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ABSTRACT 

Thc geomorphological characterization of the Carajas Pro 
ject was worked up through studies and original researches 
comprising arcas which demand environrnental protcction 
and defense ofthe ecological, biological and human condi 
tions. 

lt is clearfrom the first phase of'studies that the geomor· 
phology that is most useful to society and the rational 
planning of thc spaces covered by the projcct involve a 
geomorphological and a geoecological approach, 
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Neste fim de século, uma das áreas mais críticas da Amazônia situa-se na 
faixa de terras que se estende da Serra de Carajás a São Luís do Maranhão. 
No conjunto, ocorrem aí os complicados impactos criados pela implantação 
do Projeto Ferro Carajás. Grandes lutas entre fazendeiros, posseiros e 
madeireiros pela posse e exploração dos espaços florestados da região do 
"Bico do Papagaio", área que inclui a extremidade sul do "Polígono dos 
Castanhais". Um fator complicante, de ordem econômica, social e demográ 
fica: a garimpagem de ouro na Serra Pelada, entre Marabá e a Serra de 
Carajás. A pressão dos políticos regionais para soluções que- redundem em 
beneficio próprio ou familiar; e sua interferência oligárquica a favor de sua 
própria classe social, contra os interesses dos grupos mais carentes. Uma 
grande valorização das terras situadas à margem da recém-construída 
Estrada de Ferro Carajás-Ponta da Madeira (São Luís): um dos muitos 
fatos contabilizáveis é a completa ausência de um verdadeiro plano de previ 
são de impactos, em nível regional, no Projeto Grande Carajás. A industria 
lização e o crescimento urbano de São Luís, na Ilha do Maranhão, sob total 
ausência de um verdadeiro plano-mestre de ocupação do solo para o conjun 
to do tabuleiro insular. A incrível tendência de crescimento urbano das 
cidades de Marabá e Imperatriz, situadas a 700-800 km da costa. As 
ameaças, altamente predatórias, dos planos de implantação de indústrias de 
ferro-gusa. O baixo padrão de urbanização das cidades "relais" da Serra de 
Carajás, no entorno do maciço. E, sobretudo, a rústica urbanização das 
vilas de apoio e abastecimento dos garimpos de Serra Pelada. Enfim, uma 
enorme gama de problemas criados pela explosão concomitante e concor 
rente de impactos negativos. Sem falar nas graves questões que envolvem a 
preservação das reservas indígenas regionais, ameaçadas ou parcialmente 
invadidas por posseiros, fazendeiros, agropecuárias, madeireiras, e sofrendo 
a interferência de múltiplas conseqüências provocada pela abertura de 
novas estradas (ferrovia, rodovias) e implantação de barragens (Tucuruí). 
Ao par com a multiplicação de vilas e povoados, e o crescimento demográfi 
co explosivo das cidades (Marabá, Imperatriz, Santa Inês, São Luís). 

A identificação das áreas críticas da faixa territorial amazônica e 
pré-amazônica - centrada no eixo da Estrada de Ferro Carajás-São Luís 
- só se tomou mais clara e racional, no campo das questões ambientais, 
após o conhecimento prévio da compartimentação geomorfológica regional 
(Ab'Sáber, 1986). A ferrovia, em seu traçado da Ponta da Madeira, na Baía 
de São Marcos (Maranhão), até o piemonte da Serra dos Carajás (sul do 
Pará), transpõe uma série de setores ou compartimentos de relevo e paisa 
gens, que exibem uma rica compartimentação de conjunto e uma forte 
diversidade geoecológica. Em termos de relevo, transpõem-se áreas perten 
centes aos tabuleiros insulares (Ilha do Maranhão); trechos da Baixada 
Maranhense; o piemonte norte dos planaltos sedimentares regionais; o setor 
ocidental dos planaltos sedimentares do Maranhão, próximo da fronteira 
com o sudeste do Pará, ao longo da bacia do Pindarê-Mirirn; a depressão 
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pcrifêrica do médio Tocantins-Araguaia. E, por fim, o picrnonte e as encos 
tas do maciço ferrífero da Serra dos Carajás. Cada um desses setores possui 
sua própria roupagem de solos, condições geoecológicas, cobertura vegetal 
e, pro parir, estoques Iaunísticos. A diversidade do meio natural da região 
somente pode ser bem compreendida quando, à rica cornpartimentaçâo 
geomorfológica regional, sobrepõe-sr o mosaico das coberturas vegetais da 
pré-Amazônia maranhense e sul-paraense. 

No conjunto, a Baixada Maranhense é a área de maior diversificação em 
termos de mosaico terra/águas, tipologia de águas, condições ecológicas e 
agrupamentos bióticos. A área de desemboque dos rios maranhenses por 
entre os festões terminais do planalto, ao fundo da Baixada, comporta-se 
como a região mais problemática para o uso e a conservação dos solos, em 
toda a metade ocidental do Maranhão. O planalto sedimentar, onde se 
situam as cabeceiras do Pindaré, por sua vez comporta os espaços mais 
homogêneos do ponto de vista fisiográfico, ecológico e fitogeográfico da faixa 
Carajás-Sào Luís. Possui, entretanto, vales fortemente encaixados, dota 
dos de alongados fundos aluviais, por onde remontaram componentes florís 
ticos amazônicos e pré-amazônicos da Baixada Maranhense (aningais, co 
cais). A depressão interplanáltica do médio Tocantins-Araguaia, a despeito 
da dominância de níveis de colinas baixas e terraços intermediários, é muito 
complexa do ponto de vista geoecológico e biológico. Da área de Imperatriz 
para a região de Marabá, passa-se sucessivamente da faixa dos cerrados 
para matas de transição (matas secas), penetrando-se nas florestas de terra 
firme, para logo atingir os grandes cocais interiores, ao longo dos vales, e, 
por fim, as grandes florestas com densos bosques de castanhais emergentes, 
ao longo sobretudo do Vale do I tacaiúnas. A leste,a depressão é enquadrada 
pela Serra do Guru pi-Coroados (400-450 m); a oeste, 300 quilômetros além, 
pela Serra dos Carajás (600-650 m). A escarpa arenítica dos Coroados, que 
forma a borda sul-sudoeste do Planalto Maranhense na região, é alongada, 
retilínea, sub-rochosa, com um teor de umidade relativamente baixo para o 
padrão geral da Amazônia. Enquanto que o maciço dos Carajás é descontí 
nuo (verdadeiro retalho de velhas montanhas divisoras Xingu-Araguaia), 
porém revestido por densas matas amazônicas de encostas e de cimeiras, 
envolto por nuvens orográficas por muitas horas da manhã, centenas de 
metros acima do nível geral das colinas dominadas por castanhais. Bem 
preservada, a despeito do projeto de mineração, Carajás permanece em 
grande contraste com o cenário de devastação e predação que incide sobre as 
terras do antigo "Polígono dos Castanhais'; hoje pressionadas por fazendei 
ros, madeireiros, posseiros e toda a sorte de especuladores. 

A DEPRESSÃO INTERPLANÁLT/CA 
DO MÉDIO TOCANTINS 

Desde o começo do século, toda a depressão do Médio Tocantins - incluin 
do o sul do Pará e o setor tocantino do chamado "Alto Sertão Maranhense" 
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- permaneceu voltada para a área de influência de Belém do Pará, enquan 
to, o planalto ocidental do Maranhão restava como um espaço selvático, à 
margem das grandes correntes migratórias regionais. A capacidade de São 
Luís do Maranhão em efetivar seu relacionamento com os sertões interiores, 
que ajudara a povoar, foi neutralizada pelas grandes distâncias, dificul 
dades de transportes e, sobretudo, pela efetiva captura da economia de 
coleta regional, na direção do estuário do Rio Pará, via Tocantins. Fixou-se 
uma nova rota, que funcionou solista por mais de 80 anos, dando escoamen 
to à goma dos cauchos e aos produtos dos grandes castanhais da bacia do 
Itacaiúnas. Uma rota fluvial sofrida, porém de qualquer forma uma hidro 
via natural. A zona das quedas do Médio Tocantins inferior - hoje submer 
sa pelo lago da barragem de Tucuruí- era a dificuldade. O fator principal 
de isolamento. Criava um ritmo sazonal para as atividades econômicas e 
para as relações de comércio, mas não conseguia impedir os fluxos econômi 
cos e sociais com a região de Belém. 

A depressão perifêrica onde se alojou o Vale do Tocantins possui seu eixo 
principal orientado de sul para norte: do Brasil Central para a Amazônia 
Oriental. Em seu eixo menor, que é muito largo, ela possui um vão de terras 
colinosas da ordem de 250 a 320 km, interposto entre as escatpa,s da Serra 
dos Coroados e os maciços das serras dos Carajás e dos Gradaús. E um largo 
compartimento de relevo, marcadamente interplanâltico, originado princi 
palmente por processos denudacionais pôs-cretácicos, à margem oeste da 
bacia sedimentar do Maranhão-Piauí. Contém dois níveis de aplainamentos 
interplanálticos, transformados em morros baixos e colinas, sujeitos a redis 
secações e convexização discreta de vertentes. Abaixo deles, ocorrem des 
contínuamente patamares e terraços embutidos. Ao centro da depressão, 
num último embutimento, existem planícies aluviais, não muito largas nem 
muito contínuas, sucessivos "tabuleiros" arenosos de margem de rio, e ilhas 
fluviais alongadas, restritas a alguns setores. Todo esse rico conjunto de 
baixo relevo, que forma o dorso da grande depressão interplanáltica regio 
nal, situa-se entre 90 metros (Marabá) e 180 metros, nas elevações laterais 
de topo subnivelado situadas nos piemontes das duas serras que enquadram 
o domínio das colinas (Carajás e Coroados). 

