sua população sob 

pena de inserir-se até 2020 em um dos três cenários indicados: o primeiro é vôo do guará-

líder que resultará do ―dinamismo econômico e melhoria da qualidade de vida da 

população, com aumento e diversificação da indústria‖. O segundo é o ritmo do jurará que 

implicará em ―moderado crescimento da economia, combinado com persistência da pobreza 

e baixos indicadores sociais‖. O terceiro é a maldição do cazumbá que significará ―baixo 

crescimento da economia e permanência da pobreza e desigualdades sociais, com 

estagnação da indústria e limitação da agregação de valor e fragmentação dos elos das 

cadeias produtivas‖.     

 

 

Dados da Secretaria de Agricultura do Estado do Maranhão e da Pesquisa Agrícola 

Municipal do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PAM-IBGE) mostram que a região de 

Chapadinha vem se consolidando a cada dia como uma nova fronteira agrícola. Isso tanto a nível 

estadual quanto nacional.  

Em Anapurus (Gráficos 3, 4 e 5) o crescimento é expressivo e o maior do Leste 

Maranhense. Observe os indicadores de área colhida, área plantada e quantidade produzida no 

município entre 2000 e 2009.  
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Gráfico 3- evolução da área colhida por soja em Anapurus (2000-2009) 

Fonte: SIDRA/IBGE 

 

 

 

 

 
Gráfico 4: evolução da área plantada (soja) em Anapurus (2000/2009) 

Fonte: SIDRA/IBGE 
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Gráfico 5: Evolução da quantidade produzida (soja em grãos) em Anapurus (2000/2009) 

Fonte: SIDRA/IBGE 

 

Este cenário é ainda instigante se considerarmos seu histórico. Há aproximadamente 10 

anos, plantar soja em cidades como Anapurus, Chapadinha, Brejo, Mata Roma, entre outras, era 

uma hipótese tecnicamente e economicamente inviável.  

A região tem clima e condições geográficas desfavoráveis ao cultivo do grão. Mas hoje pelo 

menos 10% da produção do grão no Maranhão já estão comprometidas para empresas de 

processamento como a Bunge Alimentos, por exemplo.  

Essas mudanças nas fronteiras agrícolas do Maranhão já modificaram a paisagem da região, 

que, antes circundadas por grandes matagais, hoje são exploradas por extensos campos de soja à 

beira de rodovias, como a BR-222.  

Segundo o secretário geral da Associação dos Produtores de Soja do Meio Norte, Rogério 

Loro, em pelo menos 60 mil hectares na região já há algum tipo de cultivo de soja e ainda há, pelo 

menos, 350 hectares em condições de serem explorados nos próximos anos.  

Nessa região não existem dados concretos sobre o número de produtores, mas apenas na 

associação, existem 63 filiados entre produtores de soja e de outros cultivos primários. ―Há mais de 

10 anos era uma loucura se plantar aqui‖, disse Ambrozi.  

―O fato dos terrenos serem mais baratos e também porque estamos mais próximos do porto 

incentivou a vinda de muitos produtores para cá‖ – Paulo Cézar Librelotto, Presidente da 

Associação dos Produtores de Soja do Meio Norte – APROSOJA/MN. (O ESTADO DO 

MARANHÃO, 2011).  
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3.2 Por um planejamento territorial: território e territorialidade como base de um modelo de 

desenvolvimento 

 

Ressaltamos que a reflexão acerca dos conceitos de território e territorialidade é 

fundamental para que se possa avançar na apreensão dos processos geográficos e sociológicos, 

subsidiando a elaboração de projetos de desenvolvimento para a construção de um arranjo territorial 

justo.  

Entendemos território aqui como o resultado do processo de territorialização. Ou seja, o 

homem, vivendo em sociedade, territorializa-se através de suas atividades cotidianas, seja no campo 

seja na cidade. Ele constitui um lugar de vida.  

Este processo é condicionado e gera as territorialidades, que são todas as relações diárias 

que efetivamos, materiais, no trabalho, na família, na igreja, nas lojas, nos bancos, na escola etc. 

Estas relações, as territorialidades, é que constituem o território de vida de cada pessoa ou 

grupo social num determinado espaço geográfico. 

O desenvolvimento desses conceitos e sua relação com a sociologia é didaticamente 

apontado por Saquet (2004,p.125-126): 

 
Sucintamente, após ser apontado e trabalhado por Friedrich Ratzel, o conceito de território 

renasce de forma renovada [contemplando o movimento, contradições, relações de poder, 

identidades, redes de circulação e comunicação etc., diferentemente da abordagem, por 

exemplo, de Ratzel (1990 e 1990a), por mais importante que esta seja ao pensamento 

geográfico] na filosofia e em estudos de ciências sociais. [...] Uma discussão que começa a 

re-aparecer na geografia e se fortalece, lentamente, também na sociologia. Neste contexto, 

o conceito de território é tratado, ora pelo viés da filosofia, ora da geografia ou da 

sociologia.  

 

 

A territorialidade é uma estratégia de dominação através de alguma autoridade que controla 

atividades, recursos e indivíduos.  

Haesbaert (2004) entende a territorialidade, desta forma, como a tentativa de um indivíduo 

ou grupo social de influenciar, controlar pessoas, recursos, fenômenos e relações, delimitando e 

efetivando o controle sobre uma área.    

 
O processo de territorialização é um movimento historicamente determinado pela expansão 

do capitalismo e seus aspectos culturais, envolvendo diferentes lugares, setores e pessoas. 

Um território é apropriado e ordenado por relações econômicas, políticas e culturais, sendo 

que estas relações são internas e externas a cada lugar; é fruto das relações 

(territorialidades) que existem na sociedade em que vivemos e entre esta e nossa natureza 

exterior. (HAESBAERT, 2004, p. 56). 

 

A expansão da soja no Leste Maranhense é uma situação emblemática para analisar essas 

questões porque têm componentes das mais diversas naturezas: socioespacial e econômico-político, 

principalmente.  
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É histórico que a base econômico-agrária nessa região aliava produção de arroz, criação de 

animais e coleta de frutos, e isso perdurou durante séculos. Todavia, o novo contexto é diferente. A 

mundialização econômica inseriu este espaço como ator da dinâmica produtiva do agronegócio da 

soja no leste do estado do Maranhão. Como bem identifica Bacelar (2008), a consolidação da 

globalização é uma macrotendência mundial.  

Os diversos cenários apontam que o Brasil já está e estará entre as principais economias do 

planeta neste século XXI, e inegavelmente, a base econômico-produtiva do país, historicamente 

comprovada, está fundamentada, porém não exclusiva, na atividade agroexportadora.  

Concordamos com Bacelar (2008, não paginado) quando diz que:  

 
Há uma literatura sobre a globalização meio fatalista: que a vê como um processo 

irrevogável ao qual temos de nos subordinar. Gosto da reflexão de que a globalização é um 

processo contraditório. Há lugares que interessam mais aos agentes globais do que outros, e 

cada um se insere a partir de seu projeto. Há possibilidade de distintas resultantes. A 

globalização, como é desigual, contraditória, não tem resultante predeterminada, depende 

de como nos inserimos no processo. Portanto, há espaço para as iniciativas nacionais e 

regionais.  

 

 

Ora, um projeto territorial de desenvolvimento para a região pode ser estabelecido a partir de 

suas aptidões, não só produtivas, mas sociais e regionais.  

Uma atuação conjunta, e evidentemente contraditória é claro, de empresários, estado e 

sociedade pode caminhar e chegar a um equilíbrio de forças e interesses, apesar das enormes 

dificuldades de se estabelecer um projeto completo em sua totalidade, reconsidera-se. 

Não obstante a isto, entendemos ser fundamental uma congruência de forças a fim de 

orientar que tal processo seja economicamente promissor, socialmente justo e ambientalmente 

sustentável, apesar de consideramos aqui este o maior desafio. 

 

 

4. Procedimentos Metodológicos 

 

O materialismo histórico dialético, entendemos, é o marco metodológico que orienta este 

trabalho. Isso se fundamenta, pois se trata de um estudo que envolve contradições econômicas, 

sociais e políticas, alicerçado nas conflitualidades inerentes a este processo.  

Assim também, para as considerações formuladas e apresentadas no presente trabalho, a fim 

de compreender a dinâmica econômica regional do Baixo Parnaíba Maranhense e suas implicações, 

e considerando que o mesmo trata-se de uma pesquisa social, optou-se por escolher a pesquisa 

qualitativa (MYNAIO, 2001), pois irá se trabalhar com análise de dados e suas interpretações, como 

também com referenciais bibliográficos e observações empíricas em todas as suas características, 

que nem sempre podem ser simplesmente mensurado.  
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Após os estudos bibliográficos e a pesquisa empírica (em andamento), passa-se a 

organização do texto, fundamentado também na análise e interpretação das informações coletadas, 

procurando construir a dialética relação entre sociedade, economia e ambiente, analisando o 

contexto local e relacionando-o ao nacional e ao global.  

 

5. Resultados 

 

O presente estudo ainda está em andamento, considerando-se que se trata de uma pesquisa 

que culminará em uma dissertação do mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Desenvolvimento Sócio-Espacial e Regional da Universidade Estadual do Maranhão, com término 

em 2012. Todavia, já é possível apresentar algumas considerações pertinentes acerca do tema em 

questão.  

Entendemos que a soja é a cultura mobilizadora da expansão da fronteira agrícola no Leste 

Maranhense. Que se apresenta na microrregião uma modernização da base técnico-produtiva, o 

expressivo aumento das áreas de lavoura, com evolução da produção e produtividade agrícola 

regional e que ainda há, pelo menos, 350 hectares em condições de serem explorados nos próximos 

3 anos.  

Há a necessidade de um planejamento territorial para a região que passa inexoravelmente 

pela defesa vital do alinhamento de todos os envolvidos, sem preconceitos carregados de interesses 

diversos e quase nunca benéficos a totalidade e desprovidos de lugares-comuns acerca dos aspectos 

econômicos, sociais, políticos e espaciais.  

