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RESUMO 
 
As Zonas Costeiras, desde as primeiras civilizações, vêm sendo cenário de ocupação e de 
desenvolvimento urbano, exercendo papel de grande importância para a humanidade. Contudo, o uso 
e ocupação de ambientes costeiros, no decorrer da história, configuraram-se desordenadamente e se 
agravaram de forma acelerada, trazendo à tona as discussões sobre os mecanismos e processos de 
urbanização dessas áreas. Nos territórios brasileiro e maranhense, as ocupações se iniciaram pela 
costa, seguindo em direção ao interior, com intuito de explorar as riquezas e trabalhar a terra. 
Inicialmente se utilizando de vias hídricas, na medida em que tais movimentos se estendiam pelas 
áreas emersas motivavam a construção de malhas viárias como parte de seus mecanismos. Na cidade 
de São Luís, capital do Estado do Maranhão, a urbanização vem acarretando intensas transformações 
da paisagem natural, o que implica na configuração de impactos ambientais negativos, podendo ser 
reversíveis ou não, com graves consequências sobre a dinâmica natural e ameaças à vitalidade e 
preservação da fauna e da flora, notadamente na zona costeira norte do município que vem sendo 
objeto de forte especulação imobiliária, em face da construção da Avenida Governador Edson Lobão, 
popularmente denominada “Avenida Litorânea”, atualmente em fase de ampliação. A pesquisa objetiva 
analisar os impactos do prolongamento da “Avenida Litorânea” para o meio físico em relação a bem-
estar social que este empreendimento público resultará, considerando as perspectivas do presente 
cenário paisagístico ou de cenários futuros. A abordagem da problemática desencadeada pela referida 
obra, cabe: levantar as justificativas descritas para a realização de tal projeto, entender quais as 
medidas de prevenção ou de reversão de impactos principalmente na perspectiva ambiental que foram 
pensadas e quais realmente estão sendo executadas para proteger os ecossistemas existentes na área 
diretamente afetada pelas citadas obras. O estudo foi baseado nos métodos: dedutivo, relativamente 
aos estudos de gabinete, e indutivo, referente às atividades de campo. Para melhor análise e 
compreensão da problemática, foi realizado levantamento bibliográfico, que deu subsídio para a 
discussão teórica a cerca da temática. A urbanização na área do estudo precisa ser analisada e 
discutida, uma vez que esta altera as configurações ambientais, e neste sentido a contribuição deste 
trabalho é quando da análise que é feita sobre as consequências da intervenção antrópica no 
ambiente. Portanto, cabe aos gestores públicos se instrumentalizarem e demonstrem interesse em 
avaliar a gama de impactos tanto positivos quanto negativos advindos da implantação de 
empreendimentos urbanísticos. 

Palavras-chaves: urbanização, impactos ambientais, Avenida Litorânea, São Luís-Maranhão. 
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ABSTRACT 

The Coastal Zones, from the earliest civilizations, have been setting occupancy and urban development, 
exerting major role for humanity. However, the use and occupancy of coastal environments, throughout 
history, shaped up and disorderly worsened rapidly, bringing up discussions on the mechanisms and 
processes of urbanization of these areas. In the territories of Brazil and Maranhao, occupations began 
along the coast, towards the interior, in order to exploit the wealth and work the land. Initially using the 
waterways to the extent that such movements stretched areas emerged motivated by the construction of 
roads meshes as part of their mechanisms. In the city of Sao Luis, capital of Maranhão, urbanization is 
resulting intense transformations of the natural landscape, which implies the setting of negative 
environmental impacts, which may be reversible or not, with serious consequences on the dynamics 
and natural threats to the vitality and preservation of fauna and flora, especially in the coastal area north 
of the city that has been the subject of heavy speculation, given the construction of the Avenue Edson 
Lobao Governor, popularly called "coastal Avenue", currently under expansion.The research aims to 
analyze the impact of the extension of "Avenue Coastal" for the physical environment in relation to 
social welfare that public enterprise result considering the prospects of this scenario landscaping and 
future scenarios. The approach to the problem triggered by such work, it is: lift the reasons described for 
the realization of such a project, understand what measures of prevention or reversal of environmental 
impacts mainly in perspective that were designed and which are actually being implemented to protect 
ecosystems in the area directly affected by the works cited. The study was based on the methods: 
deductive, for the studies cabinet, and inductive regarding field activities. For better analysis and 
understanding of the problem, literature review was performed, which gave allowance for theoretical 
discussion about the topic. The urbanization in the study area needs to be analyzed and discussed, 
since this changes the environmental settings, and in this sense the contribution of this work is that 
when the analysis is done on the consequences of human intervention in the environment. So it is up to 
public managers are instrumentalise and show interest in assessing the range of both positive and 
negative impacts arising from the implementation of urban developments. 

