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RESUMO. Criada em 11 de junho de 1991 e reeditada em 09 de outubro de 1991 pelo Decreto de Lei de número
11.901, a Área de Proteção Ambiental das Reentrâncias Maranhenses com uma área de 2.680.911 hectares, está
situada no litoral ocidental maranhense. Essa região possui como atrativos à Floresta Amazônica, os manguezais,
assim como os vários rios, praias e ilhas desertas em abundância, destaca-se também a presença de serras, corredeiras
e uma diversidade cultural a parte, por está entrelaçada de tradições e história entre os Estados do Maranhão e do
Pará. O objetivo desse trabalho é caracterizar o processo de formação territorial do litoral ocidental maranhense por
meio da percepção ambiental, abordando os aspectos socioambientais dos municípios: Carutapera, Cândido Mendes,
Luís Domingues, Godofredo Viana e Boa Vista do Gurupi, e dessa forma discorrer sobre as potencialidades dos meios
físicos voltadas para a Gestão Ambiental. As principais feições morfoestruturais da foz do rio Gurupi, e do baixo
curso do rio Maracaçumé, também foram alvo desse estudo, que serviram como ponto de partida para contextualizar
os impactos ambientais causados pelos grandes projetos de desenvolvimento, para destaque a exploração mineral.
O método utilizado foi o descritivo, pautado na fenomenologia. Dessa forma, foram realizadas saídas de campo
pelos municípios selecionados para coleta de dados, através de entrevistas e registros fotográficos das paisagens.
Compreender os aspectos ambientais e sociais de um território é de grande importância para formulação de dados
que caracterizam uma sociedade, assim como a criação de leis que minimizem os impactos causados pela mineração, é
importante abordar a percepção ambiental das populações locais que são afetadas diariamente pelas grandes empresas
exploradoras de recursos naturais. Nas observações iniciais, nota-se que às áreas que fazem parte do Litoral Oeste
Maranhense são frágeis para a exploração mineral, e que os danos causados nas áreas de manguezais e nas matas da
Floresta Amazônica dessa região são grandes, sem mencionar o deslocamento compulsório de comunidades tradicionais
que vem ocorrendo por causa das mineradoras.
Palavras-chave. Percepção Ambiental, Gestão Ambiental, Litoral Ocidental Maranhense.
ABSTRACT. Built in June 11, 1991 and reissued on October 9, 1991 by Decree Law number 11.901, the Environmental
Protection Area Hollows Maranhense with an area of 2.680.911 hectares, is situated on the western coast of Maranhão.
This region is as attractive to the Amazon rainforest, mangroves, as well as several rivers, beaches and deserted islands
in abundance, also known by the presence of mountain ranges, rapids and a cultural diversity part, is intertwined by
the traditions and history of the states of Maranhão and Pará the aim of this work is to characterize the process of
territorial formation of Maranhão west coast through environmental awareness, addressing the environmental aspects
of the municipalities: Carutapera, Cândido Mendes, Luís Domingues, Godofredo Viana and the Boa Vista Gurupi,
and thus discuss the potential of facing the Environmental Management physical media. The main morphostructural
features of the river mouth Gurupi, and the lower course of the river Maracaçumé, were also targeted in this study,
which served as a starting point to contextualize the environmental impacts of major development projects, especially
for mineral exploration. The method used was descriptive, based on phenomenology. Thus, field trips by selected
municipalities for data collection was performed through interviews and photographic records of landscapes.
Understand the environmental and social aspects of a territory is of great importance for the formulation of data
that characterize a society as well as the creation of laws that minimize the impacts caused by mining, it is important
to address the environmental awareness of local people who are affected daily by large companies exploiting natural
resources. In opening remarks, we note that the areas that are part of the West Coast Maranhense are fragile for
mineral exploration, and that damages areas of mangroves and forested areas of the Amazon rainforest in this region
are great, not to mention the compulsory relocation of traditional communities that has occurred because of mining.
Keywords. Environmental Perception, Environmental Management, West Coast Maranhense.
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INTRODUÇÃO