O objetivo é difícil, sem dúvida, mas um caminho possível e viável é o do estabelecimento 

de um planejamento territorial que considere as territorialidades envolvidas em todo a sua 

dimensão. É necessária e premente tal ação, à custa de um futuro desfalecimento territorial desta 

região.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

               A sociedade atual está a ―brigar‖ entre o ―ser e o ter‖. Ingere sem ―mastigar‖ informações 

advindas de forma imediata/instantânea pelas redes mundiais de computadores. ―Saborear‖ 

benesses e confortos provocados/trazidos pelas mudanças de produção e consumo oriundos da 

Revolução Industrial, da qual somos herdeiros. Apesar de todos os avanços, crescimentos, 

ampliações, melhorias e conforto, a sociedade enfrenta ―sérios problemas de desigualdades, 

discriminações, intolerâncias e formas variadas de ofensa aos direitos humanos‖ (SANTOS, 

2009,p.21) e some-se a isso uma menor reflexão, respeito e conservação do meio ambiente.  

 Esse é um aspecto interessante e que está diretamente relacionado ao fato de que a 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 225, afirma que todos têm direito a um meio ambiente 

equilibrado e saudável. ―O homem tem o direito fundamental ―a liberdade à qualidade e ao desfrute 

de condições de vida adequados em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita levar uma 

vida digna e gozar de bem estar e tem a solene obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente 

das gerações presentes e futuras.‖ (....1 de Declaração de Estocolmo – Conferência de Estocolmo, 

1972) 

       Essa percepção foi uma construção lenta, pois os ―olhos da humanidade‖ passam a ver e 

iniciar uma consciência com relação ao meio ambiente, só na década de 1960. Um dos instrumentos 

essenciais para tal, foi a obra ―Primavera silenciosa‖ de Rachel Carson, sobre os perigos do DDT 

(veneno utilizado em inseticidas na agricultura), que causavam esterilidade nos pássaros.   

 É também nesses anos 60 que a ―crise ambiental se torna evidente, refletindo-se na 

irracionalidade ecológica dos padrões dominantes de produção e consumo.‖ (LEFF, 2008). 

      Apesar da questão ambiental passar a ser motivo de preocupação em final do século XX, 

de tomar posição de protagonista, suscitou congressos, e encontros em escala internacional, a(s) 

resposta(s) das empresas, governos e grande parte da população aos impactos ambientais tem sido 

centralizada, pois entre outros aspectos não tem sido ―utilizada‖ para ―criar novas técnicas para 

controlar os efeitos contaminantes e desenvolver os inseticidas socioambientais gerados pela lógica 

do capital.‖ (LEFF, 2008, p. 133). 
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      Considerando os aspectos da territorialidade nos debates na Conferencia da Organização 

das Nações Unidas (ONU) sobre o Meio Ambiente Humano em Estocolmo, já referenciada, ficou 

estabelecido que em virtude da soberania dos Estados sobre seus territórios, não são obrigados a 

cumprirem as ações recomendadas pela Declaração de Estocolmo.  

      A noção de natureza como mero objeto a ser dominado pela razão humana é decorrente 

da visão/ética antropocêntrica estabelecida pela sociedade, de que o homem é o centro de todas as 

coisas. (JACOBI, 2003). 

      No dizer de Leff (2008) a degradação ambiental se manifesta como sintoma de uma crise 

de civilização, marcada pelo modelo de modernidade regido pelo predomínio do desenvolvimento 

da razão tecnológica sobre a organização da natureza.  

      Inspirado na decisão do governo americano, que criou em 1872, o Parque Nacional de 

Yellowstone, André Rebouças sugere a criação de um parque nacional, A sugestão não vingou, não 

se tornou realidade, mas provocou/estimulou grande discussão sobre o assunto.  

      Como no dizer de Leff (1986), a construção de um mundo sustentável, democrático, 

igualitário e diverso tenha sido o pensar/desejo/sonho/visão de André Rebouças. 

      Busca-se neste artigo articular legislação ambiental e espaço urbano com o propósito de 

analisar a questão da Estação Ecológica do Sítio Rangedor, em São Luís- MA, que foi criado em 

2005 pelo Decreto Estadual n° 21797, e que é classificada na categoria Proteção Integral, mas, no 

entanto ―abriga‖ em sua área o Centro de Convenções e a Assembléia Legislativa do Estado do 

Maranhão, o que vem agredir de forma hedionda o objetivo de sua criação que é entre outros o de 

preservar/proteger a área do aqüífero, microbacia do Rio Calhau, e da biodiversidade existente 

nessa área.  

      O Referencial teórico está com fundamento em diversos autores que 

tratam/trabalham/discutem a Legislação Ambiental, Espaço Urbano e Unidades de Conservação. 

 

2 LEGISLAÇÃO AMBIENTAL 

 

                Encontra-se em Houaiss (2009, p. 1165) que legislação é ―conjunto de leis que 

regulamentam um assunto em particular.‖ E este ―assunto em particular‖, neste trabalho, é o 

ambiental que vem sofrendo (apesar dos discursos), sendo destruído, tratado em segundo plano e 

sendo engolido pela ―gula infinita e incontrolável‖ (LEFF, 2008) do mercado.  

                 Tem-se na década de 80, mas precisamente em 1981, no Brasil, leis que visam a 

preservação ambiental, como a lei que criou a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei n° 6.938, 

de 31 de agosto de 1981, alterada pela Lei n° 7804 de 18 de julho de 1989. O Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (SISNAMA) é constituído pelos órgãos e entidades da União, dos Estados e do 
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Distrito Federal e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, 

responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental (BRASIL, 1981).  

                 Milaré (2001, apud SANTOS, 2009, p. 50), afirma que a ―Lei n° 938/81ao abrigar na 

definição de recursos ambientais os elementos da biosfera, ampliou acertadamente o conceito de 

meio ambiente não o atando exclusivamente aos meros recursos naturais, levando em conta, ao 

revés, inclusive o ecossistema humano.‖     

 Sem consciência dos danos causados pelo meio ambiente, mas voltado a atividades 

predatórias em decorrência de sua ganância e irresponsabilidade, o homem sugou/retirou/extraiu, 

em busca única do lucro fácil, as riquezas naturais sem o devido cuidado de não debilitar a natureza.  

 Leff (2008, p. 30) cita as palavras do Chefe Seattle, 1854, em resposta à oferta do 

Grande Chefe de Washington para comprar as terras dos índios peles vermelha e transferi-los para 

uma reserva.   

 

[ ...]Sabemos que o homem branco não compreende nosso modo de vida. Ele não sabe 

distinguir entre um pedaço de terra e outro, pois é um estranho que chega de noite e toma 

da terra o que precisa. A terra não é sua irmã, mas sua inimiga, e uma vez conquistada, 

segue seu caminho, deixando para trás a tumba de seus pais. Sequestra a terra, arranca-a de 

seus filhos. Pouco lhe importa. Tanto a tumba de seus pais, como o patrimônio de seus 

filhos são esquecidos. Trata sua mãe, a terra, e seu irmão o firmamento, como objetos que 

se compram, se exploram e se vendem, como ovelhas ou como contas coloridas. Seu apetite 

devorará a terra deixando atrás de si só um deserto.  

 

 

      Toda essa ganância desenfreada ―despertou‖ nos Gestores Mundiais a criação/publicação 

de meios legais capazes de defender/resistir a ataques que provoquem a degradação ambiental. 

      A Constituição Federal de 1988 dedica todo um capítulo ao meio ambiente, trazendo o 

Estado e chamando a sociedade à preservação e defesa do meio ambiente.  

 

―Art. 225: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e a 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.‖ 

(CONTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)     

  

      Esse conteúdo normativo da Constituição Federal tem a seguinte significação geral dos 

enunciados, a saber: 

      Poder Público – é a expressão genérica que se refere a todas as entidades territoriais 

públicas.  

      Direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado – pertence a todos, incluindo aí 

gerações presentes e as futuras, sejam brasileiros ou estrangeiros. 

      Dever de defender o meio ambiente e preservá-lo – é imputado ao Poder Público e à 

coletividade. 
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      Meio ambiente é bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida – 

é um bem que não está na disponibilidade particular de ninguém, nem de pessoa privada, nem de 

pessoa pública 

      Por não está o meio ambiente para receber influencias de particular, mas sendo um bem 

comum, cabe a União e ela assim procede estabelecer padrão/regra/princípios que devem ser 

observados e postos em prática pelos Estados e Municípios. Não é assim visto na Ilha do Maranhão 

ou Upaon-Açú com relação a Estação Ecológica do Sítio Rangedor em São Luís- MA. Percebe-se 

que o Estado ―deixa de observar‖ o que está previsto na legislação referente à Estação Ecológica do 

Sítio do Rangedor, que é uma Unidade de Proteção Integral, com objetivo claro e definido em Lei 

de ―preservação da natureza.‖ 

      A Lei nº 9 985 de 18 de julho de 2000, regulamenta o Art. 225, 1º incisos I, II, III e IV 

da Constituição Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e 

em seu capítulo III- das Categorias de Unidade de Conservação, especifica e caracteriza de forma 

clara/específica os grupo das Unidades de Proteção Integral, que vem a ser ajeitado pelas: Estação 

Ecológica; Reserva Biológica, Parque Nacional; Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre. 

(BRASIL, 2000).  

      Observa-se na Lei n° 9 985 em seu artigo 9° que a Estação Ecológica tem como objetivo 

a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. 

      1° A Estação Ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares 

incluídas em seus limites serão desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. 

      2° É proibida a visitação pública exceto quando um objetivo educacional de acordo com 

o que dispuser o Plano de Manejo da unidade ou regulamento específico.  