Keywords: Urbanization, Coastal Avenue, Environmental Impacts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

A geografia urbana estuda os processos urbanos e suas formas de produção no espaço. 

Estes processos estão relacionados à ação humana, de como uma cidade se reproduz ligada às 

atividades econômicas. A paisagem urbana reflete o contraste das diferentes formas de uso, ou seja, 

de como um mesmo solo é utilizado de diversas maneiras; essa dinâmica baseia-se na multiplicidade 

de pessoas e nas suas diferentes funções sociais na sociedade. O uso produtivo do espaço será 

determinado pelas características do processo de reprodução do capital, ou seja, a divisão espacial de 

um determinado território em: industrial, comercial e suas periferias, sem esquecer-se do rural. 

O uso de áreas costeiras para ocupação urbana e para o desenvolvimento de várias 

outras atividades possui um histórico marcante no desenvolvimento urbano costeiro nacional. Estes 

ambientes representam áreas de grandes riquezas naturais e comerciais, sendo áreas que apresentam 

potencialidades, devido à localização privilegiada, próximo à praia onde os valores comerciais dos 

imóveis atingem valores exorbitantes. No ramo imobiliário, as regiões costeiras são importantes 

produtores de capital, representando áreas de intenso processo de transformações da paisagem, mas 

também provocando sérios danos aos ecossistemas litorâneos. 

Na cidade de São Luís, capital do Estado do Maranhão, o crescimento urbano tem se 

expandido de forma explosiva, e isto é observado a partir do crescimento imobiliário, do alto fluxo de 

congestionamento nas grandes avenidas e o crescimento comercial. Uma das áreas mais cobiçadas 

são as faixas litorâneas, onde se observam grandes construções imobiliárias, redes de hotéis, 

restaurantes e casas domiciliares. 

Visando a melhoria da infraestrutura da malha viária na cidade de São Luís, deu-se início 

a construção do prolongamento da Avenida Litorânea, iniciado no final da praia do Calhau até a praia 

do Olho D‟água. Tal intervenção irá repercutir diretamente na dinâmica econômica da zona costeira 

como a atração de mais turistas para a área, com consequente aumento do fluxo de capital. A obra irá 

suprir uma demanda cada vez maior na cidade por mais vias de acesso, melhorando a qualidade da 

mobilidade espacial no trânsito, que na última década tem se agravado por falta de planejamento 

urbano que visasse melhoria nas áreas de intenso tráfego. 

Ressalta-se que esta construção acarretará diversos impactos negativos, tanto ambientais 

como sociais, destacando-se a retirada da vegetação, cortes de taludes, interferência na dinâmica 

costeira e deslocamento de alguns residentes do local. A pesquisa objetiva analisar os impactos do 

prolongamento da “Avenida Litorânea” para o meio físico e sua contribuição para o bem-estar social, 

considerando as perspectivas do presente cenário paisagístico ou de cenários futuros. 



METODOLOGIA 

O estudo foi baseado no método dedutivo (GUERRA; GUERRA, 2005), que subsidiou a 

estruturação do trabalho, e para a compreensão na dinâmica natural e humana que interagem entre si 

no processo de modelagem da paisagem.  

Para melhor análise e compreensão da problemática, foi realizado levantamento do 

material cartográfico, dados oficiais e bibliográficos, que deram subsídio para a discussão teórica a 

cerca da temática. A urbanização na área do estudo precisa ser analisada e discutida, uma vez que 

esta altera as configurações ambientais, e neste sentido a contribuição deste trabalho é quando da 

análise que é feita sobre as consequências da intervenção antrópica no ambiente. 