Os climatologistas brasileiros (Monteiro, Tarifa) já detectaram a presen 
ça de uma célula de calmarias, ao centro da depressão do Médio Tocantins, 
da área de Marabá para o norte e o noroeste. Trata-se de um fator de 
extrema dificuldade para o futuro da industrialização regional, devido à 
baixa capacidade das condições meteorológicas regionais para a dispersão 
de particulados e poluentes. Nesse sentido, a instalação de indústrias, ditas 
potencialmente poluidoras, na área de Marabá, seria catastrófica para a 
cidade e as regiões envolventes. Por sua vez, a colocação de indústrias de 
transformação indiscriminadas no piemonte da Serra dos Carajás (ferro 
gusa, siderurgia, metalurgias), seria o começo de uma nova Cubatão em 
plena Amazônia Oriental. A circulação secundária, de mecanismo flagran- 
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temente orográfico na face leste, nordeste e norte das serranias, facilitaria a 
deriva dos poluentes e particulados para as encostas e cimeira da Serra, 
ameaçando as florestas das vertentes e a sanidade ambiental dos núcleos 
urbanos implantados na cumiada do maciço. E criando condições locais, 
altamente desfavoráveis, para o próprio binômio Parauapebas-Rio Verde, 
nos terraços e patamares baixos do compartimento alveolar, mal ventilado, 
existente no piemonte da Serra. 

Faltam informações meteorológicas mais precisas sobre o espaço aéreo da 
depressão do Médio Tocantins. Já se pode adiantar, entretanto, que as 
precipitações e a umidade crescem de leste para oeste da base da Serra dos 
Coroados para a Serra dos Carajás, passando de 1.400-1.500 mm para 
l. 700-1.800, atingindo 2.000-2.200 mm nos altos da serra, devido à atuação 
de chuvas orográficas. No sentido dos meridianos, as precipitações aumen 
tam do médio vale superior do Tocantins (Carolina, Porto Franco), para a 
Serra dos Carajâs, e, daí, para o nordeste do Pará, na direção da bacia do 
Alto Rio Capim. Pelo oposto, a s~onaridade amplia-se de Carajás e Marabá, 
na direção de Imperatriz e Porto Franco. Em Carolina já encontramos um 
clima de ritmo tropical, com duas estações bem marcadas, muito próximo 
daqueles predominantes na área nuclear do domínio dos cerrados. 

No centro da depressão perifêrica regional, onde a confluência dos rios 
Tocantins e Araguaia adquire uma conformação bizarra, criou-se uma 
referência popular para designar toda a região de fronteiras agrícolas, 
garimpagem, exploração madeireira e conflitos de terras existente no sul do 
Pará e áreas adjacentes (sudoeste do Maranhão e norte de Goiás). E a 
tristemente famosa região do "Bico do Papagaio", região-símbolo do nosso 
baixo nível de competência para organizar espaços agrários em áreas incul 
tas e terras devolutas. 

Pode-se detectar uma situação de conflito para toda a região reconhecida 
popularmente por "Bico do Papagaio". Nessa área de limites um tanto 
imprecisos, centrada parcialmente no "Polígono dos Castanhais" e nas 
grandes matas pré-amazônicas do sul do Pará e do Maranhão, trava-se uma 
luta sem fim entre fazendeiros e posseiros, velhos proprietários de castanhais 
e novos agropecuaristas, garimpeiros e companhias de mineração, garim 
peiros e fazendeiros, grupos indígenas e posseiros, grupos indígenas e fazen 
deiros, grupos indígenas e grandes companhias de mineração e exploração 
de madeira. Enfim, uma generalizada e múltipla situação de conflito, de 
difícil solução imediata. 

Na região esboçou-se uma pequena rede urbana, controlada por dois 
centros principais do Vale do Tocantins: Marabá (sul do Pará) e Imperatriz 
(sudoeste do Maranhão). Ao que se acrescenta a influência crescente de 
Conceição do Araguaia (extremo sul do Pará). A estruturação dessa nova 
rede urbana de uma região interior da Amazônia somente se tornou possível 
depois que as antigas cidades beiradeiras da região se desvincularam da 
utilização exclusiva dos rios como vias de transporte e circulação. E, tam- 
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bêm, pelo advento de uma diversificação funcional dos novos e velhos 
núcleos urbanos agregados à rede regional de cidades. A construção da 
Belém-Brasília favoreceu extraordinariamente o desenvolvimento de Im 
peratriz na década de 60. Por sua vez, a construção da Transarríazônica 
(trecho Estreito-Marabá-Ahamira), da BR-222 para interligação direta 
da cidade com a Belém-Brasília, e, finalmente, a rodovia da CVRD para 
a Serra dos Carajás e a moderna ferrovia Carajás-e-Sâo Luís, criaram uma 
nova e invejável posição geográfica, de entroncamento regional de rotas 
terrestres para a velha cidade de caucheiros e castanheiros. Hoje, as duas 
cidades - Marabá e Imperatriz - funcionam como centros regionais de 
controle de urna rede urbana cujos extremos vão das cidades da Serra dos 
Carajâs até Tucuruí, Açailândia e Conceição do Araguaia. Nessa rede 
existem verdadeiras neui toums, representadas pelos dois núcleos planejados 
dos altos da Serra dos Carajás; cidades "relais", representadas por Paraua 
pebas-Rio Verde, no piernonte da Serra dos Carajâs; cidades de apoio ao 
garimpo da Serra Pelada (Curionópolis, Eldorado); centros de abasteci 
mento de Marabá, sob a forma de aldeias de pescadores (a antiga tresidela 
de além-rio, frente a Marabá, São Félix de Valois) ou povoados rurais em 
diferentes estágios de desenvolvimento (Murumuru, Matrinchâ, Brejo do 
Meio, Morada Nova). Nesse conjunto todo, uma das situações mais proble 
máticas diz respeito às cidades de apoio ao garimpo. Trata-se de centros 
urbanos rústicos, nascidos no começo da década de 80, à custa de sucessivas 
invasões. Em apenas cinco anos de existência, Curionópolis alcançou 40.000 
habitantes, numa somatória heterogênea de populações carentes, prove· 
nientes de todos os recantos da metade norte do Brasil. Fundada em 1983, os 
núcleos urbanos de Parauapebas-Rio Verde alcançavam uma população 
conjunta de 13.600 habitantes em 1985, quando a CVRD fez um esforço para 
integrar o núcleo espontâneo (Rio Verde) ao núcleo planejado [Parauape 
bas), o primeiro fruto exclusivo de invasões, o segundo ocupado inicial 
mente sob controle, depois sujeito a invasões, e, agora, sob triagem e 
controle da municipalidade de Marabá. Em 1986, em apenas duas escolas 
de 1~ e 2~ graus, em Parauapebas-Rio Verde, inscreveram-se 3.906 alunos; 
enquanto que a soma do alunado das cinco escolas existentes nas duas 
cidades alcançava o expressivo total de 4.682 alunos, ou seja, um terço da 
população urbana. Para explicar esse fenômeno é necessário lançar mão de 
muitos fatores: inexistência de escolas num raio de 150 a 300 km em torno da 
Serra dos Carajás/Rio Verde-Parauapebas; uma juventude da população 
que se dirigiu para o campo e a cidade na área de Rio Verde-Parauapebas; 
um compasso de espera no mercado de trabalho urbano; uma nova 
consciência sobre o valor da educação para a ascensão social (noção empíri 
ca de "melhoria de vida") e uma forte e irrefreável tendência para uma vida 
social urbana, após experiências nas zonas rurais, nos garimpas e nos 
serviços de construção de estradas, barragens e construção civil. 

Curionôpolis, Eldorado e Rio Verde estão necessitando de uma correta 
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extensão administrativa, ao par com uma série de melhorias urbanas inte 
gradas e um esforço bem orientado de reurbanização, que não venha a 
prejudicar os interesses das populações pioneiras, mas que possa acrescen 
tar espaços sociais, de uso coletivo para todas as comunidades residentes. 
Cada uma dessas cidades, em função das condições de seu sítio e de suas 
infra-estruturas, dinâmica social e econômica, tem problemas específicos, a 
serem resolvidos a curto e médio prazos. Urge listar os problemas emer 
gentes de cada uma delas, sob um bom nível de conhecimentos sobre 
predição de impactos, com a elaboração de propostas em que participem 
todos os segmentos das comunidades residentes e todos os escalões da 
administração pública. 

UMA REDE URBANA EM FORMAÇÃO, 
NUM ESPAÇO A ORGANIZAR 

O crescimento de Imperatriz e Marabá esteve ligado à abertura da rodovia 
Belém-Brasília e à alta mobilidade das populações carentes da base da 
pirâmide social, distribuídas por urna imensa região do interior brasileiro. 
Primeiramente, na direção de Imperatriz, e, pouco depois, para Marabá, 
acorreram maranhenses, nordestinos de todos os sertões, goianos e pa 
raenses, buscando terras, ouro, empregos. E, mais do que isso, terras rurais, 
terras urbanas, garimpos, intermediações com a garimpagem, madeiras, 
pequeno comércio, os mais diferentes tipos de serviços, e, por último, os mais 
diversos espaços de especulação e aventura. Uns, buscando riquezas, ou 
tros, buscando uma sofrida sobrevivência. 

Dessa forma, Marabá e Imperatriz tornaram-se os mais ativos pólos de 
atração de mão-de-obra braçal de uma vasta hinterlândia regional, que se 
estende do Maranhão aos sertões nordestinos, a Goiás, e ao Tocantins e ao 
Baixo Amazonas, no Pará. São dois núcleos de funções múltiplas, tendendo 
para centros de região ou mesmo capitais regionais. As duas cidades, sepa 
radas por três centenas de quilômetros de interespaço, funcionam como se 
fossem um binômio interestadual, dotado de certa complementaridade de 
funções, porém com uma larga faixa de independência econômica, em fun 
ção das potencialidades naturais diversas de seus respectivos espaços muni 
cipais, e devido às suas atuais possibilidades de relações terrestres diretas 
com Belém do Pará, São Luís do Maranhão, Nordeste do Brasil, Brasil 
Central e o Sul do País. 