O trabalho de campo assume importância fundamental, tanto para profissionais quanto
para acadêmicos da área de Geografia, pois é a partir de atividades investigatórias sobre o espaço
geográfico que as intervenções humanas serão mais bem compreendidas sobre a base material na
qual elas estão assentadas e se processam, visto que através da percepção de cada pessoa configura
diferentes tipos de paisagens. A percepção é o conhecimento que se adquire através do contato
anual, direto e imediato com os objetos e com os seus movimentos, dentro do campo sensorial
(GUERRA et al., 2004).
A percepção da paisagem Geográfica no Pólo Turístico da Amazônia Maranhense justifica-se
devido à necessidade da compreensão, percepção e a vivência da paisagem físico-humana peculiar
a esta porção do Estado. O Pólo da Amazônia Maranhense é a continuação do Pólo da Floresta
Guarás, do qual foi desmembrado recentemente, possui como atrativos as matas amazônicas,
floresta de manguezais, rios, praias e ilhas selvagens em abundância, destaca-se também a presença
de serras, corredeiras e uma cultura a aparte, por está entrelaçada de tradições e historia entre o
Maranhão e o Pará.
A ocorrência da atividade de campo realizada na Microrregião do Gurupi, composta por
municípios que são carentes de investigação científica – seja pelo pequeno alcance das IES (Instituto
de Ensino Superior) nessa região, seja pelo direcionamento da maior parte dos estudos científicos
para outras microrregiões, mostra-se extremamente importante para os alunos do Curso de
Geografia, pois a partir dela as realidades de cada município visitado foram investigadas.
O objetivo desse O objetivo desse trabalho é caracterizar o processo de formação territorial
do litoral ocidental maranhense por meio da percepção ambiental, abordando os aspectos
socioambientais dos municípios localizados na microrregião do Gurupi (Carutapera, Cândido
Mendes, Luís Domingues, Godofredo Viana, e Boa Vista do Gurupi) que fazem parte do Pólo Turístico
da Amazônia Maranhense, sua estrutura, potencialidades do meio físico. Relatando as principais
feições morfoestruturais da foz do rio Gurupi, e do baixo curso do rio Maracaçumé, contextualizando
assim impactos ambientais causados na área de mineração na região das reentrâncias maranhense.
ROTEIRO E LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS

O trabalho de campo que serviu para compreensão e análise das áreas estudadas foi realizado
entre os dias 10 e 13 de dezembro de 2010, no roteiro tiveram no trajeto os municípios: a) São
Luís (local de saída - do Porto do Cujupe); b) Carutapera; c) Luís Domingues; d) Godofredo Viana;
e) Cândido Mendes; f) Boa Vista do Gurupi.
A saída foi concretizada no dia 10 do referido mês, tendo como local de embarque na Praça
Maria Aragão, e desembarque no dia 13 do mesmo mês, no local de partida. O trabalho de campo
contou de visitas técnicas em áreas de praias, mangues, garimpos e áreas urbanas, em alguns
momentos percorreu-se por estradas vicinais que deram acesso a essas localidades. Para facilita a
localização apresenta-se (Mapa 01):
I – Carutapera: Localiza-se na foz do rio Gurupi. Fica a 570 km da Capital São Luís, tem acesso
através da BR-316, faz divisa com o oceano Atlântico ao norte, ao oeste com a cidade de Viseu
(PA), ao sul Amapá do Maranhão e a leste com Luís domingues. Situado nas coordenadas: 1° 12’
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Mapa 01 - Municípios Visitados

Fonte: Adaptado do IBGE, 2007 (MENDONÇA NETO, 2010).