Segundo Guerra e Guerra (2005), para análise ambiental é necessário à utilização do 

método Dedutivo que auxiliam na compreensão dos sistemas naturais, onde há ação antrópica como 

uso e ocupação dos solos, e outras práticas.  

No estudo foi de fundamental importância a realização dos trabalhos de campo para a 

percepção e análise das modificações da paisagem, coleta de dados e registros fotográficos. Nas 

visitas houve entrevista informal com alguns moradores que residem na área de extensão da Avenida 

Litorânea, aí foram obtidas informações relevantes nas análises dos resultados e conclusões do 

estudo.  

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

O litoral do estado do Maranhão possui extensão aproximada de 640 km, em sentido 

oeste-leste em limite com o estado do Pará e Piauí, sendo separado entre a foz dos rios Gurupi e 

Parnaíba, sendo o segundo mais extenso na região nordeste. A área objeto de estudo está localizada 

ao norte de São Luís, capital do Estado do Maranhão, com coordenadas geográficas 2° 24‟ 27” e 2° 29‟ 

32” de latitude sul e 44° 14‟48” e 44° 17‟19” longitude oeste (Mapa 01). A área em estudo apresenta 

terraços fluviais e marinhos, paleofalésias, dunas, paleodunas e ambientes de sedimentação que são 

testemunhos da origem e evolução geomorfológica (FEITOSA, 1989, p. 35). 

O prolongamento foi iniciado primeiramente interligando a Avenida Litorânea, na praia do 

Calhau com uma rotatória localizada no cruzamento com a Rua das Cegonhas que segundo a 

(SEMOSP, 2010, p. 09). O projeto visa o crescimento turístico da área, além de diminuir problemas 

relacionados ao trânsito e a supervalorização imobiliária da área. 

 



 

Mapa 01: Localização da Área de Estudo 

Fonte: IBGE, Adaptado por PEREIRA, 2013 



A face norte da ilha do Maranhão, a exemplo das regiões de baixas latitudes a incidência 

dos raios solares implica na elevação da temperatura e na intensificação da dinâmica da paisagem 

(FEITOSA, 1989, p. 111). A inter-relação dos elementos do clima (insolação, pressão, pluviosidade, 

evaporação, nebulosidade, umidade) é que irão condicionar a ação intempérica na formação 

morfológica e na temperatura de uma dada área sendo estas agravadas pelo intenso processo de 

urbanização. Assim, na praia do Calhau onde o prolongamento da avenida foi feito, esses agentes 

juntamente com os fatores oceanográficos aceleram o processo de intemperismo, e as consequências 

são bem notórias na área em que o material usado para proteção lateral da avenida encontra-se 

desgastado comprometendo a segurança tanto do empreendimento quanto dos usuários. 

Segundo a SEMOSP (2010, p. 09), toda a área em estudo se encontra inserida na região 

tectonicamente conhecida como Cráton de São Luís. Estão presentes as seguintes unidades 

estratigráficas: Formação Itapecuru e Depósitos Litorâneos. O município de São Luís está situado em 

toda sua extensão no domínio geomorfológico do Golfão Maranhense, subdividindo-se em Tabuleiros 

Costeiras (unidades dominantes) e Baixadas Litorâneas, localizadas nas regiões estuarinas que 

circundam a Ilha. 

As áreas costeiras representam zonas de grande riqueza ambiental e por isso são 

espaços preferidos pelo homem. Porém, os processos de crescimento urbano e de desenvolvimento 

das cidades, especificamente nas áreas costeiras, podem trazer alguns agravantes socioambientais 

sejam estes impactos no desequilíbrio ecológico dos ecossistemas locais sejam no processo de 

polarização social. Clark (1985) esclarece que, no desenvolvimento urbano, com o processo de 

emergência de um mundo dominado pelas cidades e pelos valores urbanos: 

É importante, todavia, assinalar uma distinção clara e firme entre os dois 
processos principais de desenvolvimento urbano: Crescimento urbano e 
urbanização. O crescimento urbano é um processo espacial e demográfico e 
refere-se à importância crescente das cidades como locais de concentrações 
da população numa economia ou sociedade particular. [...] A urbanização, 
por outro lado, é um processo social e não espacial que se refere às 
mudanças nas relações comportamentais e sociais que ocorrem na 
sociedade, como resultado de pessoas morando em cidades. 