As cidades do sul do Pará são o termômetro mais sensível dos problemas 
criados por uma franja pioneira estabelecida em áreas de solos de baixa 
fertilidade natural para atividades agrícolas produtivas. Houve um devassa 
mento e uma ocupação altamente conflituosos das terras regionais, por vinte 
anos de história fundiária, tendo como resultado derrubadas, queimadas, 
aproveitamento parcial da madeira em serrarias e formação de pastos com 
diferentes capacidades de permanência em face de condições ecológicas ina- 
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dequadas. Assistiu•se a uma extraordinária revanche da natureza perante 
as ações predatórias dos fabricantes de frágeis invernadas. Não podendo 
criar senão pastos de diferentes ordens de grandeza, sujeitos a uma conser 
vação muito dificil e onerosa, apelou-se para todos os tipos de espeeulações 
com terras. Partilhas de grandes glebas para venda cm unidades menores. 
Instalação calculada de benfeitorias valorizantes. Doações para distritos 
industriais. Vendas de espaços a preços aviltados para localização de fabri 
cas e usinas, sem qualquer noção de previsão de impactos sobre o ambiente 
ou a sociedade. 

A cidade de Marabá acabou por se tomar o exemplo maior da soma de 
todas as imprevisões. Da radiografia de seus problemas poderá resultar um 
diagnóstico suficientemente objetivo para dar respaldo a propostas integra 
das de solução. A pequena cidade beiradeira do pontal do I tacaiú 
nas-Tocantins merece um tratamento prioritário dos problemas que os no 
vos tempos lhe criaram. Numa síntese corrida, os fatos urbanos assim se 
passaram: 

Marabá nasceu e se consolidou no pontal arenoso da confluência do lta 
caiúnas com o Tocantins ( 1898-197 5). Doutra banda do Tocantins, a antiga 
tresidela de São Félix de Valeis. Em 1937 inicia-se a construção do primeiro 
aeroporto de Marabá, alêm-Itacaiúnas, nas altas colinas planas do bairro 
do Amapá. Em 1973 a SUDAM decide planejar a Nova Marabá,.pensando 
cm relocar a maior parte da velha cidade do pontal para um sítio de terras 
firmes, situado ao sul dos varjões que separavam o pontal arenoso das coli 
nas da Fazenda Santa Rosa, área eleita para asilar a nova cidade. Quando a 
Transamazônica foi implantada, no seu trecho de Estreito paraAJtamira ela 
cruzou a região de Marabá ao sul da Nova Marabá, de leste para oeste, 
transpondo o ltacaiúnas por uma ponte (inicialmente balsa), e passando 
pela frente da área do aeroporto do Amapá. Logo surgiu uma pequena cor· 
roteia, alêrn-I tacaiúnas, composta de casinholas de construção precária, em 
arruamentos irregulares. Poucos anos depois, a partir do período 1974-1977, 
surgiu um complexo de bairros residenciais de razoável padrão de urbaniza 
ção, sob a forma de três ou quatro glebas retangulares loteadas em quartei 
rões geométricos, aproximadamente em tabuleiro de xadrez. Estava criado e 
implantado o Complexo Integrado da Cidade Nova, que hoje engloba os 
seguintes bairros de alêm-Rio ltac.aiúnas: Amapá, Cidade Nova, Novo Ho 
rizonte, Parque das Laranjeiras,Jardim Belo Horizonte e Agrópolis Amapá 
(sededoGETAT-GrupoExecutivodasTerrasdoAraguaia-Tocantins).A 
concorrência entre a instalação da Nova Marabá e o desenvolvimento rápi 
do da Cidade Nova foi uma história à parte no processo de crescimento da 
cidade de Marabâ, ao iniciar-se o último quartel do presente século. A razão 
da concorrência é uma lição definitiva para urbanistas e planejadores brasi 
leiros. E um grande apelo ao bom senso dos projetistas e ao espírito de 
previsão de impactos dos técnicos e cientistas despreparados em relação a 
essa nova ferramenta de trabalho e pré-avaliação de projetos. No momento é 
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indispensável uma revisão crítica do Projeto Nova Marabá, com vistas a 
eliminar as questões mais graves que afligem as comunidades residentes e 
tentar recuperar, de alguma forma, alguma coisa de aproveitável que tenha 
sobrado do sofisticado e ambicioso projeto. Uma tarefa, cm acréscimo, ao 
presente trabalho. 

Por ora, é importante destacar que Marabá ficou divida em três conjun 
tos urbanos, mal ligados entre si, dificultando sobretudo a circulação dos 
componentes mais pobres das comunidades residentes, dos varjões e beiras 
do ltacaiúnas. O corpo urbano de Marabá, relativamente disforme e des 
vinculado, ficou composto da Cidade Velha (no pontal Itacaiünas-Tocan 
tins), da Nova Marabá (ao sul dos varjões interpostos entre o pontal e as 
colinas da beirada alta do Tocantins), e a Cidade Nova (além-ltacaiúnas, 
nas suaves colinas situadas ao sudoeste do aeroporto). A Cidade Velha 
continua com alto nível de fixação e permanência, com todas as funções 
normais de um "centro" de cidade, ou seja, de um distrito central de 
negócios. Cidade do povo. Cidade de negócios. Cidade.mercado. Cidade 
amarrada à beira-rio, mesmo quando os eixos viários rnodificaram a estru 
tura e as funções da velha cidadela de caucheiros e de castanheiros. Um 
espaço de liberdade em que as oligarquias do Município ou do Estado são 
obrigadas a se tornar 

1pedintes de votos, utilizando-a como grande palco 
para sua demagogia. E, sobretudo, a cidade ponto de encontro de todas as 
classes sociais, que dependem de seu comércio, de sua feira, de seus bancos, 
de seus pequenos hotéis e restaurantes, de suas praças e pracinhas, de sua 
alongada beira-Rio Tocantins, transformada cm um rústíço porto fluvial, 
com embarcações sujeitas a rotas cada vez mais curtas. E certo que por 
ocasião das grandes cheias interferentes-inundações duplas do Tocantins 
e do Itacaiúnas - o pontal inteiro ficava sujeito a uma submersão por uma 
lâmina rasa de águas. Tais fatos eventuais nunca puderam expulsar a 
cidadezinha de seu sítio original, altamente bem localizado em face do 
Tocantins e da bacia do Itacaiúnas, o vale por excelência dos castanhais 
nativos da Amazônia Oriental. 

De uma forma ou de outra, a Cidade Nova e a Nova Marabá são 
totalmente dependentes da Cidade Velha em tudo ou para quase tudo. A 
Cidade Nova possui uma área duas vezes maior do que a Cidade Velha: é a 
área residencial de classe média alta e pequena burguesia urbana mais 
importante de Marabá. Não possui multiplicidade de funções. Por sua vez a 
Nova Marabâ, cujo projeto entre folhas e ruas de acesso alcança uma área 
10 a.12 vezes mais extensa do que o "centro" velho da cidade, comporta-se 
como periferia distante e muito mal integrada aos outros corpos da atual 
cidade de Marabá. Para se atingir os bairros mais distantes da cidade, 
situados alêm-Itacaiúnas, é necessário seguir o eixo do pontal urbanizado 
para leste, seguir pelo grande aterro nos varjões, alcançar o triângulo desse 
acesso com a Transamazônica que passa ao sul da Nova Marabá, para 
depois transpor a ponte do Itacaiúnas e percorrer os diferentes bairros 
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abertos à frente da área do aeroporto, os últimos dos quais a 5 ou 6 
quilômetros do centro. Para chegar às "folhas" da Nova Marabá segue-se o 
acesso em aterro prosseguindo pela Transamazônica, no seu braço que se 
dirige para o Estreito (em busca da Belém-Brasília) e, por um-jnterflúvio 
das colinas situadas a leste de Marabá, atingem-se as primeiras eptradas 
para o domínio das labirínticas clareiras em forma de "folhas". E difícil 
chegar até elas, e muito mais difícil sair do seu confuso interior. As mais 
distantes, limitadas pelo eixo da rodovia que vem da Serra Norte e cruza a 
ponte rodo-ferroviária sobre o Tocantins, ficam a uma distância de 4 a 7 
quilômetros do centro da Cidade Velha. A massa principal da população 
residente da Nova Marabá, composta de famílias muito pobres e carentes, 
transita por entre as "folhas" abrindo trilhas para encurtar caminho, am 
pliando seu espaço comunitário, ou para chegar até as estradas e caminhos 
que lhes permitem um acesso mais direto ao centro principal de serviços e 
atividades: a Cidade Velha. Abrindo caminho por entre matagais ou atra 
vessando sulcos de antigas cabeceiras de igarapés, expostos ao sol e à chuva, 
para sobreviver numa cidade que acabou por se tornar extremamente 
disforme, a despeito dos planejadores e órgãos de planejamento. 

Causa uma preocupação especial o fato de que além dos três corpos 
principais, situados em espaços geográficos definidos, há um quarto espaço, 
que é marcadamente intersticial, representado pelos terrenos insalubres e 
alagadiços dos varjões, onde a pobreza absoluta vem se instalando. Antiga 
mente, aí só existiam velhas olarias. Agora, os migrantes sem recursos e sem - 
terra vêm ocupando pontualmente os varjões situados à retaguarda dos 
estreitos diques marginais da beira do ltacaiúnas. Por toda a parte entre o 
aterro de acesso à Cidade Velha e a beira do Itacaiúnas, como entre o 
mesmo aterro e a beirada mais estreita do Tocantins, estabeleceu-se um 
território livre para invasões progressivas em áreas não edificáveis e sujeitas 
habitualmente a cheias e inundações. 

Existe mais, porém. Com o estabelecimento da ferrovia Carajás-São 
Luís, a estação Marabá dessa moderna via de circulação sobre trilhos 
conseguiu atrair populações para suas proximidades, a despeito do controle 
que a CVRD tem feito sobre a área stricto sensu da estação, propriamente dita. 
E quase certo que a cidade tenderá a envolver, por onde puder, a área da 
estação, que atualmente se situa a 6 quilômetros da Cidade Velha. Com 
tudo isso, Marabá começa a se tomar grande demais para as funções e as 
dimensões de emprego que possui. Acumula-se, nos diferentes quadros 
urbanizados da cidade, uma enorme população carente, basicamente su 
bempregada, vivendo em lugar onde o custo de vida é elevado e as possibili 
dades de emprego muito restritas. Um mundo de gente desenvolvendo 
estratégias de sobrevivência, as mais variadas, esperando dias melhores: 
mais empregos, salários suficientes, mais trabalho remunerado para gente 
da própria família. 