25” de latitude sul e 46° 1’ 54” de longitude oeste, nesse município percorreu-se a ria Arapiranga
que deseborca no rio rio Gurupi até a praia de Sardinha localizada na Ilha do Sardinha.
II – Luís Domingues: A sede desse município esta situada na latitude sul de 1° 19’ 67” e na
longitude oeste 45° 55’ 38’’, faz divisa com o município de Carutapera a oeste, a leste com Godofredo
Viana, ao sul com o município de Amapá do Maranhão e ao norte com o oceano Atlântico, a 8 km
da cidade ocorreu a visita ao garimpo Caxias (desativado).
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III – Godofredo Viana: Faz divisa com o oceano Atlântico ao norte, ao sul com município de
Amapá do Maranhão, a leste com Cândido Mendes, e a oeste com Luís Domingues, situado nas
coordenadas 1° 24’ 43” de latidude sul e 45° 46’ 30” longitude oeste. Nesse município está instalado
maior mineirada de outro do Estado, a Mineração Aurizona.
IV – Cândido Mendes: Cidade pacata, localizada na microrregião do Gurupi, situada na
latitude sul 1° 27’ 21” e longitude oeste 45° 43’ 32”, é banhada pelo rio Maracaçumé, faz divisa
com o oceano Atlântico ao norte, a oeste se encontram os municípios de Amapá do Maranhão e
Godofredo Viana, ao sul Governador Nunes Freire, e a leste Turiaçu e Turilândia.
V – Boa Vista do Gurupi: Localizada no baixo curso do rio, na divisa com o Estado do Pará,
está situada a 1° 47’ 58” de latitude sul e 46° 18’ 54” de longitude oeste, faz divisa ao norte com
o município de Amapá do Maranhão, a leste com os municípios de Amapá do Maranhão e Junco
do Maranhão, a oeste com o estado do Pará e ao sul com Junco do Maranhão.
CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DA MICRORREGIÃO DO GURUPI

Com uma área 21.557,642 km², pertence à Mesorregião Oeste do Maranhão, que fazem parte
da Microrregião do Gurupi os municípios de Amapá do Maranhão, Boa Vista do Gurupi, Cândido
Mendes, Carutapera, Centro do Guilherme, Centro Novo do Maranhão, Godofredo Viana, Governador
Nunes Freire, Junco do Maranhão, Luís Domingues, Maracaçumé, Maranhãozinho, Turiaçun e
Turilândia. Faz limite com as microrregiões do Pará: Guamá e Paragominas; no Maranhão com as
microrregiões da Baixada Maranhenses, Imperatriz, Litoral Ocidental Maranhense e Pidaré; faz
divisa também com o oceano Atlântico.
Relevo – Reentrâncias Maranhenses

Segundo Feitosa (1983), as reentrâncias maranhenses apresentam altitudes que variam
de 0 a 200 m de altitude. Na região estudada apresenta em sua grande parte planícies, que por
vezes apresenta estreita ou mais larga em direção ao interior no ritmo do ciclo erosão-transporteacumulação.
Com relação à planície costeira ou litorânea, as áreas visitadas possuem essas funções
morfológicas, a Costa de Rias compreende a faixa litorânea que se estende entre a baia do Gurupi,
no limite com o estado do Pará e a foz do rio Piriá, próximo a cidades de Primeira Cruz. Em
relação ao planalto, sua importância está na divisão entre os rios Turiaçu e Maracaçume, além de
apresentar a Serra da Piranhunha, na divisa entre os municípios de Turiaçu e Cândido Mendes
(FEITOSA, 1983).
Clima

O clima que predomina no Noroeste do Maranhão é do tipo “Am”, segundo (FEITOSA, 1983,
p. 105):
“[...] caracterizado pelo domínio de temperaturas superiores a 26ºC, elevado índice
pluviométrico com maior intensidade de chuvas nos meses de março e abril; baixa amplitude
térmica anual, em média 2,0ºC; alta umidade relativa do ar com máxima em torno de 83,5% e
reduzida estação seca (1 e 3 meses) coincidindo com a primavera [...]”.
Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 458-475. ISBN 978-85-63800-17-6

462

Mendonça Neto

Vegetação

Segundo os técnicos do RADAM, a extensão maranhense da floresta Amazônica predomina
nos platôs situados no noroeste do Estado com incidência sobre algumas áreas centrais, possui
árvores com alturas superiores a 50 metros, típica floresta fechada heterogenia com folhas largas
onde pode aglutinar um número maior de gosta de chuva, favorecendo assim a infiltração, as
principais espécies vegetais que se encontram nesta são: maçaranduba, angelim, pau-d’árco, faveira
e babaçu as margens dos rios (FEITOSA, 1983).
Os mangues com toda sua rica fauna produz uma grande oferta de alimentos tanto para
os peixes como para as aves e é refúgio para os guarás onde seus berçários são marcantes nas
reentrâncias maranhenses, tipos de espécies presentes: o Mangue vermelho (Rhizophora mangle),
Mangue branco (Lagucunlaria racenosa), e Mangue siriúba (Avicennia tomentosa ou Avicennia
Nítida), todas elas na faixa de terras sujeitas à ação direta ou indireta das marés (FEITOSA, 1983).
Hidrografia