      3° A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela 

administração d unidade e está sujeita a condições e restrições por este estabelecidas, sem como 

aquelas previstas em regulamento.  

      4° Na estação ecológica só podem ser permitidas alterações do ecossistema no caso de:  

I – medidas que visam à restauração do ecossistema modificado.  

II – manejo de espécie com o fim de preservar a diversidade ecológica.  

III – coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas.  

IV – pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado 

pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas em 

uma área correspondente e no máximo três por cento da extensão total da unidade e até o 

limite de um mil e quinhentos hectares. (BRASIL, 2000, p. 3)             

 

      Percebe-se assim, as contradições aplicadas na Estação Ecológica do Rangedor em São 

Luís do Maranhão. A lei é clara, pormenoriza aplicação/uso de uma Estação Ecológica, 

determinado seu objetivo, afirma seu caráter de posse e domínio público, permite, mas disciplina a 

pesquisa científica e discerne sobre o que é permitido com relação a alterações do ecossistema. No 
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entanto, com ―permissão/consentimento‖ dos gestores públicos, alheação da população, mudez da 

mídia, associações, ONGS, enfim,  diante do ―não ver e não falar‖ da população como um todo, 

―cravaram‖ o concreto do Centro e Convenções e a Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão 

na Estação Ecológica do Sítio do Rangedor, num total afronte a lei. É o caso de se perguntar: Para 

que serve a legislação ambiental?  

      O ―cravar do concreto‖ do Centro de Convenções e da Assembléia Legislativa nos dá a 

dimensão do domínio da força do Mercado e de quão é difícil se distinguir o que é público e o que é 

privado, e como no dizer de Giddens (2006, p. 138) ―um mundo que nos escapa.‖ 

      A esfera Federal e Estadual possui uma legislação ambiental abundante, como a 

Constituição Federal de 1988, artigo 225; Lei Federal n° 6.938/81; (P.N.M.A); Lei Federal n° 

9.605/98 (Lei de crimes ambientais); Lei Federal n°9793/99 (Política Nacional de Educação 

Ambiental); Lei Federal n° 9985/00 (SNUC) e Resoluções CONAMA 001/86; 009/87; 231/94; 

237/97; 293/01; 306/02 e 350/04. Destaca-se no estado do Maranhão a Lei n° 5.405/92 (Código de 

Proteção ao Meio Ambiente), Decreto 13.494 (Regulamenta o Código de Proteção do Meio 

Ambiente) Lei n° 8598 /07 (Política Florestal e de Proteção a Biodiversidade no Estado).  

      É um conjunto de Leis que traçam as orientações para uma garantia (pelo menos no 

papel) de um ambiente ecologicamente equilibrado.  

      Há algumas dificuldades no aplicar Direito Ambiental no Brasil que Milaré (2005, p. 

155) conceitua como ―complexo de princípios e normas consecutivas reguladores das atividades 

humanas que, direta ou indiretamente, possam afetar a sanidade do ambiente em sua dimensão 

global, visando a sua sustentabilidade para as presentes e futuras gerações.‖ 

     Sendo normas coercitivas reguladoras e o Rangedor uma Estação Ecológica, emerge a 

questão: como foi possível e permitido ―cravar‖ o Centro de Convenções e a Assembléia 

Legislativa do Estado do Maranhão numa Estação Ecológica, produzindo uma quebra do equilíbrio 

ecológico e dano ambiental? 

     Com um ―capítulo-artigo‖ da Constituição Federal e com uma Legislação farta, com 

inúmeros dispositivos legais relacionados a proteção ambiental para impedir a degradação do Meio 

Ambiente, fica a questão acima levantada, para que serve a legislação? 

Santos (2009, p. 134), nos dá um reforço ao afirmar que:  

 

É sabido que o equilíbrio ambiental tem relevância transfronteirica, não se restringindo aos 

espaços geopolíticos e estatais, sobressaindo que a defesa e preservação desse bem jurídico 

têm importância nacional, implicando a presença do interesse federal, regional e local, 

questão que se articula com as esferas de atuação legislativa da edição de normas gerais, 

normas peculiares e normas locais, a cargo da União dos Estados-membros e dos 

Municípios, respectivamente.    
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 Lamenta-se que a não obediência aos atos jurídicos nos leve a acompanhar um discurso 

do ―desenvolvimento sustentável‖ que não produz e nem mobiliza a construção da realidade, mas 

nos leva a um processo de ―subjugados‖ e ―agrilhoados‖ pela irracionalidade que não nos faz 

escutar a harmonia do equilíbrio ecológico, mas sim a irracionalidade da ganância econômica 

dominante.  

 

3 ESPAÇO URBANO/CIDADE 

 

 Deve-se questionar o viver a cidade. Questionar que nos leve a pensar a cidade como o 

lócus, o lar, o lugar que se habita/vive, que vem a ser o ―veículo de acontecimentos emocionalmente 

forte ou é percebido como um símbolo.‖ (TUAN, 1980, p. 107). 

                Necessário se faz chamar Souza (apud FARIA, 2008, p. 218) que nos mostra que ―urbano 

e urbanização – dimensões especiais da divisão social do trabalho – e a cidade – dimensão infra-

estrutura. A urbanização (e o urbano) é o fluxo, a cidade é o fixo, o lugar.‖ 

 Mister  se faz ressaltar a posição de Souza (1995, p. 65) sobre a cidade e o urbano. 

 

[.....] a cidade é [....] o particular, o concreto, o interno. Na cidade está o transporte, a 

especulação mobiliária, a habitação. O urbano é o abstrato, o geral, o externo, onde está a 

produção, as classes sociais, a divisão do trabalho.  

 

 

 Considera-se a cidade como espaço urbano. Questiona-se então o que é espaço urbano? 

E quem produz o espaço urbano? 

 Corrêa (1995, p. 1) traça os seguintes esclarecimentos: 

 Espaço urbano é ―o conjunto de diferentes usos da terra justapostos entre si.‖ 

 Esses usos podem ser traduzidos como a divisão/espaço/organização espacial da cidade, 

que vem a ser as áreas residenciais, os espaços de lazer, as áreas reservadas ao desenvolvimentos 

das atividades comerciais, áreas industriais e o próprio centro da cidade, sem esquecer de mencionar 

área reservada para crescimento/expansão da cidade.  

 Em comentário a segunda questão Corrêa (1995, p.3) aponta que: 

 Os agentes sociais são os que produzem/realizam através de determinada ação a cidade. 

Ei-los: 

a) Os proprietários dos meios de produção, sobretudo os agentes industriais; 

b) Os proprietários fundiários; 

c) Os promotores imobiliários; 

d) O Estado; 

e) Os grupos sociais excluídos. 
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a)  Os grandes proprietários industriais e as grandes empresas comerciais – 

Consomem grandes espaços (terrenos amplos), necessitam de locais próximo a portos e 

ferrovias, alem de acessibilidade à população. 

b) Os proprietários de terra – estão apegados aos benefícios, vantagem pessoal, no valor 

de troca da terra e não  no seu valor de uso. Buscam valorizá-los, um investimento público 

em infra-estrutura, consequentemente seu preço sobe. 

c) Por promotores imobiliários – buscam a transformação do capital – mercadoria em 

capital – dinheiro acrescido de lucro, produzir habitações com inovações, maior valor e 

ampliando a exclusão dos comandos populares.  

d) O Estado – atua também na organização espacial da cidade. Sua atuação tem sido 

complexa e variável tanto no tempo como no espaço, refletindo a dinâmica da sociedade do 

qual é parte constituinte. 

e) Os grupos sociais excluídos – são aqueles que não possuem uma renda para pagar uma 

habitação digna, restando, pois habitar cortiços, conjuntos habitacionais, fornecidos pelo 

agente estatal.  

 Em virtude do que foi mencionado, afirma-se que esses atores que produzem o urbano, 

nos leva a concluir o óbvio, isto é, não é possível ter como intenção concluir ou supor que numa 

mesma cidade que é ―sobretudo sociabilidade‖ (PESAVENTO, 2008, p. 11) pensá-la sem esses que 

tem papel ativo nos acontecimentos da cidade.  

 Convém evidenciar as palavras de Pesavento (2008, p. 10) ao afirmar 

que:  

 
 

Cidade é, ainda, uma palavra que, para alem do seu sentido nominativo de designar um 

fenômeno específico, carrega uma dimensão simbólica inegável, que faz possível diálogo 

entre aqueles que, tal como os historiadores, os geógrafos e os geólogos, os arquitetos e os 

urbanistas se voltam para o estudo da urbe. Assim, a cidade, essa unidade de referência, tão 

claramente identificável é polimorfa, polifônica, polissêmica. 

 

       

  Impende mencionar que mesmo sendo a cidade polimorfa, polifônica, polissêmica, é 

nela que se vive muitas das vezes sem a devida qualidade para um ―melhor viver‖, sem as 

mudanças de hábitos políticos, privados e públicos nos leva a ―degradação crescente de nossa casa 

comum [...] (BOFF, 1999, p. 17). Sonhamos com uma cidade mais ―humana‖, ―mais verde‖, ―mais 

florida‖, ―mais receptiva‖, ―mais aconchegante e acolhedora‖, sobretudo mais respeitosa com os 

que a sustentam, amam, retratam, simbolizam e canta essa ―Atenas Brasileira‖, ―Ilha do Amor‖, 

―Ilha Rebelde‖, ―Jamaica Brasileira‖, Cidade dos Azulejos‖ e ―São Luís, Patrimônio da 

Humanidade‖. 
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 Os gregos devotavam a cidade grande prestígio, sendo por eles considerada o lócus em 

que se molda/forja/constrói a civilidade dos humanos. Jacobi (2000, p. 14) sustenta que ―um habitat 

socialmente criado, configurado, enquanto um meio físico, modificado pela ação humana.‖ Cabe 

por oportuno, destacar a lição de Zancleti (2008, p. 13) que afirma ―quando se muda o foco da 

análise para as cidades e mais especificamente para os espaços públicos, pode-se dizer sem muito 

medo de errar, que a modernidade não significou uma grande contribuição qualitativa.‖ 

 Os autores que trabalham/destacam a cidade são unânimes em afirmar que não se pode 

pensá-la sem atores, nem interação. Esses atores em interação a produzem e fazem com que haja 

vida porque nele se realiza uma vida social.  