A zona costeira da cidade de São Luís passou por um intenso processo de urbanização 

nas ultimas três décadas, deixando de ser um espaço de vivência de pescadores e passando a ser um 

dos locais mais importantes para o mercado imobiliário. Segundo Burnett (2012) isso ocorreu após a 

construção da ponte José Sarney, na década de 1970, e foi impulsionada pela instalação de grandes 

empreendimentos que atraíram cada vez maior número de pessoas e possibilitou a habitação dessas 

áreas, antes isoladas e utilizadas raramente para lazer. Com a criação do bairro Renascença e com a 

instalação de um Shopping a área passa a ser a mais importante para o mercado econômico. 



Na segunda metade da década de 1960 (Dias 2004), dos empreendimentos 
de construção civil financiados pelo Governo Federal (SFH/BNH) e pelas 
companhias Estaduais de Habitação, ocorreu um significativo período de 
impactações e degradações dos recursos ambientais da Ilha, visto que esta 
política habitacional envolveu sobremaneira, os municípios de São Luís e 
Paço do lumiar, sendo repercutidas as suas sequelas em São José de 
Ribamar. Entre os anos de 1971 e 1999 surgiram 55 (cinquenta e cinco) 
conjuntos habitacionais (FERREIRA, 2002) [...] e ocupação e uso do solo da 
Avenida Litorânea. (DIAS; NOGUEIRA JÚNIOR, 2005. p. 10).  

Segundo Clark (1985) “a migração é em parte uma resposta às oportunidades oferecidas 

pela cidade em termos de empregos e padrões de vida, mas os altos níveis de emprego urbano 

sugerem que essa não pode ser a única consideração”. A inserção de um mercado econômico mais 

amplo na capital provoca construções de imóveis verticais, que passam a ganhar força principalmente 

naquela região, sendo reforçado o avanço a partir da implantaçãoda lei 8.245/91 que discorre sobre 

locação de imóveis urbanos, essa lei sofreu alterações, e em 2009 é reformulada trazendo novas 

vantagens para o locador. Esse evento fez aumentar significativamente o mercado imobiliárionão só 

em são Luís, mais em todo o país. 

Com o novo quadro urbano de São Luís, grandes empresas de construção passaram a 

investir principalmente na área litorânea ou próximo a essa área, passando a estabelecer o processo 

de urbanização da faixa litorânea da cidade. Na década de 1990 foi construída a Avenida Governador 

Edison Lobão, popularmente conhecida como “Avenida Litorânea”, sendo um espaço de grande 

importância para vários setores, sendo estes, urbano, econômico e de lazer havendo aí vários conflitos 

de interesses, porém com domínio dos interesses econômicos, porém este avanço não foi 

acompanhado pela implementação de infraestrutura e saneamento básicos necessários. 

A construção da Avenida Litorânea modificou a morfodinâmica costeira 
existente na área, com a construção de taludes, terraplanagem, cortes, 
aterros, construção de vales e bueiros, em áreas de dunas e encostas. Além 
dos desmatamentos, outra alteração significativa foi interrupção da troca de 
sedimentos do sistema dunarcom o ambiente praial. Desta formaa, em caso 
de elevação do nível do mar o anteparo natural representado anteriormente 
pelas dunas não poderá amenizar os efeitos dos ataques das ondas na orla 
marítima, o que demandará obras de engenharia para conter os efeitos 
erosivos ocasionados por estes agentes oceanográficos (MASULLO, 2010). 

 

A avenida compreendia a orla marítima do final da praia da Ponta da Areia passando por 

toda a Praia do Calhau, com uma ocupação que se caracteriza pela presença marcante de 

empreendimentos comerciais, constituído principalmente de restaurantes, bares e casas de show (Foto 

01), e muitos empreendimentos imobiliários que foram construídos nos últimos anos, com construções 

de alto padrão, caracterizando a área como espaço nobre da cidade de São Luís, alguns foram 

construídos sobre dunas. 