Concentram-se na região Noroeste do Maranhão rios de regime equatorial, tipos de floresta
densa e clima superúmido, com volume médio, constante da massa líquida, superiores aos dos
rios Leste do Estado, para destaque: os rios Gurupi, Turiaçu e Maracaçumé (FEITOSA, 1983). Os
municípios visitados pertencem as Bacias Hidrográficas do rio Gurupi e do rio Maracaçumé.
A bacia do rio Gurupi encontra-se localizada no estado do Maranhão, principal marco da divisa
entre o Pará e o Maranhão, nasce na serra do Tiracambu, constituído o principal divisor d’águas
da bacia do rio Gurupi, estabelecendo o limite com as bacias do Pindaré e Turiaçu. É responsável
pelos maiores afluentes no território maranhense para destaque os rios Surubim, Tucamandiua,
Cajuapara, Panemã, Apará e Jararaca. Esta bacia possui uma área de 61.000 km², e no território
maranhense chega a ser 40.00 km² e uma extensão equivalente a 719 km (FEITOSA, 1983).
No baixo curso corta os metamórficos do Grupo Gurupi e os gnaisses e migmatios do
Complexo Maracaçume, o rio Gurupi percorre sobre um leito rochoso com várias cachoeiras.
Cumpri um percurso de mais de 400 km onde, desde a confluência com o rio Itinga, constitui a
linha limítrofe entre os Estados do Pará e do Maranhão, desaguando no oceano Atlântico, na baía
de Gurupi (SANTOS, 2010).
Já a bacia hidrográfica do rio Maracaçumé encontra-se as margens das bacias do rio Gurupi
e Turiaçu, tendo como rio principal o Maracaçumé, nasce nas cabeceiras das escarpas da serra do
Tiracambu, é um rio típico de planície, abrange cerda de 7.382 km², perfaz um percurso de 150 km
até a foz no oceano Atlântico, está localizado na Pré-Amazônia, com uma vazão de aproximadamente
70 m³/s, possui como principais afluentes os rios Duas Antas, Coqueiro, Macaxeira, Pacovel e
Peixe (SANTOS, 2010).
Fazem parte dessa bacia, os municípios de Luiz Domingues, Godofredo Viana, Amapá do
Maranhão, Junco do Maranhão, Maracaçumé, Centro do Guilherme, Maranhãozinho, Governador
Nunes Freire, Cândido Mendes e Turiaçu.
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ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS DAS ÁREAS
Carutapera

O município de Carutapera é a localidade mais extrema do noroeste do estado do Maranhão,
dispõe de uma área de 1.232 km² de extensão. Apresenta traços culturais tanto do Maranhão como
do Pará pela proximidade, e conta com 22.008 habitantes (IBGE, 2010). Antigamente o acesso ao
município era feito principalmente através do transporte marítimo, devido às precárias condições
das vias terrestres. Atualmente o município é servido pelo transporte rodoviário através da BR316 e da MA-206, ambas em boas condições de trafegabilidade.
As pessoas que vivem nessa cidade dependem principalmente da pesca, porém a infraestrutura
é frágil, nota-se isso pela situação do cais (Figura 01) onde ficam as embarcações que são utilizadas
também pelos turistas para acessos as várias praias e ilhas semidesertas, a exemplo a Praia de São
Pedro, Juncal, Sardinha, com uma extensão de 30 km.
A cidade é banhada pelo rio Gurupi, as suas margens encontra-se a 4ª maior floresta de
manguezal do mundo onde vivem famílias ribeirinhas voltadas para a pesca (Figura 02) e para
coleta de caranguejo.
Figura 01 - Cais da Cidade de Carutapera

Fonte: O autor, 2010.
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Figura 02 - Pescadores fazem as redes de pesca

Fonte: O autor, 2010.