Na cidade se movimentam e disputam um lugar ao sol os mais diferentes 
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tipos humanos, das mais diversas procedências. Garimpeiros, ex 
garimpeiros, comerciantes e intermediários enriquecidos. Motoristas, bar 
queiros, vaporzeiros, embarcadiços. Fazendeiros, sitiantes, oleiros, matei· 
ros, madeireiros. Machadeiros, lenhadores, barragistas, ex-barragistas, 
construtores de estradas, ex-construtores de estradas, trabalhadores de 
pequenos estaleiros. Militares, topógrafos, funcionários públicos, agrimen 
sores. Políticos, advogados, rábulas. Escrivães, escriturários. Compradores 
de ouro, compradores de diamantes. Guardas-noturnos, capangas em tem 
po ocioso. Garis, carregadores, turmeiros de obras. Hoteleiros, garçons, 
proprietários de pensões, donos de prostíbulos, donos de boates, donos de 
barzinhos, proprietários de bares e padarias. Cafetões e prostitutas, "leões 
de chácara" caboclos, chefes de bailôes. Bancários, comerciários, funcioná 
rios, padeiros, botiquineiros, birosqueiros, merceeiros. Cabeleireiras e cabe· 
leireiros. Pedreiros, pintores, hidráulicos, oleiros, mecânicos, eletricistas, 
calceteiros. Cozinheiras, cozinheiros. E, para compensar, gente esclarecida 
e diferenciada: biólogos, sociólogos, educadores. Uma imensa juventude 
estudantil, preparando-se para encontrar o seu nicho no meio do caos. 
Exercitando lideranças. Jornalistas, artistas e poetas. Tudo em dinâmica, 
com acomodações e conflitos. Enquanto a cidade aguarda a chegada de 
novos personagens: novos participantes do drama do seu cotidiano. 

Em termos de crescimento urbano de Marabâ surgiu um novo fato, 
altamente preocupante. Em fins de setembro de 1986, sem qualquer estudo 
de previsão de impactos ambientais ou sociais, o governo do Estado do Pará 
resolveu iniciar a construção do distrito industrial de Marabá, num sítio à 
margem da rodovia que liga a cidade à Serra Norte (Carajás). O local 
escolhido situa-se entre a rodovia, a ferrovia e a bacia do Rio Vermelho, 
afluente do ltacaiúnas. Em fins de 86 era ainda uma área ocupada por densa 
floresta de terra firme, numa gleba pertencente a uma grande propriedade 
da família Mutran. As obras iniciais no espaço doado para o distrito foram 
feitas a 25 km de Marabá. Não é preciso muita imaginação para se saber que 
com essa pseudogenerosidade os doadores visam a valorização rápida de 
todas as terras situadas entre Marabá e o local escolhido para o início das 
obras. Aliás, trabalhos de desmatamento, terraplenagem e arruamentos 
feitos pelo governo do Estado do Pará com dinheiro do IUM (Imposto Unico 
sobre Mineração), pago pela CVRD. O que mais nos preocupa no caso é o 
impacto dessas negociações políticas sobre o crescimento de Marabá, cidade 
que já possui problemas demográficos, sociais e urbanos praticamente 
insolúveis. Um organismo urbano que poderá vir a se constituir num pólo de 
crescimento inusitado da pobreza urbana, na Amazônia Oriental, a despei 
to do seu futuro distrito industria], da "generosidade" das oligarquias 
regionais e extra-regionais e clarividência incompleta dos administradores 
do Estado e do Município. 

Não existem barreiras topográficas entre a cidade de Marabá e a área 
escolhida para o seu distrito industrial. A tendência inevitável, em termos de 
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futuro crescimento urbano, vai se fazer no sentido de uma especulação 
desenfreada do interespaço territorial que separa a estação ferroviária e a 
cidade cm relação à nova área eleita, do dia para a noite, distrito industrial. 
A médio e longo prazos será muito dificil impor limitações às pressões dos 
empresários cm relação à instalação de determinados tipos de Indústrias, 
incluindo, no caso, as indústrias "sujas", pesadas e poluidoras. Mais uma 
vez, venceu a imprevisão, a politicagem e os negócios calculados, para a 
valorização rápida das terras. V ma terra vista, em plena Amazônia, como 
mero espaço de especulação, uma mercadoria como qualquer outra, em 
beneficio das grandes oligarquias. 

Com base nos conhecimentos até hoje acumulados,já se podem listar os 
problemas mais críticos que afetam a vida urbana e rural da depressão do 
Médio Tocantins, no sul do Pará, sudoeste do Maranhão e norte de Goiás. E, 
a partir da identificação desses problemas, oferecer algumas propostas ou 
opções de propostas. 

No domínio dos problemas urbanos seria conveniente considerar a viabi 
lidade ou tomar as seguintes providências, a curto e médio prazos: 
integrar mais racionalmente os diferentes subconjuntos do corpo urbano de 
Marabá: Cidade Velha com a Cidade Nova (mais uma ponte, reurbaniza 
ção da beira alta do Itacaiúnas, paisagismo ecológico na área dos lagos de 
várzeas, posturas urbanas corretas para a área alêm-Itacaiúnas); Cidade 
Velha com a Nova Marabá (reestruturação dos acessos ao corpo urbano das 
clareiras em folhas, sem alterar substancialmente o já deteriorado planeja 
mento urbanístico do subconjunto urbano regional); 
rever coerentemente o plano da Nova Marabá, tendo como cenário de referência 
a resposta da urbanização rústica apresentada pela área (reverter o plano 
viário original da Nova Marabâ na direção da Cidade Velha, pelo interespa 
ço fundos da Vila Militar-s-folha 25 na direção VP6, por uma estrada-par 
que; redelimitação das áreas verdes interclareiras em forma de folhas, c.om 
artificios de paisagismo ecológico do tipo do que já se experimentou nos 
bordos das clareiras em que foram implantados os núcleos urbanos dos altos 
da Serra dos Carajás; reintrodução de espécies nativas, incluindo agrupa 
mentos de castanheiras, nos interespaços entre as clareiras em folhas urba 
nizáveis; distribuição de alguns serviços administrativos, culturais, sociais e 
sanitários, no interior das "folhas" de maior resposta em termos de produ 
ção de espaços urbanos e maior crescimento demográfico; propostas de 
arquitetos, urbanistas e paisagistas, para criar elementos de referência para 
a circulação de pedestres e veículos, quebrando o caráter labiríntico lamen 
tável existente no seu entremeio; incentivos para a formação de subcentros 
de apoio comercial e serviços, em setores adequados das clareiras-folhas em 
urbanização; 
realizar estudos (orientados por agrônomos de boa visão interdisciplinária) 
para uma definição mais coerente e menos predatória dos espaços rurais da 
região de Marabá, centro principal do "Polígono das Castanhas", no Médio 
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Tocantins. Nesses estudos, considerados absolutamente prioritários, buscar 
o encontro de diferentes módulos, para glebas de diferentes ordens de grande 
za e posição na fisiografia e geoecologia regional, nos quais haja lugar para a 
preservação obrigatória de importantes áreas de florestas com castanhais 
nativos, ao lado de subáreas para castanhais plantados, segundo as dire 
trizes emanadas das recentes pesquisas divulgadas pela Embrapa sobre o 
assunto, e com a reserva de pequenos subespaços para experiências com 
agricultura e pecuária, sob controle, em áreas de solos já destituídos de sua 
cobertura florestal primária; 
somente após a realização de- estudos sobre o uso múltiplo do solo dos diferentes 
tipos de glebas realizar algumas experiências objetivas para colonização e 
assentamento de colonos, sob a garantia de plena economicidade e bem 
estar das comunidades de raízes agrárias, evitando-se a incrível cadeia de 
conflitações ora em fluxo no sul do Pará e região de Marabá; 
desenvolver estratégias e mecanismos, mais sérios e objetivos, para "extensão 
rural", assessoramento agronômico aos proprietários e reorientação da 
exploração agrária dos espaços rurais dos antigos castanhais, a fim de 
realmente obter credibilidade em seus propósitos e colaborar com o desen 
volvimento econômico e social da região e do País; 
realizar esforços integrados para a criação de áreas de demonstração, de fácil 
acesso e visualização, para uma rápida difusão das novas técnicas de 
valorização agrária das terras rurais florestadas. Nesse sentido, obrigar a 
um novo relacionamento dos velhos órgãos, rançosos e inflexíveis, a se 
transformarem em centros ativos de difusão agronômica e incentivo agrário, 
vinculados aos destinos do homem e da sociedade regional. 