 Na cidade, além da vida social também se luta pela ―qualidade de vida‖ (SANTOS, 

1986 b, p. 134) e essa qualidade de vida também se refere à conservação do meio ambiente, ―O 

habitar é substantivo (passivo) que suporta o verbo (ação de) habitar.‖ (LEFF, 2008, p. 286).  

 Leff (2008, p. 287) aduz que ―nada mais insustentável do que o fato urbano‖. Esse 

―insustentável‖ decorre do fato que a cidade, hoje, se transformou em decorrência do 

capital/patrimônio/riqueza/valores, não mais no lócus dos ―cheiros, das cores, dos calores [...], os 

pés não sentem mais o macio de grama verde‖ (BOFF, 1999, P. 11), mas se transformou ―em lugar 

onde se aglomera a produção, se congestiona o consumo, se amontoa a população e se degrada a 

energia.‖ (LEFF, 2008, p. 287). 

 Essa urbanização desenfreada capitaneada pelo mercado produziu irracionalidades 

como a que afetou/afeta o desenvolvimento humano e o ambiental e a sustentabilidade. A Estação 

Ecológica do Sítio Rangedor em São Luis é um caso emblemático e uma resposta agressiva da 

especulação imobiliária, do desenvolvimento urbano e do despreparo/desprezo pela 

manutenção/preservação do meio ambiente e em especial de uma área protegida como a Estação 

Ecológica do Sítio Rangedor. Observa-se assim, que é tênue a relação entre a preservação de uma 

área protegida de acordo com a Lei Federal n° 9.995/ 2000.  

 Essa ―observação ambiental‖, a ―invasão‖ de uma Estação Ecológica, produz a 

degradação de seu entorno. ―A urbanização como processo de habitabilidade global deve ser revista 

sob a ótica de uma racionalidade ambiental‖ (LEFF, 2008, p. 291) ótica essa que possa produzir 

uma ―cidade articulada numa base de sustentação ecológica.‖ (LEFF, 2008, p. 291). 

 Sabe-se que essa base de sustentação ecológica só se dará/permanecerá se houver 

―trocas entre todo ser vivo e o meio circundante.‖ (BURNETT, 2008, p. 23). 

 E as gerações futuras? O que receberão, herdarão desse presente que ―vê‖ o bem-estar 

de maneira míope, sem a consciência clara e ecológica de necessidade de conservar/preservar os 

recursos renováveis/não-renováveis para que possam receber uma ―herança de futuro‖ vicejante, 

pulsante, uma cidade ecológica, um espaço urbano (espaço público, semipúblico e/ou privado) de 
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―uso válido‖ como resposta ao conceito de desenvolvimento sustentado, apregoado pelo Relatório 

Brundtland, em 1987, como resposta ao solicitado pela ―Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente 

e Desenvolvimento? 

 ―O desenvolvimento sustentável é aquele que atende as necessidades do presente sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem suas próprias necessidades.‖  

 E para atenderem as gerações futuras não se pode esquecer no presente, que a cidade 

estabelece/mantém relações/vinculações com pessoas exteriores a ela.  

 O ―cravar‖ do Centro de Convenções e da Assembléia Legislativa na Estação Ecológica 

do Sítio Rangedor não foi uma questão de renovação urbana ou de ―presentear‖ a cidade com novas 

características visuais. Foi sim, uma forma de afronte a geração presente e futura, o se ―sentir acima 

da lei‖, e, sobretudo, sem a ―consciência pública‖ da necessidade de respeitar e preservar o meio 

ambiente urbano, sem o qual o homem terá condições de vida sofrível e poderá não sobreviver. 

 Legislação Ambiental, Espaço Urbano e Estação Ecológica do Sítio Rangedor, hoje 

incompatíveis, hoje resultado de agressões aos recursos naturais, hoje de ―olhos vendados‖ para a 

preservação ambiental, hoje, temos o comprometimento do meio ambiente, através das mais 

danosas violações contra a Estação Ecológica do Sítio Rangedor. 

 O poder público que é um dos guardiões da lei e da coisa pública é um dos que acarreta 

prejuízos/afeta interesses ambientais, sociais e coletivos. 

 O poder público ao desrespeitar, jogar para debaixo do tapete a própria lei por ele criada 

demonstra indiferença ao desenvolvimento de uma cidade sustentável e a preservação de um bem 

comum, também direito das gerações futuras. Levando-se em conta o que foi apresentado, conclui-

se que o Estado ao ocupar parte da Estação Ecológica, o faz de forma desigual, quando ele é agente 

responsável pelas normas, leis ambientais e urbanísticas. 

  

4 ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO SÍTIO RANGEDOR 

 

 Criação – Decreto 21.797/2005, área total 125, 65 hectares e em 2007 pelo Decreto 

23.303/2007, passou a ter área de 120,95 hectares.  

 Localização – Município de São Luís. 

 Objetivos -  

 Proteção das áreas de recarga do aqüífero;  

 Preservação da biodiversidade local remanescente; 

 Desenvolvimento da biodiversidade, pesquisa científica na área; 

 Manutenção dos padrões climáticos da Ilha do Maranhão.   
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 Os autores afirmam que nos primórdios na humanidade, em decorrência de uma 

embrionária consciência não havia preocupação em relação à preservação do Meio Ambiente. 

 Mas hoje, século XXI diante de códigos, leis, Constituição Federal, Política Nacional de 

Meio Ambiente, Congressos, Acordos, Debates, Seminários, Ministério e Secretaria de Meio 

Ambiente,  a Estação Ecológica do Sítio do Rangedor com seus objetivos e sendo classificada na 

Categoria de Proteção Integral das Unidades de Conservação, sendo de fundamental importância 

para a preservação da microbacia do Rio Calhau e da sub-bacia do Rio Anil e de manutenção dos 

padrões climáticos da Ilha de Upaon-açú vem sendo criminosamente explorada, depreciada, apesar 

dos objetivos gerais das unidades de Conservação e do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) da Lei nº 5.405 de 1992 que institui o Código de Proteção do Meio Ambiente 

e a criação do Sistema Estadual do Meio Ambiente em consonância com a Constituição Federal e 

Estadual, vem sistematicamente sofrendo uma série de impactos ambientais, comprometendo 

seriamente o ecossistema de ―área protegida‖. 

 

4.1 CATEGORIAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

 A Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos 

I, II, III E VII da Constituição Federal em seu art. 8º diz que os grupos das Unidades de Proteção 

Integral é composto pelas seguintes Categorias de Unidade de Conservação  ( HASSLER,2005) 

I - Estações Ecológicas (Lei nº 6.902 de 27 de abril de 1981): São áreas representativas de 

ecossistemas brasileiros destinadas à realização de pesquisas básicas e aplicadas de ecologia, à 

proteção do ambiente natural e ao desenvolvimento da educação conservacionista. Tem como 

objetivos principais a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas, limitadas e 

controlada se acompanhadas pelo órgão gestor da unidade. São de posse e domínio públicos, com 

visitação pública apenas para objetivos educacionais, se previstas no plano de manejo da unidade.  

II – Reservas biológicas (artigo 10 de SNUC): São áreas que possuem ecossistemas importantes 

ou característicos, bem como espécies de flora e fauna de importância cientifica nacional. Em geral, 

não é permitido o acesso ao público, mas somente investigação científica, com autorização e 

acompanhamento da unidade gestora. Tem como objetivo a proteção integral da biota e demais 

tributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações 

ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de 

manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os 

processos biológicos naturais. São de posse e domínio públicos. São as Unidades de Conservação 

que apresentam as maiores restrições quanto ao uso.  
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III – Parques Nacionais (artigo 11 do SNUC): Áreas relativamente extensas de terra e água, que 

contém formações ou paisagens de significado nacional, onde espécies de plantas ou animais, sítios 

geomorfológicos e habitats são de grande interesse científico e educacional. Tem como objetivo 

básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 

possibilitando a realização de pesquisas científicas (limitadas e com acompanhamento do órgão 

gestor da unidade) e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de 

recreação em contato com a natureza de turismo ecológico (se previstas no plano de manejo da 

unidade). São de posse e domínio públicos.  

IV – Monumentos naturais (artigo 12 do SNUC): têm como objetivo básico preservar sítios 

naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. Pode ser constituído por áreas particulares ou 

públicas, desde que sejam compatíveis a utilização dada pelo proprietário e a preservação dos 

atributos que levaram a criação desta categoria de unidade. A utilização destas áreas deve estar 

estabelecida em plano de manejo de unidade. Um Monumento Natural atende o Decreto- Lei nº 25, 

de 30 de novembro de 1937, ‗constitui o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto de bens 

moveis e imóveis existentes no País e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 

vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico 

ou etnográfico, bibliográfico ou artístico‘.     

V – Refúgio de Vida Silvestre (artigo 13 do SNUC) – Têm como objetivo proteger ambientes 

naturais onde se assegurem condições para existência ou reprodução de espécies ou comunidades da 

flora local e da fauna residente ou migratória. Podem ser de posse e domínio público ou privado 

desde que sejam compatíveis a utilização dada pelo proprietário e os objetivos da unidade. A 

utilização, visitação e pesquisa devem estar previstas em plano de manejo da unidade.  

 Em seu art. 9º § 4º na Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações dos 

ecossistemas no caso de: (CONSELHO ... 2011) 

I – Medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados; 

II – Manejo de espécies com o fim de preservar as diversidades científicas; 

III – Coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas; 

IV – Pesquisas científicas cujo o impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela 

simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas em uma área 

correspondente e no máximo três por cento da extensão total da unidade e até o limite de um mil e 

quinhentos hectares.  