Navegando pela ria Arapiranga até a foz do rio Gurupi, observa-se uma verdadeira floresta
de manguezais do tipo Mangue vermelho (Rhizophora mangle), berçário de vários tipos de aves
(Figura 03). Na foz do rio Gurupi próximo a divisa do estado do Pará está localizada a praia do
Sardinha que recebe sedimento tanto do rio Gurupi como do próprio rio Amazonas, devido ao
grande processo de intemperismo a granulação da areia chega a ser muito fina, nessa praia por
determinado tempos famílias passam semanas em ranchos(Figura 04) devido a pesca realizada
em alto mar.
Luís Domingues:

O povoado que deu origem ao município em 1880, chamava-se Olho d’Água caracterizado
pela existência de uma nascente, no local conhecido por Borboletal. Foi elevado à categoria de
município com a denominação de Luís Domingues (Figura 05) , pela lei estadual nº 2176, de 20-121961, desmembrado de Carutapera, sede no antigo distrito de Luís Domingues, foi constituído do
distrito sede e enstalado em 1962. Em divisão territorial datada em 1963, o município é constituído
do distrito sede assim permanece em divisão territorial datada de 2005 (IBGE, 2010). Possui uma
área de 464 km² de extensão, e 6.510 habitantes . Seus habitantes vivem da pesca, possuem um
mercado (Figura 06) que comercializam os peixes de origem do alto mar.
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Figura 03 - Mangue vermelho (Rhizophora mangle)

Fonte: O autor, 2010.

Figura 04 - Ranchos utilizados como abrigo

Fonte: O autor, 2010.
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Figura 05 - Avenida Principal de Luís Domingues

Fonte: O autor, 2010.

Figura 06 - Mercado de Peixe

Fonte: O autor, 2010.
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Cândido Mendes

O município de Cândido Mendes dispõe de uma população de 18.505 habitantes numa
área de 1.634 km². Cândido Mendes (Figura 07) é banhado pelo rio Maracaçumé, faz divisa com
o município de Turiaçu, em relação aos aspectos sociais possui comunidades remanescentes de
quilombos, a exemplo a comunidade Carará (CAZUMBÁ ONLINE, 2008).
Figura 07 - Rua do Mercado de Cândido Mendes

Fonte: O autor, 2010.

IMPACTOS AMBIENTAIS: MIRADORA X GARIMPO
Godofredo Viana e Mineração Aurizona:

O processo de instalação da Mineradora Aurizona ocorre desde 2007, empresa canadense
(Luna Gold) investimento de capital, com administração brasileira, está localizada no município
de Godofredo Viana próximo a Vila de Aurizona.
A área de exploração é resultado da compra de cerca de 10 mil hectares, com isso muitos dos
habitantes que antes residiam ali foram desapropriados e remanejados para outros lugares, cidades
vizinhas e os que restaram vivem em praticamente em modo de segurança “máxima” na área da
Aurizona, os antigos moradores viviam principalmente da caça, pesca e de pequenas plantações,
atualmente 800 hectares da área comprada está sendo utilizado pela empresa.
A Aurizona tem uma área de 10 mil hectares (conforme a portaria de lavra, concedida pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral), dos quais 500 hectares são explorados, no momento.
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A lavra é a céu aberto e seu material extraído é levado até a usina de beneficiamento, onde entra
em processo de moagem, tratamento químico e fundição do metal (Figura 08). Sua produção segue
para uma indústria de refino em São Paulo e, de lá, para o mercado externo (IBRAM, 2010).
Figura 08 - Usina de Beneficiamento da Mineração Aurizona

Fonte: Mineradora Aurizona, 2010.

A Mineração Aurizona desde 1988 vem desenvolvendo pesquisas para exploração de ouro em
Godofredo Viana, considerada a primeira mina de exploração de ouro no estado do Maranhão, com
capacidade anual de 1,5 milhões de toneladas de minério, e 65 mil oz de ouro por ano (Entrevista:
Fernanda ZUIN, Engenheira Ambiental da Aurizona, 2010).
Além de Godofredo Viana, a empresa também abrange para os municípios de Luís Domingues
e Cândido Mendes, localizados ao noroeste do estado, área de vasta exploração de outro a mias
de 150 anos.
Estudos já realizados antes da instalação estipulam oito anos de exploração em lavra, podendo
chegar a 15 anos, e 100 metros de cava, sendo que 40 metros já foram perfurados (Figura 09).
Em relação ao número de funcionários, ao longo da obra, contou-se com 846 profissionais, 176
eram colaboradores contratados em tempo integral no regime CLT, sendo quase 90% oriundos
do estado do Maranhão.
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Figura 09 - Cava - exploração de Minérios

Fonte: O autor, 2010.