A "HYLOEA "MARANHENSE: 
U.M PLANALTO SEDIMENTAR FLORESTADO, 
CRUZADO POR UMA FERROVIA DE LIGAÇÃO 

O planalto ocidental do Maranhão, drenado pelos rios Gurupi, Pindarê, 
Buriticupu e Zutiua - também designado planalto do Pará-Maranhão- é 
área de domínio de um espaço geoec<?lógico dos mais homogêneos encontra 
dos em toda a Amazônia Oriental. E, com certeza, a área de mais relativa 
homogeneidade de toda a faixa de influência imediata da ferrovia Cara 
jás-São Luís. Ocorre relevo plano-ondulado, sobretudo nas porções cen 
trais e sul-ocidentais do planalto regional. Fato que estende pelas esplana 
das do reverso dos festões existentes na borda norte do platô. O conjunto da 
unidade de relevo regional comporta-se como um planalto típico, controla 
do por estruturas mesozóicas de disposição horizontal ou suborizontal, com 
altitudes médias variando entre 350 e 450 metros. Predominância de latos 
solos amarelos arenosos, de baixa fertilidade natural. Temperaturas médias 
variando apenas entre 24º e 25º. Clima subequatorial, com baixa amplitude 
térmica anual, comportando dois a três meses secos, ou mais propriamente 
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menos chuvosos. Cobertura vegetal de matas de "terra firme" abrangendo 
98% do espaço total do planalto: dos interflúvíos às vertentes inferiores dos 
vales. Drenagem concentrada em poucos cursos de longa distância relativa 
(Pindaré, 468 km; Gurupi, 832 km, e, pro parte, no Grajaú, 690 km). Todos os 
rios do planalto ocidental maranhense, desde o Gurupi até o Grajaú, apre 
sentam forte tendência para o encaixamento, fato que se pronuncia rio 
abaixo, poucas dezenas de quilômetros após suas cabeceiras, estendendo-se 
até a área de desemboque por entre os festões da borda norte do planalto 
arenítico florestado regional. Existe um baixo nível de dendriticação da dre 
nagem das cabeceiras, e uma forte tendência para a desperenizaçâo da ner 
vura menor das bacias de recepção d'água nos setores mais desmatados do 
reverso das escarpas regionais (Serra do Gurupi-Coroados). A localidade 
chamada "Trecho Seco", não muito distante da estação de Piquiá, simboli 
za a perda de perenidade dos igarapés e o grande aprofundamento dos len 
çóis subsuperficiais nesse setor hídricamente crítico do planalto. 

O traçado da ferrovia Carajás-São Luís, que segue até onde pode a 
margem direita do V ale do Pindarê, propiciou uma onda de devastação, 
semelhante a um rastilho de pólvora. As frentes de devastação envolvem de 
3 a 8 km, nos dois lados da estrada de ferro, com tendência para rápida 
ampliação, sobretudo no trecho mais plano e ondulado do planalto, onde até 
há cinco anos atrás existia um coniinuum florestal. E fora de dúvida que o 
desmatamento tenha se efetivado concomitantemente com as obras de im 
plantação da ferrovia, em pouco mais de três anos, duração total das obras 
de engenharia ferroviária na região. A remoção das florestas regionais, por 
um tão largo corredor, deveu-se a muitas razões. Valorização de terras. 
Exploração predatória de madeira. E, acima de tudo, pela ação combinada 
entre corte de madeira de lei para venda como dormentes (para construção 
da própria estrada de ferro) e implantação de agropecuárias ao longo da 
faixa percorrida pela estrada de ferro. Note-se que foram necessários dois 
milhões de dormentes, afora reservas para reposição. Por seu lado, a valori 
zação das terras na faixa da ferrovia foi extraordinariamente mais rendosa 
do que qualquer expectativa de antigos proprietários e intermediários. 

Do ponto de vista da erodibílidade dos solos e das modificações em pro 
cesso nas condicionantes ecológicas e hídricas, as áreas mais críticas do pla 
nalto sedimentar do oeste maranhense situam-se nos dois bordos daquela 
unidade de relevo: borda sudoeste, voltada para a depressão do Médio To 
cantins, e borda norte, voltada para a Baixada Maranhense. Ambas merece-, 
doras de uma proteção especial, que abrangesse o "front" das escarpas inte 
riores (Gurupi-Coroados] e os festões dissecados da terminação norte do 
platô, a partir dos fundos mais interiores da Baixada Maranhense. No dorso 
do próprio planalto, com alguma alternância espacial, os vales encaixados 
dos rios que drenam as terras regionais (Gurupi, Pindaré, Buriticupu, Zu 
tiua), constituem alongadas faixas críticas, susceptíveis à erosão acelerada 
de vertentes em função de manejo agrário inadequado ou devido a desmata- 
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mentes indutores de erodibilidadc. 
Todos os componentes fisiográficos e geoecolôgicos do planalto sedimen 

tar florestado do oeste maranhensc estão carentes de um programa prévio de 
conservação e preservação, tanto nas bordas quanto no próprio núcleo do 
planalto: escarpas da Serra do Gurupi-Coroados, ondulações do reverso das 
escarpas estruturais mencionadas, setores suspensos das cabeceiras dos 
vales regionais, setores médios com meandros encaixados dos referidos 
vales, e longos corredores de encaixamento dos médios vales do Pindarê e 
Gurupi, com largas calhas aluviais embutidas sujeitas a cheias e fortes inun 
dações. 

Na Serra dos Coroados, que limita a depressão do médio Tocantins a 
leste, há que defender tanto o "front" das escarpas areníticas quanto o seu 
reverso, onde se situam as cabeceiras ligeiramente divergentes dos rios Gu 
ru pi, Pindarê e Grajaú. A frente escarpada salienta-se a partir de rampas 
dissecadas por bacias de recepção de águas, que vão ter diretamente à mar 
gem direita do Rio Tocantins. Trata-se de velhas rampas de pedimentação 
sujeitas a processos de dissecação e convexizaçâo recente. Nestas circuns 
tâncias, os ecossistemas florestais, desenvolvidos nas escarpas e nos pedi 
mentes retrabalhados, comportam-se como tecidos geoecolõgicos extrema 
mente frágeis, sujeitos a uma particular irreversibilidade de condições eco 
lógicas após qualquer agressão predatória. Por sua vez, o reverso das escar 
pas guarda o perigo de uma desperenização da drenagem de cabeceiras dos 
longos rios regionais. Ao que se acrescenta uma forte tendência para erodibi 
lidade dos solos areníticos (Trecho Seco). Daí porque os planos interfluviais e 
os largos rolos e ondulações, do reverso da Serra dos Coroados, deveriam ter 
sido poupados de quaisquer desmatamentos agressivos, para evitar o apro 
fundamento dos lençóis d'água e garantir a perenidade e volume dos rios do 
planalto ocidental do Maranhão (e zona fronteiriça do SE do Pará). 

O bordo norte do planalto maranhense ocidental, onde existem frentes 
escarpadas bastante dissecadas e festonadas, deveria ficar sob um estatuto 
oficial de total preservação das vertentes dos festões e dos terraços estrutu 
rais escalonados. Nessa área não há como fazer concessões aos especula 
dores e dcsmatadores. Nas altas vertentes convexizadas dominam solos 
podzólicos vermelho-amarelos, enquanto nas escarpas e/ou encostas mais 
íngremes ocorrem litossolos, passando a solos lateríticos concrecionârios de 
piemonte. Por entre os festões desembocam os alongados rios provenientes 
dos planaltos interiores (Pindarê, Zutiua, Grajaú). A preservação do cintu 
rão dos festões destina-se à defesa da integridade fisiográfica das planícies 
aluviais, sistemas lacustres, planícies flúvio-lacusrres, mangues e estuários 
da complexa Baixada Maranhense. Guarda interesse especial, para a prote 
ção da estabilidade das vertentes, a correta conservação dos trechos de rodo 
vias situados em serranias, cruzando frágeis solos podzólicos vermelho-ama 
relos, sujeitos a agressivos ravinamentos em taludes, aterros e entroncamen 
to de aterros. Preconiza-se o mesmo tratamento de preservação para as en- 
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costas dos vales dos rios Pindarê e Grajaú (e outros), por razões idênticas, 
acrescidas da necessidade de complementarizar a dcf esa da faixa dos trilhos 
da CVRD, ao longo da margem direita do Rio Pindarê, Os festões e bordos 
escarpados do setor norte do planalto sedimentar (que não possuem ne 
nhuma designação local própria) constituem-se na retroterra da impor 
tante Baixada Maranhense. Os rios alongados, nascidos no distante reverso 
da Serra dos Coroados, constituem-se cm fluxos dinâmicos, responsáveis 
pela coalescência aluvial progressiva da grande Baixada, sob a forma de 
componentes hidrológicos da retroterra mais distante. Predações sérias nas 
suas cabeceiras e trechos médios modificarão o regime habitual das águas, 
provocarão enchentes mais volumosas, e poderão influir negativamente na 
ictiofauna dos baixos rios, lagos e estuários regionais. Para não falar nas 
planícies de mangues e nos espaços de trânsito da avifauna (Peter Bacon e 
colaboradores). Instalações industriais, que vierem a se estabelecer na mes 
ma área, deverão poluir extensivamente as águas dos rios regionais, afetan 
do irremediavelmente as condições hidroecológicas da Baixada Mara 
nhense e região dos estuários. 

A faixa de terras desmatadas em ambos os lados da Estrada de Ferro 
Carajás-São Luís - cm pleno planalto ocidental do Maranhão - é por 
demais extensa e pouco povoada para permanecer como se encontra hoje. 
Decisivamente, a região não pode permanecer sob a forma de extensas 
propriedades com pastagens pobres ou sob a condição de capoeiras em 
reconstrução com predominância extensiva de grandes embaubais em cres 
cimento. Trata-se de uma área ideal para uma nova experiência de desen 
volvimento agrícola, centrada cm atividades agrossilvipastoris. Possui topo 
pografia favorável e condições climáticas amazônicas suavizadas pelo fator 
altitude. Sob um manejo adequado, e sob a garantia de atividades agrárias 
diferenciadas, a região pode oferecer condições mínimas para se vencer a 
barreira das limitações ecológicas habituais a quase todos os ecossistemas 
da terra firme originalmente florestada da Amazônia. 

Dar um basta à progressão do desmatamento, e contribuir para a forma 
ção de fazendas rentáveis na faixa desmatada do platô, seria uma boa opção 
para um programa agrário de interesse econômico e social regional e nacio 
nal. Nesse sentido, a busca de alguns módulos viáveis para orientar ativi 
dades agrárias de rentabilidade garantida é um desafio <Jirigido aos agrôno 
mos, silvicultores e especialistas de economia agrícola. E possível visualizar 
um ou vários módulos em que as propriedades tivessem sua reserva de 
matas, intocadas por lei, e a parte já devastada submetida a um programa 
agrário tripartite, planejado para complementar a economia da região 
Carajás--São Luís, nos campos da industrialização e da produção de alimen 
tos. Nessa direção, devem ser pressupostos subespaços para silvicultura, 
subespaços para culturas tropicais rentáveis e subespaços para uma pecuá 
ria de engorda. Para suporte desse programa existem áreas com calcáreos 
disponíveis para fins agrícolas, destinados à correção dos solos regionais, 
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além de fosfatos e potássio, susceptíveis de serem aproveitados num progra 
ma integrado de desenvolvimento agrícola, sob controle e certos tipos de 
incentivos. Sob a condição de não ampliar o desmatamento e de se poupar 
rigidamente a cobertura vegetal dos terrenos mais acidentados das encostas 
de vales e borda de escarpas, festões e morros testemunhos, onde se situam 
os ecossistemas mais frágeis e as áreas mais susceptíveis a desgastes e 
ravinamentos. 