 Percebe-se assim que a Lei, seu artigo e incisos não se reporta a construções de prédios 

públicos ou privados e sim somente a preservação da natureza. 

Cabe por oportuno destacar Cronon (1995 apud BENSUSAN, 2006, p. 13) 
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[.....] no século XVIII as paisagens naturais possuíam um forte componente sobrenatural e 

até e até mesmo religiosos, as paisagens sublimes eram aqueles raros lugares onde o ser 

humano teria maior chance de entrever a face de Deus [....]    

 

 

 Na Estação Ecológica do Rangedor não se ―entrever a face de Deus‖ e sim um total desrespeito a 

Legislação Ambiental e ―dois monstrengos‖: ―O Centro de Convenções‖ e a ―Casa do Povo‖, que é 

a Assembléia Legislativa. O Rangedor como área protegida e seus atributos ambientais 

deveria/deve receber tratamento específico, pois estão sujeitos ao regime jurídico de interesse 

público. 

  A União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal possuem Legislação de 

proteção ao Meio Ambiente (florestas, defesa do solo, controle de poluição, conservação da 

natureza, recursos naturais etc.) e são responsáveis por danos ao Meio Ambiente como previsto na 

Constituição de 1988. Como então explicar a transgressão à própria Lei que institui o SNUC com a 

construção do Centro de Convenções e a Assembléia Legislativa? Explicar, explicar, já foi tentado, 

aceitar é que não, pois os empreendimentos acarretaram uma serie de impactos ambientais que 

causaram danos/prejuízos graves ao ecossistema da área protegida impossibilitando que as águas 

das chuvas que realimentam os lençóis freáticos penetrem no solo. 

 Não é repetitivo reafirmar que a Estação Ecológica do Rangedor quanto à fiscalização, 

gestão, feitura do plano de manejo são de responsabilidade da Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente (SEMA), que não cumpriu suas funções legais, acarretando assim um grande custo 

ecológico para o bioma da área da Estação Ecológica do Rangedor. 

 Foi por pressão e mobilização de forças sociais, que a área do Sítio do Rangedor passou 

a ser ―protegida‖, no entanto, o Decreto que criou a Estação Ecológica do Rangedor não faz 

referência a Zona de Amortecimento (limites em torno de uma unidade de Conservação para tornar 

mais brando os impactos negativos).  

 A Estação Ecológica do Rangedor sem essa Zona de Amortecimento, que segundo o 

SNUC é inerente a uma Unidade de Conservação, está ―cercada‖, ―envolta‖ pelas avenidas 

Jerônimo de Albuquerque, Holandeses e Eduardo Magalhães numa ―área nobre‖ de São Luís, o 

bairro do Calhau, que vem crescendo de forma extraordinária pelo bem do setor de construção civil.  

 As grandes construtoras/incorporadoras se sentem atraídas pela perspectiva de grandes 

lucros, dada a elevada demanda por imóveis residenciais e/ou comerciais ou por meios de 

investimentos em parceria com órgãos de fomento.  

 Em comentário a essa questão, Coelho (2010, p. 9) aponta que:  

 

[...] a área é de extrema importância para o equilíbrio climático natural da Ilha, bem como 

para a proteção dos recursos hídricos das bacias do Rio Calhau e do Rio Anil, equilibrando 

a grande poluição do ar. Na Estação do Rangedor, a interação hidrográfica é mais direta 
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com a Bacia do Rio Anil alimentando o lençol freático. Já na área Leste, dá-se com o Rio 

Calhau, mas as duas áreas têm relação direta, pois compõem o mesmo ecossistema, fazem 

parte do Grande Santuário Ecológico do Sítio Rangedor, nunca é demais enfatizar esta 

relação.  

 

    

 A área da Estação Ecológica do Rangedor, localizada em espaço urbano, está envolta 

numa grande teia de atividades, que geram uma grande carga de poluição, vindo de uma forma ou 

de outra a afetar a fauna e a flora. 

 Percebe-se um embate, um desafio, uma questão emblemática, hoje, que é a 

sustentabilidade, a criação, preservação ambiental e o crescimento econômico, que parece ser, acena 

como atividade prioritária de sociedade urbana.  

 A Estação Ecológica do Rangedor, que se insere na Categoria de Proteção Integral das 

Unidades de Conservação requer uma mudança de postura da sociedade civil, para mantê-la viva, 

para resguardar o futuro climático da Ilha a vigiar constantemente o cumprimento das Leis de 

proteção do ―Santuário do Rangedor‖.  

 A respeito depreende-se o que ressalta Gould (2004, p. 76): 

 

A tarefa política diante dos que evitam a destruição dos riscos ambientais para os extratos 

mais baixos existentes no contexto da economia capitalista é gigantesca: nada menos do 

que uma mobilização efetiva e o fortalecimento e capacitação política de cada comunidade 

pobre e operária em uma dada sociedade e, por fim, em todo o globo terrestre serás 

necessário para forçar os que controlam o sistema de produção a conviver e enfrentar as 

conseqüências de saúde pública e ecológicas negativos das suas agendas de crescimento 

econômico.  

  

   Esse crescimento econômico ganancioso e especulativo Poe em xeque o discurso, as 

normas, leis, decretos, debates, sobre o direito que todos temos a um meio ambiente equilibrado e 

saudável.  

 

 

CONCLUSÃO  

 

 Parafraseando Milton Santos o espaço geográfico é considerado, hoje, como um espaço 

natural que sofre ação do homem. Nesse sentido e diante do exposto, a Estação Ecológica do 

Rangedor pode ser igualmente identificada como um bem natural, que pode ser preservado e 

integrado ao espaço urbano da cidade de São Luís, mediante a legislação vigente, e/ou aproveitado 

como espaço social, ou seja, como área de proteção e lazer. 

 A aplicabilidade da lei na referida Estação não se encontra em sua totalidade, devido o 

crescimento horizontal e vertical de São Luís que tem necessidade de novas áreas para tal 

desenvimento. Desta forma, por localizar-se próximo ao Renascença II, área de alto valor 
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comercial, cobiçado pelo mercado imobiliário e pela população de maior poder aquisitivo, que vê 

nesse espaço acessibilidade ao centro comerciais e culturais, bem como as praias mais  

―frequentadas da ilha‖, a estação vem sofrendo impactos ambientais.  

 Verifica-se que a legistação que rege a Estação precisa ser cumbrida e fiscalizada pelas 

esferas governamentais e pela sociedade, num intuito de preservar os recursos naturais ainda 

existentes e os seres que ali habitam.  

 Conclui-se, portanto, que é possível unir áreas naturais e espaço urbano desde que a 

aplicação da lei impeça que a mesma seja impactada negativamente, e que seu uso de forma 

sustentável venha contribuir para a melhoria da qualidade de vida na cidade e para a preservação do 

meio ambiente. 
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A ATUAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO NO CONTROLE DO ESPAÇO EM 

ALCÂNTARA-MA 

Saulo Carneiro Oliveira 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O debate acerca do desenvolvimento local tornar-se-ia equivocado se abrangesse apenas 

a análise de determinado espaço em si mesmo sem perpassar por contextualizações das influências 

existentes em escalas mais ampliadas. Toma-se como exemplo este artigo que é concebido a partir 

do contexto espacial de Alcântara, mas que deve ser pensado como integrante do Maranhão, Brasil, 

América Latina, e finalmente, do mundo atual. De tal modo inicia-se o percurso deste texto, sem 

pretender compreensão estanque, senão tentando considerar as escalas de influência envolvidas. 

Assim, no tempo hodierno, encerrada a primeira década do século XXI, insta destacar 

como relevante influência de ordem global imersa na crise do capital. A configuração atual da 

referida crise, desencadeada em 2008, denota as contradições do sistema econômico hegemônico 

que ―une‖ todo o planeta sob a forma de um grande mercado globalizado sustentado por uma 

sociedade de mercado global (POLANYI, 2000). 

O presente cenário traz uma reconfiguração das relações político-econômicas globais, 

evidenciando a perda de espaço para classificações que tradicionalmente creditavam ao Brasil a 

posição de país terceiro mundo. Nesta nova rodada de transnacionalização do  capitalismo percebe-

se um flagrante deslocamento de países periféricos para posições chamada de  emergentes, muito 

embora  a relação de dependência  se reponha. 

Destarte, o Brasil exsurge na condição de país ―em desenvolvimento‖, com forte 

atuação diplomática no cenário internacional tenta se credenciar como principal representante da 

América Latina, ao mesmo tempo, em que assume um protagonismo mundial no combate à fome, à 

pobreza e à miséria. Esse protagonismo, no entanto, não altera a forma como os grandes projetos  

operam no pais , particularmente em regiões ricas em recursos naturais . Os  governos  atuais,  na  

sua grande maioria dão continuidade à estratégia utilizada pelos militares para alcançar o chamado  

crescimento econômico.  

Há que se destacar, dentro do cenário nacional, o Maranhão como receptáculo dos tão 

propalados grandes projetos que apesar de serem apresentados como soluções para o seu 

desenvolvimento, têm gerado ainda grandes problemas, entre os quais, violações de direitos de 

comunidades atingidas. 

Alcântara, exemplifica bem este processo após ter sido apresentada como espaço de 

posição privilegiada para lançamento de foguetes, como uma questão de prioridade nacional para o 

desenvolvimento de um projeto espacial a partir de seu território. 
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A estratégia do Brasil grande potência se atualiza, pois a perspectiva é a de tornar o 

Brasil uma potência em tecnologia espacial, com realização de parcerias multimilionárias com 

outros países e empresas estrangeiras para fins de exploração comercial.  