Para Maurício Macedo (Secretário Estadual de Indústria e Comércio), o projeto da empresa
Aurizona é de grande relevância não só para o município de Godofredo Viana, como para o estado.
“Para o município porque está levando emprego e renda para os moradores. Para o estado, por ser
uma atividade que passa a ser explorada de forma comercial por uma empresa especializada com
alto padrão de tecnologia e segurança. Isto é um marco na história do Maranhão”.
Segundo a MINERADORA AURIZONA (2010):
O papel das empresas na sociedade é gerar riqueza e promover o seu desenvolvimento. No
entanto, nos dias de hoje, elas também precisam se conscientizar da importância da preservação
do meio ambiente e se mobilizar frente às distintas causas existentes.

Porém os impactos que uma área de mineração pode causar são tremendos, vão desde impactos
sociais até ambientais, o que foi possível visualizar durante a visita técnica na área de exploração de
mineiros: extensas áreas vegetadas foram desmatadas, ocasionando mortes de animais silvestres,
aterramento de manguezais etc (Figura 10). De acordo com o Reentrancias-MA (2010).
Uma estrada vicinal de cerca de 10 km que corta o campo e os manguezais foi reforçada e
melhorada para passagem de veículos e caminhões pesados a área de mineração, mas foram
retirados os pequenos bueiros que ligavam as “águas” dos manguezais e dos campos cortados
pela estrada ocasionando a morte da vegetação, tanto dos manguezais, quanto do junco
(gramínea típica), condenando boa parte da área e toda sua biodiversidade de plantas e animais.
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Figura 10 - Impactos Ambientais causados pela Mineração Aurizona

Fonte: O autor, 2010.

Figura 11 - Casas de Alvenaria construídas pela Mineradora Aurizona

Fonte: O autor, 2010.
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Para tentar amenizar esses impactos gerados pela mineração, “a Aurizona busca melhorar
a qualidade de vida da população do seu entorno, oferecendo a ela a compensação mais benéfica
e adequada, em um processo de constante aprendizado e contato estreito com os moradores”
(MINERADORA AURIZONA, 2010). Principais benefícios já concretizados: melhoria no sistema
de oferta de energia, recuperação das rodovias, rede de distribuição de água, construção de um
ambulatório, melhoria das casas (Figura 11), oferta de empregos etc.
Luís Domingues e o Garimpo de Caxias:

Os primeiros relatos de exploração de ouro no Maranhão, foi a partir dos Jesuítas, a descoberta
de ouro no noroeste do Estado foi um marco para grandes expedições até a região localizada entre
os rios Gurupi e Maracaçumé, em 1624, com as primeiras incursões de aventureiros europeus no
Brasil território.
O Garimpo de Caxias hoje se encontra desativado, o IBMA fiscalizou a obra devido aos
grandes impactos que foram causados ao longo de vários anos, a extração de ouro era feito de
forma manual, sem controle e técnicas adequadas, que causou alterações significativas na paisagem
(Figura 12), como a remoção da cobertura vegetal, incisões na topografia e, consequentemente, a
desintegração do solo que está exposto às ações climáticas.
Figura 12 - Formação artificial de lagos

Fonte: O autor, 2010.
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Utilizava-se equipamentos como “piu-piu”, caixa de concentração, que provocavam
desmatamento da mata nativa e vários processos erosivos que deram origem aos lagos antrópicos
de 70 metros, onde conseguiam 100 g de ouro, para decantação utilizava-se o mercúrio, que
causava danos terríveis contaminando o solo, a água, além da falência de animais e até mesmo
dos seres humanos.
O garimpo desativado está localizado a 8 Km da cidade de Luís Domingues, através de uma
estrada vicinal é possível chega na localidade, pertencente ao maciço do Gurupi e faz parte da
Formações Geológicas Bairreira e Itaperuru. De acordo com Golnçalves et al. (2005, p. 122):
Geologically the area in studying is characterized by Cristalino Complex, Tromaí formation
that outcrops in small isolated strips of low course of the river Gurupi and nothwest of State.
In Tromaí formation predominates gnaisses, quartizitos, granite and chrystalline calcareous,
marbled.