A BAIXADA MARANHENSE E OS SEUS NÍVEIS 
DE CRITICIDADE 

Pela expressão Baixada Maranhense - em seu sentido mais amplo - en 
tende-se a importante faixa de planícies de nível de base, formadas a partir 
dos fundos de uma paleorreentrância regional da costa maranhense, parcial 
mente colmatada por depósitos fluviais, flúvio-lacustres e flúvjo-marinhos. 
Em tomo do tabuleiro insular da Ilha do Maranhão existem dois impo 
nentes estuários, varridos por altas marés: o estuário da Baía de São Marcos, 
e o estuário da Baía de São José do Ribamar. A Baixada Maranhense corres 
ponde sobretudo ao fundão da Baía de São Marcos, na área de confluência 
dos principais rios provenientes do planalto ocidental do Maranhão. O fun 
do do estuário de São José possui planícies menos desenvolvidas e com 
plexas, projetando-se lateralmente em planícies de marés com manguezais, 
logo após a embocadura do Rio I tapecurus. Os dois estuários que ladeiam a 
Ilha do Maranhão são simétricos e igualmente importantes; sendo que as 
planícies costeiras desenvolvidas na tetroterra são muito mais amplas, se 
torizadas e complexas ao fundo da Baía de São Marcos, na área de coales 
cência aluvial de três importantes cursos d'água maranhenses (Pindarê, 
Grajaú, Mearim). 

A gênese da Baixada Maranhense, incluindo o golfo regional, com seus 
dois estuários, é relativamente complexa, guardando algumas explicações 
indispensáveis para o entendimento de certas particularidades do mosaico 
terra/águas regional. Envolve toda uma evolução paleogeográfica relàcio 
nada ao flutuante período quaternário: flutuações climáticas ora na direção 
dos mais secos, ora no sentido da recomposição da tropicalidade; flutuações 
do nível do mar, responsáveis por recuos da linha de costa e sulcagem de 
canalões, logo acompanhados de ingressões marinhas criadoras de profun 
dos embaiamentos e responsáveis pelo estabelecimento de sistemas estuari 
nos. Não é a hora e o lugar adequado para tentar reordenar os acontecimen 
tos fisiográficos e ecológicos que se sucederam na região, ao ensejo das flu 
tuações climáticas e glácio-eustáticas quaternárias. Não resistimos, entre 
tanto, à vontade de lembrar que os portos de ltaqui e Ponta da Madeira 
foram estabelecidos em uma área do estuário onde ocorre um paleocanal, 
de 30 a 40 metros de profundidade, abaixo dos fundos relativamente rasos 
da atual Baía de São Marcos. Trata-se de um leito encaixado antigo de um 
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rio que se estendia na linha de costa situada a dezenas de quilômetros da 
atual, quando, entre 13.000 e 20.000 anos atrás, o nível do mar estava a cem 
metros do que está hoje. Quando do retomo do nível oceânico a níveis prõxi 
mos do atual, posteriormente ao período pleistoccno terminal fWürm - 
Wisconsin Superior), uma ingressão profunda do mar ao longo do espaço 
que viria a se designar Baixada Maranhense, tamponando o paleocanaJ e 
transbordando lateralmente pelo interespaço que separa Alcântara de São 
Luís. Assim, após pequenos reajustes de níveis (já que o mar esteve a aproxi 
madamente 3 metros acima de seu nível médio atual, por ocasião do otimum 
dimaticum), criou-se a atual Baía de São Marcos, onde até pequenas embar 
cações podem bater em soleiras de rochas mais duras; mas, cm que, para 
doxalmente, através do paleocanaJ gerado pelas flutuações quaternárias do 
nível do mar, podem aportar navios de até 300 ou 400.000 toneladas. Ponta 
da Madeira constitui, assim, o porto brasileiro dotado do mais profundo 
canal de acesso existente no País. Por essa razão mesma, merece um trata 
mento especial de monitoramento para evitar retomadas locais de sedimen 
tação em função dos molhes implantados para garantir a operacionalidade 
do ancoradouro. 

A Ilha do Maranhão é um grande retalho dos antigos tabuleiros costeiros 
do Maranhão, que restou entre as baías-estuários de São Marcos e São José. 
Possui l .097 km2 de extensão. Vista no conjunto da grande reentrância do 
golfo maranhense, é uma espécie de larga península interestuarina, mal se 
parada do continente devido à presença intercalar da planície de maré, da 
região de Perizes de Baixo. Desta forma, os campos de Perizes e os mangue 
zais que os marginam ficam interpostos entre a ilha e o continente, e entre a 
embocadura do Rio I tapecurus e o setor intermediário da Baía de São Mar· 
cos. Qualquer implantação industrial, que venha a ser realizada em Pcrizes 
de Baixo, será desastrosa para a salinidade das águas de ambos os estuários 
regionais. Na região, a predação dos campos já alcançou níveis muito eleva 
dos; agora estão sendo comprometidos os grandes e altos manguezais, desde 
as duas margens da planície de maré até as zonas ribeirinhas do Canal dos 
Mosquitos. 

Não é, certamente, a irrisória largura do canal ladeado de mangues que 
responde pelo nível de insularidade da Ilha do Maranhão. Na realidade, ao 
sul do Canal dos Mosquitos (que possui 100-150 m de largura) estende-se o 
plaino flúvio-marinho de Perizes de Baixo, com uma largura média de 25 a 
35 km, disposto como um vazio a ser atravessado sempre pelos que saem da 
ilha na demanda do interior maranhense, como se fora o leito maior assimé 
trico do Canal dos Mosquitos. Quando o nível médio do mar esteve ligeira· 
mente mais alto do que hoje, toda a área dos atuais campos de Perizes esteve 
sob uma lâmina d'água mais espessa e movimentada, fato documentado 
pela existência de cascalheiras marinhas nas barrancas de Guaramiranga. 
Tanto as planícies de nível de base do fundo do golfo corno os manguezais 
que margeiarn as baías regionais, e que se interpenetram pelos baixos cursos 
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d'água dos rios que sulcam o tabuleiro insular, são de formação geológica e 
ecológica muito recente. Quando muito remontam a cinco ou seis mil anos, 
dentro do holoceno. Todos esses plainos, independentemente de sua gênese 
primária, estão relacionados com o ligeiro desce~o do nível do mar, ap6s o 
otimum dimaticum, quando a região foi mais quente e talvez bem mais seca do 
que atualmente. 

A Baixada Maranhcnse, tal como se apresenta do ponto de vista fisiográ 
fico, geoecolõgico e biótico, comporta uma visão setorizada e uma visão 
sistêmica. A integração dessas duas visualizações guarda uma particular 
importância para a compreensão do quadro de corpo inteiro da natureza 
regional. Ainda decorrerá, porém, muito tempo, antes que possamos efetuar 
as duas visualizações e sobretudo antes que tenhamos a possibilidade de 
uma composição visual holística da região, vista como um todo. E estimu 
lante saber que importantes pesquisas estão sendo ultimadas, e outras 
tantas programadas. 

Em termos de setorização pode-se reconhecer um setor de planícies 
aluviais de baixos vales dos rios Pindarê, Grajaú e Mearim, incluindo dois 
subsetores de lagos de barragem fluvial: um primeiro entre o Grajaú e o 
Mearim, estendendo-se para a margem direita desse último curso d'água, 
sob a forma de um alinhamento de pequenos lagos; e um segundo, mais 
importante e diversificado, comportando lagos em confluência de rios (Ta 
ruapu), lagos de várzeas marginando o Baixo Pindaré, e lagos de enseadas 
laterais, de grande amplitude relativa e forte presença paisagística (lagos da 
região de Viana e Penalva), um tanto aparentados, mas não totalmente, 
com os lagos de terra firme da região amazônica. Excepcionalmente no 
Baixo Pindaré e sobretudo no curso de alguns tributários do Lago Cajari, 
ocorre um padrão de pequenos lagos situados em pontos de alargamento do 
próprio Jeito dos rios regionais: um padrão local e anômalo de lagos em 
"contas de rosário". O importante, entrementes, não é a tipologia dos lagos 
regionais, mas sobretudo as diferenças na qualidade de suas águas, aumen 
tos ou retrações de suas lâminas d'água em função da sazonaridade, perío 
dos de interligação entre as águas lacustres e as águas dos rios em trans 
borde, relações de hialinidade entre os diferentes corpos d'âgua e suas 
respectivas faunas. Enfim, um mundo de fatos a ser caracterizados do ponto 
de vista hídrico, limnológico e hidroecolõgico, 

As relações entre as condições geoecológicas dos diferentes padrões de 
paisagem da Baixada Maranhense com os tipos de vegetação em nível de 
ecossistemas receberam um tratamento bastante adequado em pesquisas 
feitas por Peter R. Bacon e Gilberto Carvalho Ferraz. Em estudo intitulado 
Managing the wetlands of Maranhão (Ferraz e Bacon, 1986), foram descritas as 
principais relações entre as faixas de sedimentação características da Baixa 
da Maranhense e os tipos de vegetação a elas associados, identificando as 
espécies vegetais dominantes em cada um dos ecossistemas e adiantando 
alguns fatos correlativos do levantamento faunístico, em nível de invertebra- 
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dos, ictiofauna, anfíbios e avifauna. Num esforço preliminar de classifica 
ção, ao longo do baixo Mearim, os autores identificaram nove tipos de 
comunidades vegetais, sendo que uma hipersalina, quatro salinas e quatro 
agrupamentos comportando importantes subdivisões de planícies [acustres 
e planícies de inundação, no domínio das águas doces. Ao todo, podendo ser 
identificados, por meio do estudo dos autores, aproximadamente 14- ecossis 
temas no mosaico de terras baixas do fundo da planície costeira regional, 
apenas levando-se em conta o quadro fisiográfico e ecológico do Baixo 
Mearim. Considerando-se o pequeno enclaue de carnaubais, existente num 
setor silicoso das várzeas do Rio Mearim, margem direita, entre Arari e a 
localidade de Carnaubal, poderíamos alcançar 15 ecossistemas na região, 
pelo menos. 