 



 
Foto 01: Ocupação irregular da área de dunas. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

As construções sobre as dunas, que são frequentes na orla, afetam a dinâmica costeira e 

constituem crime ambiental de acordo com o parágrafo 4° do art. 225, da Constituição Federal, que 

define a zona costeira como „„patrimônio nacional” e especifica que “sua utilização far-se-á, na forma da 

lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 

recursos naturais” (BRASIL, 2005). 

No início de 2012 entrou em execução o projeto de Prolongamento da Avenida Litorânea 

com mais 1,14 quilômetros, segundo o RIMA da obra. A construção faz parte do Programa de Obras 

“São Luís 400 anos” que prevê ações implementadas pela Prefeitura Municipal para presentear a 

cidade pelo seu quarto centenário de fundação. 

Com a justificativa de promover melhorias na cidade devido ao seu desenvolvimento, o 

prolongamento da avenida proporcionará, conforme justificativa municipal, a melhoria na estrutura 

viária, já que existe um grave problema de congestionamento na cidade devido o aumento do número 

de veículos circulando e a ausência de um planejamento de tráfego, além da precariedade deste 

sistema. A ampliação da avenida também deve atrair um numero maior de turistas e 

consequentemente novos investimentos capitais para a área devido à ampliação dos espaços e 

atrativas belezas naturais existentes. 

A obra está sendo executada em etapas. Compreendendo a primeira que já está 

concluída, na contenção das laterais da avenida, estas somente ao lado da linha de praia; 



enrrocamento (Foto 02), com fins de proteção contra efeitos erosivos; reaterramento para ajustamento 

da via, sendo finalizado com sinalização horizontal e vertical. Está prevista a construção de um muro de 

arrimo construído a margem direita ao lado das paleodunas e dunas, este terá a finalidade de conter 

erosões e deslizamentos devido ao corte das paleodunas e dunas, porém a obra já está em fase de 

conclusão, sendo finalizado o trabalho deinstalação da fiação elétrica nos postes (Foto 03), placas e 

sinalização horizontal da via, porém não há nenhum sinal de construção do muro de arrimo. 

    
Foto 02: Contenção e enrroncamento na linha de praia.  Foto 03:Instalação de fios elétricos na avenida construída. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013.                        Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

 

A ausência do muro de arrimo pode provocar danos muito graves à segurança dos 

frequentadores do local, bem como causar um impacto ao ambiente em que se encontram as dunas e 

paleodunas, pois com a ocorrência de forte precipitação a ausência de vegetação faz acelerar a erosão 

e potencializa o escoamento superficial, podendo haver deslizamento de massa. O trabalho de 

contenção das laterais da Avenida, conforme observados em trabalho de campo foram feitas com 

sobras da construção compressadas contidas numa espécie de saco de naylone sobreposto, logo após 

o enrroncamento. Estesjá demonstram deteriorização antes mesmo do final da obra (Foto 04) os 

mesmos apresentam sinais de desgaste, deixando o material exposto, alguns já foram deslocados pela 

ação dos agentes oceanográficos (marés, ondas e correntes) que são os maiores responsáveis pela 

dinâmica costeira e pela modelagem da paisagem, colocando em questionamento a qualidade da obra 

e as principais medidas mitigadoras executadasou propostas durante a construção. 



 
Foto 04: Barreira de contenção com sinais de deteriorização. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 

Ao ser concluída a obra, a avenida contará com duas pistas contendo duas faixas de 

tráfego de 10,14 metros cada uma, duas faixas de estacionamento, uma em cada pista, separadas por 

um canteiro central com largura de quatro metros, além de uma faixa de passeio e uma ciclovia (Foto 

05). 

 
Foto 05: Prolongamento da Avenida Litorânea. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 



A área de prolongamento da Avenida Litorânea apresenta alguns impactos negativos de 

âmbito socioambiental. Para a construção da avenida foi retirada parte de paleodunas e dunas (Foto 

06) importantes na dinâmica do ecossistema local, pois são habitat natural de varias espécies animais 

típicas de áreas costeiras que tem seu ciclo ou parte do seu ciclo de vida nesses ambientes. Quanto a 

isso nenhuma medida mitigadora foi tomada durante o planejamentode construção do prolongamento 

da avenida e também não há previsões futuras neste aspecto. 