Mais uma vez, trata-se de empreendimento que o Estado gerencia e o faz em detrimento 

de populações. No caso de Alcântara, as comunidades remanescentes de quilombos, que desde a 

década de 1980 vêm sofrendo com deslocamentos forçados e desagregação de suas comunidades e 

identidades culturais, encontrando-se em iminente risco de ser preteridos em nome do progresso da 

ciência, da tecnologia e da economia. 

No bojo destas questões, O presente trabalho traz resultados parciais de pesquisa 

desenvolvida com o objetivo de analisar a atuação do Estado Brasileiro – suas formas  controle 

judicial e social no território de Alcântara em face da implantação do Centro de Lançamento de 

Alcântara. 

 

2  A CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO SOCIAL 

 

O conceito de ―espaço‖ tem sido objeto de reflexões cada vez mais sofisticadas, 

resultantes da preocupação de estudiosos que adotam uma postura crítica sobre as tradicionais 

abordagens acerca do espaço. Alain Lipiez (1988, p. 15), expressa sua insatisfação com a noção 

comumente apresentada acerca do espaço. Nesse sentido tenta oferecer um contraponto à noção, por 

ele criticada, enfocando  a consideração do espaço sob o aspecto sócio-econômico, cujas relações se 

definem historicamente, conforme se articulem aos diferentes modos de produção.  

O autor propõe a elaboração de um plano de pesquisa crítica que se inicia pelo estudo da 

dimensão espacial da articulação dos modos de produção. Nesse sentido desenvolve  a reflexão 

acerca do papel do Estado na construção do espaço social. (Lipietz, 1998; p. 28) e,  busca avançar 

nas análises socioespaciais, tendo a dialética marxista como referência teórica.  

A construção do espaço empreendida pelo Estado segundo Lipietz, assim como fora 

para Marx, se refere a uma ―comunidade ilusória‖ (Lipietz, 1998; p. 149). O Estado exerce 

diferentes funções com forte implicações no espaço, dentre estas  se destaca a função de assegurar 

as condições da reprodução de um  determinado modo de produção. Por  outro lado,o Estado 

intervém na articulação com outros modos de produção (Lipietz, 1998; p. 151-152). Assim, 

seguindo este raciocínio, pode-se concluir que o  Estado para cumprir as  suas funções realiza 

intervenções, sobretudo na ordem jurídico-normativa, como no caso da territorialidade de  

Alcântara. 
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3 TERRITORIALIDADES E IDENTIDADES 

 

Para avançar na análise da construção do espaço social pelo Estado, admite-se que a 

atuação estatal perpassa por uma teia de relações de poderes que tece a construção de 

territorialidades e identidades. 

Destarte, parte-se das observações de Castells (2008) a respeito da construção das 

identidades, em que pese as comunidades remanescentes de quilombo em Alcântara se distanciarem 

das características que esta autor reputa à sociedade hodierna marcada pela formação de redes em 

escala global e outras transformações relacionadas às recentes tecnologias de informação e 

comunicação, a qual chama de ―sociedade em rede‖. 

O sociólogo espanhol (Castells, 2008; p. 24-26) se propõe a analisar como, por quem, a 

partir do quê e para quê são construídas as identidades, salientando que as duas primeiras questões 

podem ser abordadas a partir de parâmetros gerais e abstratos, enquanto que, diversamente, as duas 

indagações restantes são necessariamente respondidas conforme o caso concreto, ou seja, a partir de 

um contexto social determinado. 

Admitindo esta elaboração, há três formas de originação (como) das identidades, a 

saber:  

a) legitimadora;  

b) de resistência;  

c) de projeto. 

Estas mantêm estreita relação com os construtores (por quem) das identidades,  

respectivamente:  

a) instituições/atores dominantes que intentam legitimar-se;  

b) atores em posições/condições desvalorizadas ou estigmatizadas que tentam resistir 

àqueles dominantes;  

c) atores sociais que ao construir novas identidades buscam transformar a sociedade. 

Tal esquematização mostra-se bastante útil para a pesquisa que se desenvolve sob 

Alcântara, oferecendo interessantes possibilidades interpretativas para apreciar os processos de luta 

pela terra, em particular, a construção/fortalecimento da identidade de remanescente de quilombo 

que se constitui em identidade de resistência e instrumento fundamental da luta contra 

deslocamentos e intervenções nos seus territórios decorrentes da implantação do Centro de 

Lançamento de Alcântara, promovido pelo Estado Brasileiro, e mais recentemente, da implantação 

da Empresa Binacional Cyclone Space.  

Acresce-se que sob o prisma mais amplo do movimento quilombola, em nível nacional, 

pode ser também concebida enquanto elaboração de identidade de projeto. 
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Estas possibilidades interpretativas se justificam porque no Brasil, desde a promulgação 

da Constituição Federal de 1988, precedida de intensa articulação política no processo constituinte, 

foi instituída a regulamentação jurídica dos remanescentes de quilombo conferindo o direito à terra 

por eles ocupadas atrelado à sua identidade cultural, na forma do artigo 68 de seu Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, ―aos remanescentes das comunidades dos quilombos a 

ocupação  de suas terras como  propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 

respectivos‖ (BRASIL, 2011a). 

Para que se tenha uma melhor compreensão e dimensionamento da relevância dessa 

identidade reconhecida constitucionalmente faz-se uma digressão temporal ainda maior que remete 

ao processo de inserção dos grupos africanos desde o processo colonial da América Portuguesa até 

o auge do Brasil Império, na condição de escravos, coisas, produtos, portanto, não humanos, 

irracionais e destituídos de alma. O discurso da inferioridade negra, que se aproximava da indígena, 

disseminou uma identidade legitimadora, respaldada amplamente pela Igreja Católica, por discursos 

científicos, por letrados, que representavam a elite branca que lucrava com o tráfico negreiro e com 

o sistema colonial. 

Ora, a identidade legitimada durante séculos pelas então ―instituições dominantes‖ não 

se esvaiu com o decreto oficial que pôs fim à escravidão legal em nosso país, permanecendo nas 

mentalidades e reproduzindo-se de tal maneira que o Estado Brasileiro só propiciou condições 

favoráveis para as comunidades passarem por um processo de autoreconhecimento e de sua 

valorização enquanto remanescentes de quilombo após a criação do artigo 68 no ADCT da Carta 

Federal de 1988 (um século após a Lei Áurea), que estabeleceu a identidade quilombola como 

condição sine qua non para o direito à territorialidade. 

 

4 O CONTROLE DAS IDENTIDADES PELO ESTADO 

 

Ocorre que os processos de construção de identidades reconhecidas jurídica e 

institucionalmente, mesmo que perpassem pela capacidade de articulação dos movimentos sociais 

para serem atendidos em suas reivindicações, são controladas pela burocracia estatal. Daí a 

necessidade de analisar a atuação do Estado Brasileiro no exercício da suas atribuições de criação e 

execução de normas.  

Neste sentido, na atual fase da pesquisa é possível apontar considerações preliminares. 

Assim, nota-se que a concretização material da referida norma da ADCT tem sido dificultada pelo 

próprio Estado, o que se evidencia pela omissão em promover a regulamentação dos procedimentos 

para identificação, reconhecimento, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes 
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das comunidades quilombolas, decorrendo mais de quinze anos de vigência da Constituição até que 

fosse editado o Decreto 4.887, em novembro de 2003. 

Ademais, a existência de normas regulamentares esbarra em outros entraves, 

reconhecidos pelo próprio governo. É o que indica o INCRA - Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária, por meio de dados acerca do número de processos de regularização fundiária de 

territórios quilombolas instaurados na suas Superintendências Regionais. São 1.068 (mil e sessenta 

e oito) processos, destes não mais que 160 (cento e sessenta) têm relatórios antropológicos 

concluídos (BRASIL, 2011b). 

De tal modo, vê-se que o governo institui a sua competência para dar reconhecimento à 

identidade étnica dos remanescentes de quilombo mas admite oficialmente sua dificuldade em 

promovê-la: 

 

O atraso na elaboração destes relatórios, ou a sua ausência constitui empecilho à 

tramitação dos processos de regularização territorial, dificuldade que vem sendo 

observada em praticamente todas as  Superintendências Regionais do INCRA 

(BRASIL, 2011b). 

 

O governo reconhece também a crescente demanda pela regularização dos territórios 

étnicos, em parte decorrente da maior mobilização das comunidades em prol do reconhecimento de 

sua identidade quilombola: 

 

Paralelo à morosidade e interrupção na tramitação dos processos existentes, em 

parte gerada pela ausência dos Relatórios Antropológicos, observa-se um 

progressivo aumento na abertura de novos processos, em função da relativamente 

recente regulamentação dos procedimentos de regularização territorial quilombola 

e da organização e mobilização das próprias comunidades que detêm esse direito 

(BRASIL, 2011b). 

 

Dentre as recentes regulamentações de processos de regulamentação territorial 

quilombola, destaca-se a Instrução Normativa Nº. 57 do INCRA (de 20 de outubro de 2009) a qual 

estabeleceu a competência do INCRA para realizar a identificação, o reconhecimento, a 

delimitação, a demarcação, a desintrusão, a titulação e o registro imobiliário das terras ocupadas 

pelos remanescentes das comunidades dos quilombos. E, ainda, a Norma de Execução Conjunta nº 

3 (de 21 de junho de 2010), que especificou os procedimentos administrativos e técnicos para a 

edição de decreto declaratório de interesse social das terras ocupadas por remanescentes das 

comunidades de quilombos.  

Fundamentado principalmente nestes dispositivos normativos foi lançado edital de 

abertura para licitação de serviço de elaboração de relatórios antropológicos (publicado em 15 de 

agosto de 2011), resultante das reivindicações dos movimentos quilombolas por maior celeridade 

nos processos de titulação dos territórios étnicos.  
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O edital indica a existência de 20 (vinte) antropólogos no quadro funcional do INCRA, 

explicitando que pretende diminuir a demora no andamento dos processos de regularização 

territorial mediante a contratação de serviços por licitação, com a produção de 158 (cento e 

cinquenta e oito) Relatórios Antropológicos, a serem realizados no prazo de aproximadamente seis 

meses após o início dos trabalhos, por um custo total estimado em R$ 8.468.990,34 (oito milhões, 

quatrocentos e sessenta e oito mil, novecentos e noventa reais e trinta e quatro centavos (BRASIL, 

2011b). 