A existência de ouro nessas áreas está associada às rochas vulcânicas-sedimentares e intrusões
graníticas, cuja origem é orogenética. Os maiores casos de exploração foram na década de 1980,
quando ocorreu uma explosão de casos de mineração, essa atividade era praticada de forma
irregular (Figura 13), não possuindo autorização ambiental ou mesmo licença prévia de qualquer
organização ambiental, o que causava um descontrolado impacto a área.
Figura 13 - Antiga área de exploração do Garimpo de Caxias

Fonte: GONÇALVES et al., 2005.

APA DAS REENTRÂNCIAS MARANHENES

Criada em 11 de junho de 1991 e reeditado 09 outubro de 1991 pelo Decreto 11.901, a Área
de Proteção Ambiental das Reentrâncias Maranhenses (Figura 14) com uma área de 2.680.911
hectares, está situada no litoral ocidental maranhense, que percete a mesma os municípios de
Anais do I Congresso Brasileiro de Geografia Política, Geopolítica e Gestão do Território, 2014. Rio de Janeiro.
Porto Alegre: Editora Letra1; Rio de Janeiro: REBRAGEO, 2014, p. 458-475. ISBN 978-85-63800-17-6

PERCEPÇÃO E GESTÃO DO AMBIENTE: CONHECER PARA PRESERVAR...

473

Alcântara, Bacuri, Bequimão, Cândido Mendes, Carutapera, Cedral, Cururupu, Godofredo Viana,
Guimarães, Luís Domingues, Mirinzal e Turiaçu (MARANHÃO, 2003).
Figura 14 - MAPA das Reentrâncias Maranhenses

Fonte: Adaptado UEMA, 2002, o autor 2010.
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Na área costeira nota-se a presença de baías, enseadas e estuários. Já as áreas continentais são
constituídas na maioria de terras baixas e planas com pequenas elevações, a exemplo o município
de Carutapera. Possui extensos manguezais com elevada produtividade pesqueira em toda costa
ocidental maranhense, há abundância de aves litorâneas, algumas ameaçadas de extinção, como
o guará.
Essa área é gerencia pela Secretária de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
porém durante os trabalhos de campo foi observado que a situação é critica, áreas que deveriam
ser protegidas legalmente estão sendo impactadas diariamente, a exemplo a Mineração Aurizona
no município de Godofredo Viana que vem causa sérios impactos nesse ambiente e outro caso,
é a de extração da madeira de mangue para incineração das fornalhas das fábricas de tijolos da
região (Figura 15).
Figura 15 - Fabrica de Tijolo no município de Luís Domingues

Fonte: O autor, 2010.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Compreender os aspectos tanto ambiental como humano de uma sociedade é de grande
importância para formulação de dados que caracterizam uma sociedade, assim mostra-se importante
o estuda da percepção ambiental. Cândido Mendes, Luís Domingues, Godofredo Viana e Carutapera,
dispõem de várias praias e ilhas, dentre elas: a ilha do Apeú, ilha do Sardinha, São Jorge, Irmãos,
São João e Jaboti, com praias semi-desertas como Japó, Bela Vista, São Pedro, Jucal e uma fauna
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costeira como: botos, peixes-boi, macacos e pássaros de todos tipos. Destaque também para a Pedra
do Gurupi e o Campo do Maracaçoeira duas das maiores atrações paisagísticas do município de
Carutapera, fica em mar aberto, sob a influência da foz do rio Gurupi, com uma altura correspondente
a 20 metros. Já o Campo de Maracaçoeira é um local com a presença de lagos piscosos, muitas
ilhas e uma rica fauna (CAZUMBÁ, 2008).
Godofredo Viana e Luis Domingues, foram consideradas cidades pacatas, enfrentam problemas
ameaçadores na fauna e flora, visto que nessas regiões a mineração vem causando sérios impactos
ambientais e sociais, ressaltasse a Serra do Pirucáua no município de Godofredo Viana, onde a
Mineradora Aurizona é a principal causadora desses impactos nessa localidade. Cândido Mendes
localizado no baixo curso do rio Maracaçumé, apresenta corredeiras com enormes blocos de pedras,
possui também comunidades remanescentes de quilombolas, como Carará.
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