 

 
Foto 06: Corte de taludena área de dunas, para a construção da avenida. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 
 

Há também presença de processos erosivos nas áreas de entorno da avenida, alguns 

ocasionados pela construção e outras foram agravadas pela mesma. As originadas com a obra foram 

principalmente pela retirada da vegetação, cortes de talude, modificação do escoamento superficial e 

pela impermeabilização do solo.A retirada da cobertura vegetal também configura um impacto negativo 

para a área, pois afetou a fauna e flora local além de provocar alteraçãona recarga de águas 

subterrâneas que por sua vez são essenciais na manutenção dos recursos hídricos fluviais presentes 

na área. 

Durante a urbanização os espaços permeáveis, inclusive áreas vegetadas e 
bosques, sã convertidos para usos que, geralmente, provocam o aumento de 
áreas com a superfície impermeável, resultando no aumento de volume do 
escoamento superficial e da carga de poluentes [...] o escoamento superficial 
em terras desprotegidas leva à erosão. As maiores taxas de erosão são 
produzidas em áreas urbanas, durante o período de construção, quando há 



uma quantidade de solo exposto e perturbações produzidas pelas 
escavações. (ARAUJO, ALMEIDA e GUERRA, 2012). 

Com relação ao rio Pimenta localizado muito próximo à obra, os impactos são relativos ao 

agravamento do assoreamento pelo material que sobrou da obra, e também provocado pelo trabalho 

de terraplenagem. Esses sedimentos são transportados pela ação do vento e são levados para o rio 

onde ficam depositados no mesmo provocando soterramento do corpo hídrico e comprometendo os 

manguezais que estão as suas margens. Além disso, está afetando a fauna ali existente, apesar do 

corpo hídrico já apresentar graves problemasde poluição. 

O enrroncamento colocado na praia esta afetando a desembocadura do rio Pimenta na 

Baía de São Marcos, as rochas usadas na obra estão obstruindo a passagem da água gerando mais 

um impacto decorrente do prolongamento da avenida, pois a descarga do rio, em que predomina 

esgoto in natura, fica represada entre a obra e as dunas, exalando mau cheiro além de oferecer riscos 

aos moradores da área e àqueles que frequentam a praia (Foto 08). 

 

 
Foto 07: Obstrução da descarga do Rio Pimenta, por materiais da Construção da Avenida. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 
 

O prolongamento da “Avenida Litorânea” além dos impactos ambientais configurados na 

área trouxe aos moradores existentes ali, vários transtornos juntamente com ameaças de expulsão. 

Durante levantamento feito no trabalho de campo foi possível perceber as implicações sociais que obra 

está causando. Alguns moradores segundo conversas informais, já moravam na área há quase três 

décadas, configurando o lugar de moradia e desenvolvimento de suas atividades comerciais. 



A falta de infraestrutura eficaz, principalmente nas grandes cidades, é a 
causa de outro tipo de desastre: o desastre social. Uma das causas mais 
prováveis deste tipo de desastre no Brasil se deve à ausência de Políticas 
Públicas que direcionem uma melhor distribuição de renda, principalmente a 
nível regional. O crescimento desordenado das grandes cidades, a falta de 
acesso aos serviços básicos, a falta de condições de trabalho no campo, é, 
entre outras situações que conduzem ao aumento do desemprego, pobreza e 
miséria, que se expressão no processo de aumento na vulnerabilidade social, 
cada dia mais assentado para uma massa populacional. Estas 
vulnerabilidades econômicas, sociais, culturais e ecológicas, predispõem as 
populações para que estas sejam afetadas pelo impacto de determinadas 
ameaças físicas, naturais e sociais (FERREIRA et al, 2008. p. 08). 
 