Todos os ambientalistas brasileiros têm preocupações justificáveis com 
os impactos negativos que a industrialização deverá ocasionar nos mais 
diversos setores da grande Baixada Maranhense. Além da poluição que 
poderá vir de rio acima, existem razões para se preocupar com a poluição 
hídrica e a poluição aérea que começa a incidir sobre a Ilha e seu entorno. A 
própria aglomeração urbana de São Luís tem poluído a fachada costeira e 
afetado a sanidade dos pequenos rios e estuários insulares (o Anil e o 
Bacanga, sobretudo). Mas as maiores ameaças estão sendo feitas por proje 
tos de instalações siderúrgicas, realizados sem quaisquer estudos de previ 
são de impactos ambientais, referentes às localidades de Rosário, Perizes e 
Santa Inês. E de todo recomendável a localização de plantas industriais fora 
dos quadros da Ilha do Maranhão, para não repetir o irreparável modelo 
estabelecido pela Alcoa. Já se tem como certo que a Siderbrás não deva se 
instalar cm área intermediária entre o Porto da Ponta da Madeira e o sítio 
da Alcoa. Entrementes, face à grande amplitude das marés nas baías de São 
Marcos e São José, e levando-se em conta o sistema cruzado de brisas 
costeiras que ocorre no espaço aéreo da ilha e de seu entorno, existem 
problemas sérios para a instalação de indústrias potencialmente poluidoras 
na região. Não se pretende coibir um ciclo de industrialização que poderá 
ser de grande interesse social para o Maranhão e o Brasil, mas tão-somente 
exigir seriedade nos planos de implantação industrial e nos estudos de 
previsão de impactos ambientais e sociais. 

A Ilha do Maranhão, por uma série de razões combinadas, tornou-se um 
dos espaços de maior pressão da especulação imobiliária de todo o norte do 
País. Até os meados do século, a velha cidade de São Luís estava acantonada 
numa larga ponta de terra firme, entre os vales do Bacanga e do Anil. Uma 
península não muito elevada do tabuleiro insular, a noroeste da Ilha do 
Maranhão. Nos últimos vinte anos, sem qualquer planificação mais racio 
nal, todos os espaços da ilha foram comprometidos. Expansão na direção da 
faixa de praias, além do largo e flutuante Rio Anil. Expansão para diversos 
setores do tabuleiro insular, além do estuário insular, controlado pelo 
vai-e-vem das marés do Rio Bacanga. Em menos de dez anos houve um 
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generalixado comprometimento da beira alta da ilha, na sua fachada estua 
rina voltada para a Baia de São Marcos. Projeto do Porto do Itaqui, Projetos 
da Alcoa, Projetos da CVRD. Projeto não implantado da Siderbrás. Enfim, 
grandes projetos, comprometendo a quase totalidade das terras da fachada 
insular voltada para o importante estuário, dotado de excelente condição 
natural portuária. Houve também uma superutilização da passagem do 
Canal dos Mosquitos, num setor de acesso mais direto ao continente, na 
direção de Perizes. De modo concentrado, o canal serve de passagem para a 
rodovia de acesso ao continente, a ferrovia São Luís-Teresina, as redes de 
alta tensão provenientes dr diversas hidroelétricas distantes (Boa Esperan 
ça, Paulo Afonso e Tucuruí) e, mais recentemente, para a Estrada de Ferro 
Carajás-Ponta da Madeira (São Luís). Grandes espaços foram reservados 
para uso da Alcoa, na face SW e SE da ilha, com duas frentes na parte 
posterior da ilha: uma voltada para a Baía de São Marcos e a outra voltada 
para o fundo da Baía de São José. Houve uma deslocação forçada das 
populações rurais ou rururbanas que ocupavam as terras visadas pelos 
grandes empreendimentos industriais e portuários. A tentativa de relocação 
das populações rurícolas tradicionais para os arredores de São José do 
Ribamar não tiveram maior sucesso. Processou-se uma filtragem maciça 
das populações carentes, na direção de alguns núcleos de favelas, devido à 
perda da possibilidade de manter gêneros de vida tradicionais em áreas 
inadequadas. E a cidade ganhou muito mais gente pobre do que a capaci 
dade de absorção dos empregos gerados pelos empreendimentos industriais. 

Tal como se encontra no momento, a Ilha do Maranhão necessita de um 
Plano Diretor elaborado por equipes multidisciplinares competentes. Uma 
espécie de master planem que se realize um zoneamento urbano integrativo 
entre os fatos urbanos, rurais/rururbanos e industriais, em competição no 
interior do espaço insular. Um planejamento acoplado com a proteção e 
conservação da natureza: preservação das cabeceiras de drenagem dos 
igarapés e rios insulares. Preservação dos manguezais, vazas e matas-gale 
rias com palmáceas, das principais linhas de drenagem insulares. Rios, 
igarapés, faixas de vazas dos estuários, linhas d'água de fluxo lento. 

Não se pode conceber uma urbanização qüe elimine totalmente a cor 
local, no estilo do que se tentou fazer com as avenidas de fundo de vale cm 
Manaus. Há que preservar espaços verdes intra-urbanos e periurbanos 
para São Luís. Realizar um esforço para a integração do construtivismo com 
a beleza da natureza, na orla praiana, reafeiçoar os arredores imediatos da 
velha Cidade. Prever espaços praianos para uso coletivo, em setores bem 
selecionados. Defender as cabeceiras dos rios tipo Bacanga e Anil. Pensar a 
conurbação São José do Ribamar-São Luís. Proteger a área do Guaramiran 
ga e a beira do Canal dos Mosquitos, visto como um todo. 

Um tabuleiro insular, com uma velha cidade implantada, em franco 
processo de extravasamento para a orla marítima e, mais recentemente, 
para a fachada estuarina - através de grandes indústrias e um terminal 
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marítimo especializado no transporte de minêrios -, solicita estudos ade 
quados de previsão de impactos ambientais e sociais. Exige um saneamento 
básico setorizado. Solicita um tipo de conservação especial para os sub 
estuários insulares, sobretudo para o flutuante Rio Anil. Exige um. sistema 
de saneamento básico adaptado à condição de insularidade e alto nível de 
funções em concentração no espaço insular. Não há como fazer concessões 
cm relação às posturas de reservas de áreas verdes nos loteamentos encami 
nhados para aprovação pelo poder público. Há que mexer nos projetos 
geométricos para adequá-los às condições da topografia C· da natureza. 
Impedimento de qualquer uso da faixa de "tabuleiros de vazas", que 
margeia as baías de São Marcos e São José, e que fica exposta apenas 
durante as horas da maré baixa. Usar tais áreas como termômetros da 
sanidade e da limpeza da orla marítima insular. Estabelecimento de um 
gerenciamento especial para a faixa costeira da Ilha do Maranhão: uma 
urbanização sob um paisagismo ecológico induzido, proibição de constru 
ções nos altos e frentes de barreiras. Avaliação correta da posição das 
edificações de maior porte em face das glebas e do entorno. Preservação dos 
estirâncios das praias. Arborização com essências nativas selecionadas, com 
forte apelo na direção das palmáceas. Proibição de avenidas de fundo de 
igarapés, que impliquem a remoção de florestas-galerias. Defesa de subá 
reas de grande proliferação de babaçuais e outras palmáceas, em setores 
elevados dos tabuleiros e em cabeceiras de drenagem. 

Ao par com tudo isso, um rígido monitoramento das atividades indus 
t,riais no que tange aos seus reflexos sobre o meio ambiente insular e regional. 
E urgente, sobretudo, o estabelecimento de áreas de referência sobre a 
qualidade das águas nos estuários de São Marcos e São José, nos pequenos 
rios que se irradiam a partir do tabuleiro insular e, se possível, efetuar 
pesquisas em áreas submetidas a diferentes níveis de perturbações antrôpi 
cas. Para tanto, é necessário um rígido controle dos efluentes e dos poluentes 
aéreos na área da Alcoa. Um controle rígido dos sítios portuários: Ponta da 
Madeira, Itaqui, cais da Cidade. E um esforço concentrado para a manuten 
ção dos níveis de qualidade das águas dos estuários de São Marcos e São 
José, a favor da sanidade ambiental e preservação dos recursos pesqueiros. 
Para isso, é indispensável um sistema de controle por estações bem locadas, 
nas águas dos rios provenientes dos planaltos e dos compartimentos inte 
riores de relevo do interior maranhense, envolvendo rios de longo curso e 
rios de pequena extensão. Por fim um monitoramento das águas dos lagos da 
Baixada Maranhense, atendendo aos diferentes agrupamentos de lagos do 
Baixo Pindarê e do Baixo Mearim, através de um acompanhamento planifi 
cado, com fiscalização rígida e inflexível dos eventuais focos de perturbação 
da qualidade das águas lacustres-fluviais. 