A institucionalização de procedimentos e critérios mais detalhados, claros e objetivos 

para o reconhecimento identitário, associados à contratação de serviço especializado para acelerar 

os processos de reconhecimento, permitem vislumbrar possibilidades mais concretas de êxito por 

parte das comunidades que pleiteiam o direito à identidade quilombola, e consequentemente, à 

regularização territorial sob este fundamento.  

Diante desta normatização do reconhecimento identitário poder-se-ia equivocadamente 

afirmar que o campo da institucionalidade estatal, dos procedimentos formais, constitui-se na 

principal arena de disputa pela construção da identidade quilombola. No entanto, pode-se dizer, isto 

sim, que os instrumentos institucionais cada vez mais ganham centralidade, o que é reforçado pela 

relação de aproximação do movimento quilombola com o Estado. 

Destaca-se a notoriedade que as políticas quilombolas têm merecido perante o governo 

federal desde a criação da Secretaria de Políticas de Promoção e Igualdade Racial (SEPPIR) com 

status de ministério, em 2003, o que certamente impulsionou a articulação de forças para a 

construção da identidade quilombola (identidade de resistência ou de projeto, ambas as perspectiva 

parecem ser cabíveis). 

Alhures, a aproximação com a institucionalidade estatal não significa que a interlocução 

com autoridades, o ―sentar à mesa‖, seja a única ou principal forma de reivindicar direitos e 

demandas dos quilombolas. As manifestações para chamar a atenção da opinião pública, sociedade 

em geral e autoridades ainda constituem importantes instrumentos de pressão política e de 

reafirmação da identidade.  

Exemplo disso foram as duas ocupações da sede do INCRA no Maranhão promovida 

neste ano de 2011 por parte dos movimentos quilombolas, sendo que na mais recente (em 25 de 

agosto), realizada juntamente com outros movimentos de camponeses (sem-terra e indígenas), 

reivindicou-se celeridade na regularização das terras e proteção contra as constantes ameaças de 

morte, violências e assassinatos a que estão submetidos os integrantes destes movimentos 

(CAMILO, 2011). 

Outro equívoco seria acreditar que entre os integrantes da burocracia estatal nas três 

esferas dos poderes executivo e legislativo (federal, estadual e municipal), além do judiciário, há 
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unânime empenho para que se realize o reconhecimento da identidade quilombola e consequente 

titulação de seus territórios. 

Somente para que se visualize brevemente o cenário nacional no atual governo 

comandado pelo Partido dos Trabalhadores – PT, é sabido que este mantém forte relação com os 

movimentos sociais, dentre eles os movimentos negro e quilombola, estabeleceram-se pautas 

perante o INCRA, responsável pela regularização fundiária, bem como, perante a SEPPIR, 

responsável pela articulação das políticas públicas voltadas aos negros, que resultaram em avanços 

no atendimento das sua demandas. Porém, não se pode olvidar que o INCRA e a SEPPIR representa 

a ocupação de apenas uma parte dos espaços de poder do atual governo.  

A pesquisa que se realiza permite evidenciar não apenas a disputa pela definição de 

identidades e de políticas territoriais em Alcântara, mas a disputa interna de um governo federal 

composto por coalizão de forças com interesses bastante heterogêneas, destacando-se setores 

ligados às demandas populares que defendem a regularização fundiária, as políticas de 

fortalecimento da identidade e respeito às comunidades tradicionais, que se contrapõem a setores 

ligados a interesses militares, científico-tecnológicos e econômicos, com interesses voltados para a 

política de expansão do programa espacial brasileiro.  

Não menos importante considerar os tradicionais setores ligados ao latifúndio¹, quer 

integrantes da base de apoio deste governo, quer componham a oposição, interessados na 

manutenção da concentração fundiária (nestes róis, vale lembrar, se encontram boa parte dos grupos 

políticos, notadamente as oligarquias do Norte-Nordeste, com maiores índices de concentração 

fundiária do país, inclusive o Maranhão, governado pela oligarquia Sarney), os quais têm total 

interesse em negar, senão o reconhecimento à identidade quilombola, o seu direito à territorialidade 

em terras de propriedade da união, por ensejar futuras desapropriações de propriedades particulares 

em favor de outras comunidades quilombolas nas mais diversas regiões do Brasil.  

 

5 O  ESTADO BRASILEIRO E A IMPLANTAÇÃO DO CLA: formas de controle judicial e 

social 

   

O território de Alcântara nas últimas três décadas tem sido objeto de interesses 

geopolíticos constituindo-se como espaço estratégico para o desenvolvimento de tecnologias 

aeroespaciais. Nesse sentido, a atuação do Estado Brasileiro no território de Alcântara tem sido 

emblemática, passando-se a destacar o processo de instalação do Centro de Lançamento em 

Alcântara, considerando os instrumentos jurídicos utilizados em seu desencadear. 
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 A escolha por Alcântara foi realizada pelo governo militar no fim da década de 1970 

para substituir o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, em Natal (RN), uma vez que este se 

tornou inviável, à época, em função do processo de expansão urbana local (SARDENBERG, 2001).  

Para a implantação da Base Espacial, como já foi ressaltado, construiu-se um conjunto 

de normas para garantir o seu controle sobre o território de Alcântara. Em 1980, por meio do 

Decreto n.º 7.820, assinado pelo então Governador do Maranhão, João Castelo, foi desapropriada 

uma área de 52.000 ha (cinqüenta e dois mil hectares) de terras no município de Alcântara, pouco 

menos de 50% (cinqüenta por cento) da sua base territorial. A conseqüência desta intervenção foi a 

expropriação forçada de dezesseis comunidades tradicionais remanescentes de quilombos e pelo 

menos três mil e seiscentas famílias (PEDROSA, 2006).  

Na construção desse projeto aeroespacial Brasileiro o presidente, José Sarney (1986) , 

editou o Decreto n.º 92.571 que reduziu o módulo rural de Alcântara de 35 ha (trinta e cinco 

hectares) para 15 ha (quinze hectares). Novo decreto foi editado posteriormente, em agosto de 1990, 

pelo ora Presidente, Fernando Collor de Melo, aumentando para 62 mil hectares a área 

desapropriada, o que corresponde a cerca de 54% (cinqüenta e quatro por cento) do território do 

município (PEDROSA, 2006). A construção normativa estatal, além de ―legalizar‖ a tomada 

forçada de terras, ainda foi utilizada como instrumento para diminuir os valores das indenizações 

recebidas por aqueles que foram removidos, o que  se traduziu num total desrespeito aos direitos 

étnico-culturais das populações tradicionais remanescentes de quilombo.  

Pode-se falar, inclusive, em desrespeito de direitos em face da nova configuração 

normativa da Constituição de 1988, especificamente em relação aos direitos das populações 

tradicionais remanescentes de quilombo estabelecido pelo já comentado artigo 68 de seu Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, o qual tem força constitucional. 

Há, ainda outros dispositivos constitucionais que fortalecem direitos interligados à 

territorialidade e à identidade, como a proteção ao patrimônio cultural Brasileiro, na forma dos 

artigos 215 e 216, fazendo referência direta à cultura popular afro-brasileira e ao patrimônio 

imaterial, que compreende, segundo a UNESCO práticas, representações, expressões, 

conhecimentos e técnicas, que as comunidades, grupos, e indivíduos reconhecem como parte de 

seu, que se transmite de geração em geração, gerando sentimento de identidade e continuidade 

(CAVALCANTI, 2008). 

No que tange ao reconhecimento do direito à propriedade dos territórios étnicos, 

interessante observar a questão pela perspectiva do espaço social, a partir de duas categorias 

trabalhadas por Marx, valor de uso e valor de troca, trazidos à tona por Lefebvre (2001, p. 135): 
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O valor de uso corresponde à necessidade, à expectativa, à desejabilidade.  O valor de 

troca corresponde à relação dessa coisa com as outras coisas, com todos os objetos e 

com todas as coisas, no ‗mundo das mercadorias‘(grifo nosso). 

 

 

Neste sentido, os territórios  étnicos, como o de Alcântara, não se insere no ―mundo das 

mercadorias, pois são considerados propriedades coletivas, em nome das comunidades. Assim deve 

ser preservado,  justamente, o sentido comunitário, os laços culturais, suas identidades e suas 

atividades tradicionais. 

Fora do ―mundo das mercadorias‖ as comunidades tradicionais, não capitalistas, em tese 

possuem maior possibilidade de resistir aos modelos predatórios em relação ao meio ambiente, visto 

que no caso dos quilombolas, por exemplo, há práticas culturais caracterizadas pela retida, 

transformação, cultivo e produção de praticamente tudo o que necessitam, combinando atividades 

de pesca, caça, extrativismo vegetal, artesanato, indústria doméstica de transformação, como a 

fabricação de farinha. Tudo isso se torna mais difícil com a desagregação destas comunidades 

(FRANÇA, 2008). 

 

6 A RESISTÊNCIA DAS COMUNIDADES NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 

SOCIOESPACIAL DE ALCÂNTARA 

 

O caso de Alcântara traz impasses ainda em discussão perante o Poder Judiciário, A 

União está no pólo passivo de alguns processos (destacando-se a Ação Civil Pública n.º 

2003.37.00.008868-2, promovida pelo Ministério Público Federal - MPF), ou seja, o Estado 

Brasileiro está no ―banco dos réus‖. Uma das principais questões discutidas judicialmente diz 

respeito ao recebimento da titulação definitiva do território étnico quilombola pelos moradores 

remanescentes de quilombo de Alcântara.  