Para a construção do prolongamento da avenida, vários estabelecimentos comerciais 

como bares, foram destruídos para o andamento da obra, porém os moradores não receberam 

indenizações por suas estruturais comerciais; outra problemática encontrada na área é com relação às 

moradias em que os moradores como sinal de protestos, escreveram várias frases em protesto contra 

as autoridades, que querem sua expulsão da área (Figura 09). Segundo uma moradora, eles já moram 

há mais de trinta anos na área, onde construíram casa e família, e tendo apego aos seus bens e 

famílias, não pretendem sair Dalí, configurando a Topofilia. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
Foto 08: Em A e B – casas e muros com protestos dos moradores da área. 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

Durante a visita de campo foi possível perceber que o empreendimento alvo desta 

pesquisa está em uma de intensa dinâmica costeira em que os fatores oceanográficos são importantes 

contribuintes quando da dinâmica que a praia apresenta. No município de São Luís, assim como em 

toda a Ilha do Maranhão, esses fatores ocorrem devido à posição geográfica da Ilha; atrelado a isso o 

resultado da interação desses fatores modelam constantemente os ambientes e são responsáveis pela 

“mudança da paisagem‟‟ na zona costeira. 
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Um dos resultados dos fatores oceanográficos são as dunas móveis que são encontradas 

principalmente próximas do prolongamento da avenida, e que causam vários problemas aos 

proprietários dos bares localizados na orla, que fazem “barreiras” com palhas de algumas palmáceas 

(Figura 09), para a contenção da areia que se acumulam ao longo da avenida, invadindo os bares, e 

em alguns lugares a própria avenida. 

 
Foto 09: Barreira feita com palhas para conter o avanço de dunas. 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2013. 
 

Como medida mitigadora para o problema, a prefeitura através da empresa de serviços de 

limpeza pública dispõe de alguns “maquinários” como tratores, que geralmente são vistos na área 

retirando à areia que fica depositada sobre a pista, e colocando de volta na praia; o que se torna um 

ciclo permanente, pois a areia que é depositada sobre a pista, é um processo normal que ocorre na 

zona costeira de São Luís. 

Na obra de prolongamento da avenida esses problemas estão acontecendo, assim como em 

toda a avenida, e está atrelado ao fato de que após o prolongamento da mesma, a duna que foi retira a 

metade está exposta a esses fatores, juntamente com o restante da área em que a cobertura vegetal 

foi retirada. Tendo o vento como agente de mudança da paisagem, a obra está começando a mostrar 

os seus primeiros problemas com as intempéries que visíveis no local, pois algumas dunas em fase de 

acumulação de material já são visíveis ao longo do novo projeto. 

A obra de duplicação da avenida litorânea é um anseio das autoridades da ilha de são Luís que 

há muito vinham prometendo a sua construção visando à interligação entre as praias do Calhau e Olho 



d‟Água; atrelado a isso, a necessidade de mais espaços para a ampliação da malha viária da capital 

era uma constante tanto para a população quanto para os gestores. A falta de planejamento da malha 

viária que viesse atender a demanda do crescimento urbano é bem visível quando da grande 

circulação de carros na cidade que contribuem para um transito sem precedentes na história de são 

Luís a maioria das avenidas são estreitas, principalmente de acesso ao centro, e com isso grandes 

engarramentos são formados ao longo das avenidas. 

O prolongamento da avenida litorânea trouxe solução viária sem grandes significâncias, pois 

mesmo com o empreendimento já com a malha viária concluída é notório que em alguns trechos e 

horários, formam-se filas de carros. Além disso, os impactos socioambientais decorrentes da 

implantação do projeto são configurados durante todo o percurso da avenida, em que uma considerável 

área de vegetação foi retirada e várias dunas foram destruídas total ou parcialmente interferindo 

diretamente da biota daquela área. 

O crescimento urbano da cidade de são Luís tem mostrado preocupação tanto para as 

autoridades quanto aos seus moradores que são obrigados a conviverem com a falta de planejamento 

urbano, em que ruas e avenidas são construídas sem responsabilidade socioambiental, corpos hídricos 

são assoreados, a vegetação é retirada, muitas áreas são impermeabilizadas comprometendo a 

recarga dos aquíferos. É preciso responsabilidade quando do planejamento e gestão urbana para que 

os impactos socioambientais sejam o mínimo possível, para que os tanto os moradores quanto os 

ecossistemas tenham qualidade de vida. 
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