A Baía de Cuman, situada a oeste da Baía de São Marcos, poderia ser, 
talvez, o grande padrão de referência natural para diagnosticar os processos 
de interferência dos fatores' antrópicos de poluição no estuário de São 

222 

AM'l("1'().1 CIOMOAFOLÓGIC.'0.1 lJF C:A«A)~I 

Marcos e nas diferentes faixas das planícies costeiras regionais. 
A Baixada Maranhensc, vista como um todo - levando-se cm conta o 

mosaico terras/águas regionais-, constitui um excelente caso de estudo 
para projetos simulados, com vistas aos efeitos distributivos e redistributi 
vos da poluição hídrica relacionada com o jogo das grandes marés. Urge 
completar e dar continuidade aos estudos hidrológicos, limnol6gicos e 
oceanográficos, indispensáveis para avaliar as conexões com a área conti 
nental e as águas da plataforma e seus fluxos. A fixação de parâmetros 
hidrogeoquímicos e a compreensão das modificações dinâmicas de caráter 
sazonal, habitual ou espasmódico, são igualmente importantes para o en 
entendimento dos fluxos hídricos da Baixada e dos estuários. 

Na Ilha do Maranhão está localizada uma das quatro importantes 
cidades brasileiras nascidas e crescidas em espaços insulares. Tal como 
Vitória e Florianópolis, i uma capital administrativa de Estado. Está sujeita 
a um processo de modernização incompleto, e tem o ônus de um subdesen 
volvimento herdado de um longo passado de estagnação. De uma hora para 
outra ganha uma ferrovia de ligação com um dos mais ricos setores do 
subsolo da Amazônia Oriental (Carajás), recebe o impacto da grande indús 
tria multinacional do alumínio, tem todos os seus espaços físicos e ecológicos 
valorizados, transformados em boa mercadoria para especulação. Gover 
nantes, administradores e empresários serão cobrados historicamente, caso 
não se munam de conhecimentos pertinentes sobre previsão de impactos, 
monitoramento de situações complexas e estratégias corretas de controle, 
monitoração e gerenciamento da organização humana do espaço. 
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AXEXO I 
PERCENTUAL DE DESMATAMENTO: 
PROPOSTAS PARA ROMPER COM O ECOCÍDJO 

Supressão de matas em glebas amarõnicas, versus fator tempo, 
versus avaliação de rentabilidade e adequação do manejo 

Todas as melhores cabeças do Brasil têm consciência das implicações 
danosas das posturas legais existentes para supressão de florestas no 
Brasil. Sob a tutela de leis genéricas, e mal pensadas em termos de 
impactos ambientais, pode-se desmatar até 50% da área de qualquer 
propriedade no interior das selvas amazônicas. E, nos territórios 
extra-amazônicos, vigora o elevadíssimo percentual de até 80%, fato que 
redundou em um legado histórico de devastações. Tornou-se possível, sob 
o respaldo das leis, um incontrolável círculo vicioso de burlas. Desmatava 
se até o limite do legalmente possível e, mais cedo ou mais tarde - os 
proprietários ou seus descendentes - partilhavam o espaço da reserva 
legal de matas, vendendo as subglebas a novos proprietários que, por sua 
vez, desmatavarn em cada parcela até o nível do legalmente possível. 
Assim se fez a "pradarizaçâo" artificial das terras rurais paulistas, em 
antigos solos de matas. Assim se está fazendo a "savanizaçâo" das terras 
baixas florestadas da Amazônia. 

É incrível a força de permanência das leis simplistas. Todos sabem do 
ecocídio programado existente no bojo de certas posturas legais; ninguém 
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tem a decência e a coragem de propor soluções para mudar a estrutura e o 
funcionamento dos fatores negativos entranhados na vida administrativa 
burlesca e viciada. 

Pensamos que se houvesse honestidade de propósito para efetuar uma 
grande mudança no mecanismo da predaçâo e da dinâmica do sistema de 
ocupação de espaços, dotados de grande biomassa vegetal, isso seria um 
grande avanço no processo de organização regional de nosso mundo rural. 
Para que isso se efetivasse, bastaria colocar o fator tempo no interior das 
posturas legais sobre supressão de matas para conquista de espaços 
agrários. Desmatar por desmatar é loucura. Desrnatar para estender 
incontroláveis pastagens artificiais é ignorância. Desmatar para compro 
var "benfeitorias" é má-fé de dupla mão: da administração pública e dos 
proprietários interessados em comercializar espaços. Entretanto, é mais 
fácil aceitar desmatarnentos restritos, em subespaços selecionados, para 
experimentação de culturas tropicais, estabelecimento de módulos de 
produção agrossilvopastoris; ou projetos agrícolas diversificados rentáveis. 
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Sob a condição dr um extravasamento efetivo dr benefícios sociais para os 
trabalhadores rurais r populações carentes da região de atuação dos 
projetos. Nesse sentido, conforme o tamanho da gleba e suas potenciali 
dades agroecológicas poderia-se liberar percentuais restritos para a fase 
de implantação inicial, com avaliação subseqüente, para autorizar ou não 
a ampliação do desmate, na base de aferição da rentabilidade efetiva e 
potencial, e da adequação do sistema de manejo. Evidentemente, tudo isso 
pensado em termos das limitações ecológicas que uma região como a 
Amazônia oferece para atividades agrárias rendosas. Para início de um 
grande debate, que deveria ser nacional, propomos o quadro tempo 
espacial/operativo da página ao lado. 

ANEXO li 
ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO 
BRASIL: RECUPERANDO UMA PROPOSTA 

Temos proposto um sistema de zoneamento ecológico, sob critérios de 
delimitação regionalmente diferenciados, com vistas ao estabelecimento de 
unidades espaciais de controle, sob a ótica do Ecodesenvolvimento. Para 
atender às peculiaridades macrorregionais de um país de dimensões 
continentais, defende a idéia de cruzar as diretrizes de uma setorização, de 
base fisiográfica e ecológica, com a realidade dos grandes espaços 
regionais, diferenciados pelas implicações do subdesenvolvimento. Julga 
impossível fixar diretrizes e critérios idênticos para setorizar espaços tão 
diversos quanto a Amazônia, o Nordeste Seco, o Pantanal, São 
Paulo/norte do Paraná, ou a zona costeira atlântica do Brasil. Pensa, 
entretanto, que, através da utilização de algumas variações nos feixes de 
critérios e nos módulos espaciais, possa encontrar um mosaico de 
referência fisiográfico-ecológico, para uma percepção mais transparente do 
nível regional de infra-estruturização, e a identificação rápida dos 
principais impactos e problemas emergentes de ordem ambiental, social e 
econômica. Visa, acima de tudo, facilitar a percepção do teor e ordem de 
complexidade das interferências das atividades econômicas e das tecnolo 
gias "duras" sobre o espaço de vida das populações residentes e das 
sociedades em dinâmica, caminhando para uma nova forma de percepção 
dos recursos naturais. 

O objetivo aplicado da experiência de zoneamento ou setorização é a 
identificação. de problemas emergentes que incidam sobre os fluxos vivos 
da natureza, o bem-estar do homem e das comunidades residentes, e a 
duração da eficiência produtiva dos solos regionais. O zoneamento 
ecológico, para ter interesse administrativo, deve ser feito em diversas 
etapas: 1~ - delimitação geocartogrãfica, em primeira aproximação, e 
inventário sintético da conjuntura regional através de informes acumula 
dos, em visão seletiva; 2~ - visitação de campo, para verificação da 
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estrutura f" funcionalidade da sociedade projetada sobre o f'spaço 
fisiográfico e ecológico, para o estabelecimento de· uma primeira listagem 
dos problemas emergentes, antevistos sob uma ótica multidisciplinar (com 
a participação de equipes previamente organizadas); 3~ - solicitaçâo de 
listagens dr problemas regionais, vistos na ótica da administração 
estadual, para cruzamento dr informações e consolidação de diretrizes dr 
atendimento, através dr ações governamentais esclarecidas; 4: - alocação 
de recursos para detalharnento dos inventários conjunturais e entendimen 
to pleno das vocações dos subespaços que compõem cada cêdula, área ou 
região físico-ecológicas, independente de limites administrativos munici 
pais; 5~ - estudos concentrados nas áreas críticas, sujeitas a qualquer tipo 
de impactos que ocasionem anomalias para a natureza, o homem e a 
sociedade. 

Para ter validade em termos de propostas abertas, capazes de se situar a 
meio caminho entre o levantamento técnico-científico e as mais legítimas 
aspirações do homem-habitante ou das populações residentes, pensamos 
que a listagem dos problemas emergentes deva ser feita por pesquisadores 
experientes, independentemente de sua formação básica, numa varredura 
de campo a ser feita no máximo em quatro meses de trabalho intensivo. 
Para tornar efetivo esse plano - certamente ambicioso para um país de 
dimensões continentais - será necessário um esforço prévio de formação 
de equipes multidisciplinares, sob direção segura e alto nível de 
clarividência. Sem o que, nada feito. E teremos perdido mais uma grande 
oportunidade de realizar uma cruzada a favor de uma extensão 
administrativa não-burocrática, que poderá prestar grandes beneficios, 
sobretudo às regiões mais carentes e menos capazes de se fazer ouvir. Não é 
preciso sublinhar que todas as regiões críticas existentes no interior ou 
entre células ecológicas. 

Para acompanhamento da progressão dos trabalhos, pode-se adiantar 
que foram realizadas as etapas prévias para estabelecer a metodologia 
básica do zoneamento ou setorização fisiográfica e ecológica. Num esforço 
prévio, concentrado, de trabalho, foi feito em primeira aproximação o 
zoneamento da Amazônia sensu stricto, Estendeu-se, ao fim de 1986, a 
setorização fisico-ecológica para o Maranhão. Listaram-se as áreas críticas 
existentes na atual conjuntura desenvolvimentista da Amazônia e do 
Maranhão. Discutiu-se a metodologia e a primeira elaboração geocarto 
gráfica com o pessoal do IBGE (SUPREN/RADAM), e com representantes 
de governos estaduais e instituições de pesquisas do Governo Federal, em 
um seminário muito produtivo de iniciativa d.a SEPLAN/IPEA/IBGE. 
Ampliou-se a discussão em uma reunião em Brasília, na SEMA. E, 
posteriormente, em uma reunião de maior expressão regional, em Manaus, 
em pleno centro da região que talvez venha a ser a grande beneficiária do 
trabalho em seu conjunto. 
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