Com esses instrumentos judiciais as comunidades quilombolas tem-se conseguido 

diminuir alguns impactos, impedindo novos deslocamentos forçados, mas não os deslocamentos 

―não forçados‖ ou negociados em face de indenizações a membros das comunidades. Tais 

indenizações tanto enfraquece como desarticula essas  comunidades. A  introdução do valor de 

troca implica em alterações radicais nestas relações, provocando forte desarticulação destas 

comunidades, problemática abordada por Lipietz (1998, p. 162), que enfatiza, ―todo 

desenvolvimento do capitalismo consiste, com efeito, em dissolver os antigos laços naturais por 

relações frias de pagamento à vista‖.  

Pode-se dizer que a existência de relações não capitalista nestas comunidades, que se 

caracterizaram pela não acumulação fundiária, deve-se ao processo histórico de formação de 
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Alcântara, que foi estabelecida como centro dinâmico da América Portuguesa e passou por um 

período no qual experimentou auge econômico, com produção baseada na monocultura (no caso, de 

cana-de-açúcar e algodão) e na exploração do trabalho escravo, essencialmente voltada para o 

mercado externo (TITULAÇÃO, 2008).  

Após enfrentar forte processo de decadência do sistema monocultor, desencadeado nos 

séculos XVIII e XIX, este espaço não despertava mais o interesse por parte dos grandes 

proprietários de  terras, de modo que muitas áreas foram abandonadas, outras foram doadas, 

compradas ou entregues para os ex-escravos. Estes últimos, desde então passaram a constituir um 

segmento social específico, atualmente reconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro como 

moradores das ―áreas remanescentes de quilombos‖ (TITULAÇÃO, 2008). 

 Tal como em Alcântara, outras tantas comunidades quilombolas no Estado do 

Maranhão e no Brasil conseguiram permanecer em suas terras, mas, não sem lutas e resistências. 

Cabe uma breve digressão a respeito da  legislação fundiária, pois ela representou a primeira 

medida efetiva do Estado Brasileiro no sentido de regularizar o acesso à terra, e como alude 

Maricato (1996, p. 17), não por coincidência, foi promulgada com interregno de um semana em 

relação á outra lei que extinguiu formalmente o tráfico negreiro no então Império do Brasil. Sobre a 

questão fundiária brasileira, Ermínia Maricato (1996, p. 18) tece as seguintes ponderações: 

 

O aparato legal urbano, fundiário e imobiliário que se desenvolveu na segunda metade 

do século XIX, forneceu base para o início do mercado imobiliário fundado em 

relações capitalistas e também para a exclusão territorial.[...]  

as exigências da propriedade legal do terreno, plantas, responsável pela obra, tudo 

obedecendo às normas dos códigos, afastou a maior parte da massa pobre do mercado 

formal. 

 

 

Decorre desta política segregacionista e concentradora de terras a opção para os pobres 

das cidades que se instalam nas periferias e em terrenos irregulares. O município  Alcântara 

alcançou grande concentração de comunidades e de quantitativo populacional que  passa dos 12 mil 

habitantes.  

Uma das mais completas fontes de informação em relação ao conjunto das comunidades 

quilombolas é recente e bastante consistente. Trata-se de perícia técnica -  laudo do antropólogo 

Alfredo Wagner Berno de Almeida, realizado em Alcântara, em 2002 - utilizado para fundamentar a 

já citada Ação Civil Pública promovida pelo Ministério Público Federal, contra o INCRA, a 

Fundação Cultural Palmares, a Agência Espacial Brasileira e a União Federal, com o objetivo de 

cessar a omissão dos órgãos e solicitar a conclusão do procedimento de titulação das terras das 

comunidades remanescentes de quilombos. 

O referido laudo antropológico traz importantes informações, tais como: 139 povoados 

referentes às comunidades remanescentes de quilombos no município de Alcântara; desse total, 90 
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encontram-se localizados na área desapropriada por utilidade pública para a instalação da base de 

lançamento de foguetes; esses povoados totalizam 12.941 habitantes, ou seja, 83% da população 

rural do município; e ocupam uma área aproximada de 85 mil hectares (MOURA, [200?]). 

A ação denuncia, ainda, que há previsões de outras fases de expansão do projeto e, 

conseqüentemente, de deslocamentos de outras comunidades, muitas delas de remanescentes de 

quilombos. Ou seja, o processo de construção socioespacial em Alcântara, que ganhou novos 

contornos após os acordos binacionais entre Brasil e Ucrânia (Tratado sobre a Cooperação de 

Longo Prazo na Utilização do Veículo de Lançamento Cyclone-4, promulgado pelo decreto n. 

5.436, de 28 de abril de 2008), com a formação da empresa binacional Alcanta Cyclone Space.  

Neste sentido, o Ministério Público Federal denunciou novos fatos ocorridos (BRASIL, 

2008): 

A empresa Alcantara Cyclone Space, em conjunto com a Agência Especial Brasileira, 

visando a implantação do sítio de lançamento do veículo espacial ―Cyclone 4‖, dera 

início a uma série de estudos, prospecções, demarcações e obras de pré-engenharia, 

com inpacto na posse das comunidades quilombolas visando a viabilizar o início das 

obras necessárias ao empreendimento, através da Fundação de Aplicações de 

tecnologia Críticas- ATECH. A conduta das requeridas, [ressalta-se] iniciadas antes da 

conclusão do processo de identificação, delimitação e titulação das terras das 

comunidades remanescentes de quilombo mencionadas na Ação Civil Publica principal 

[n. 2003-37.00.008868-2], ameaça parcialmente a integridade do território étnico que 

se pretende assegurar na forma do art. 68 do ADCT da CF/88, objeto da lide em 

andamento, inovando a situação do fato sub judice.  

 

Percebe-se, portanto, que os processos judiciais e a própria intervenção no socioespacial 

de Alcântara, estão em pleno curso, como apontam alguns trabalhos recentes  acerca destes novos 

intrusamentos nas comunidades de Mamuna e Baracatatiua, a partir de 2007 e denunciados pelo 

MPF (PEREIRA JUNIOR, 2009; COSTA, 2011). 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS  

A análise da construção do espaço social em Alcântara em três décadas, permite 

observar que o ordenamento jurídico brasileiro, principalmente a partir da Constituição Federal de 

1988 (CF/88), passou por significativas modificações que refletem a passagem dos  governos 

militares para governos civis, por um sistema que reconheceu diversos direitos, permitindo 

inclusive liberdade para reivindicação e reconhecimento de novos direitos.  

Contudo, apesar dos direitos estabelecidos pela CF/88, destacando-se o art. 68 do 

ADCT, os quilombolas de Alcântara ainda se sentem ameaçados, pois continua a investida nos seus 
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territórios, desta vez, não mais com argumentos somente para sua utilização com fins militares e de 

soberania nacional, como também, para fins de exploração comercial e auferimento de divisas 

obtidas com o lançamento de foguetes encomendado por outros países, sob a justificativa de 

desenvolver a ciência e a tecnologia espaciais no Brasil. 

Considera-se significativa a existência de sólido alicerce no plano normativo composto 

por um vasto conjunto de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que asseguram direitos 

e mecanismos para reivindicar judicialmente o seu cumprimento.  

Entretanto, o próprio Estado ainda continua a ser um dos principais agentes a violar 

direitos, que por ação direta ou indireta (o que se torna cristalino nas últimas intervenções ocorridas 

em comunidade quilombolas, conforme denunciado pelo MPF), quer por omissão (o que se 

configura principalmente pela demora em promover a titulação dos territórios étnicos), cedendo a 

interesses do grande capital, sob o argumento da promoção do progresso e do crescimento 

econômico em nível local. 

Diante da atuação que vem sendo urdida pelo Estado Brasileiro permanece indefinida a 

regularização territorial de Alcântara. Por seu turno, enquanto não é assegurada a titulação do 

território, o movimento quilombola demonstra sua capacidade de mobilização cujos principais 

objetivos são a reivindicação pela titulação do seu território e o fortalecimento da identidade 

quilombola. 

Pode-se afirmar que o autoreconhecimento e a autovalorização da identidade 

quilombola, configuram-se como elementos fundamentais de resistência, que perpassa pelo 

processo de reconhecimento jurídico de uma comunidade enquanto ―comunidade remanescente de 

quilombo‖.  

A referida identidade não se restringe a expressar uma força discursiva, cultural, 

simbólica, mas serve como instrumento para resistir às ameaças de deslocamento, para assegurar o 

direito à titulação definitiva da terra, para mobilizar as comunidades, para garantir a manutenção do 

acesso aos recursos naturais, para impedir que sejam afastados das atividades produtivas do campo, 

para evitar a desagregação de comunidades, a quebra de suas sociabilidades, o êxodo rural e a perda 

da própria identidade.  

Finalmente, a identidade cumpre relevante função de resistência e de articulação ao unir 

cerca de 139 (cento e trinta e nove) comunidades compostas por aproximadamente 13 (treze) mil 

pessoas, designadas comunidades quilombolas integrantes do Território Étnico Quilombola de 

Alcântara, em prol do reconhecimento legal do registro de domínio das terras já identificadas, 

delimitadas e demarcadas pelo INCRA, correspondentes a 78.105, 3466 ha (setenta e oito mil, cento 

e cinco hectares, trinta e quatro ares e sessenta e seis centiares), a fim de torná-las sua propriedade 
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coletiva definitiva e nela viver, trabalhar, com sua identidade respeitada e valorizada, com acesso às 

políticas públicas e a dignidade que todo ser humano merece. 

 

 

 (¹) Dentre outras medidas tomadas por estes setores conservadores foi proposta Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI 3239) pelo Partido da Frente Liberal, hoje Partido Democratas, que questiona a 

constitucionalidade do Decreto 4.887 por entender que somente lei elaborada pelo Congresso Nacional poderia 

regulamentar o art. 68 do ADCT. 
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