
Meio Amazônia, 
meio Nordeste
A Floresta dos Guarás traz, ao mesmo tempo, as cores e belezas paradisíacas 
das duas regiões

A Floresta dos Guarás é um dos 
mais novos roteiros turísticos 
do Maranhão. Situada na parte 

amazônica, no litoral ocidental do Es-
tado, tem como destaque as cidades de 
Cedral, Mirinzal, Cururupu e Guima-
rães e é ponto de grande concentração 
de ninhais e dormitórios de aves, com 
destaque para os guarás, que dão co-
lorido, com sua bela plumagem verme-
lha, e nome ao lugar.

Ocupando uma extensão superior a 
12 mil quilômetros quadrados, a flores-
ta é tombada como Área de Proteção 
Ambiental Reentrâncias Maranhenses 
e também faz parte da Rede Hemisfé-
rica de Defesa das Aves Limícolas por 
sua importância para as aves migrató-
rias. É muito mais que uma simples 
floresta, formada por baías e centenas 
de canais e furos, onde os rios desá-
guam em meio aos manguezais mais 
preservados do país, tornando-se um 
verdadeiro santuário ecológico, com 
incríveis atrativos naturais e culturais. 

É uma região de fauna e flora abun-
dantes, onde a floresta, praias desertas 
e ilhas poderão, em breve, ser visitadas 
com mais segurança e tranqüilidade, 
conforme a modernização e o melhora-
mento da infra-estrutura.

Navegar por esses canais é uma ex-
periência inigualável, passeando pelos 
rios e igarapés amazônicos. A abundân-
cia de peixes e caranguejos e os ban-
dos de aves que se alimentam nesses 
manguezais são prova da fortuna desse 
ecossistema. Além de aves e crustáceos, 
é comum avistar nos manguezais ani-
mais como guaxinim e macaco-prego. 
A presença do tralhoto - uma espécie 
de peixe encontrada em grande quan-
tidade na região - se torna também um 
atrativo curioso para os visitantes, pois 
ele fica com uma parte dos olhos fora 
d’água, vigiando seus predadores, e a 
outra sob a água, procurando alimen-
tos.

As aves são um espetáculo à parte, 
pois a Floresta dos Guarás é pouso se-
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Serviço

Como chegar

O acesso à Floresta dos Guarás partindo de 
São Luis é feito por meio da MA-106, à qual 
se ligam outras estradas estaduais em di-
reção aos municípios de Cedral, Cururupu, 
Guimarães e Porto Rico.

Onde comer

Inspiração Bar
Rodovia Governador Antônio Dino, s/n 
– Areia Branca
Cururupu
Telefone: (98) 3391-1469

Bar e Churrascaria Pingo de Ouro 
Rodovia Governador Antônio Dino s/n 
– Areia Branca
Cururupu
Telefone: (98) 3391-1476

Restaurante e Pizzaria Samambaia 
Rua Dr. José Pires, 10 – Centro
Cururupu
Telefone: (98) 3391-1698

Bar e Restaurante Recanto dos Amigos 
Rua Rio Branco, 140 – Centro
Cururupu
Telefone: (98) 3391-1502

Onde Ficar
Ecolodge Filhos da Lua
Ilha de Lençóis
Telefones: (98) 3221-7362/9982-0220

Pousada São José
Praça João Vieira, 71 – Centro
Cururupu
Telefone: (98) 3391-2146

Pousada Primavera
Rua Dom Pedro II, 122 – Centro
Cururupu 
Telefone: (98) 3391-1998

Pousada Borges 
Rua Lutigardi de Oliveira, 240 – Centro
Turiaçu
Telefone: (98) 3397-1208 

guro para todas, tanto para as nati-
vas como para espécies migratórias, 
sempre em abundância na região. Os 
ninhais e os dormitórios, locais onde 
as aves se abrigam para reprodução 
e para pernoitar, são pontos excep-
cionais para visitação, podendo ser 
alcançados por embarcações a remo 
ou à vela, por terem condições de se 
aproximar sem alarde. 

Entre os grandes atrativos turísti-
cos deste pólo, está a Ilha dos Lençóis, 
em Cururupu - lembrando que não se 
trata do Parque de Lençóis, que fica 
do outro lado do Estado. Totalmente 
formada de areia, apresenta cenários 
fascinantes e uma lenda, a do Touro 
Encantado, que torna tudo ainda mais 
misterioso e encantador. Segundo a 
crença popular, o rei de Portugal dom 
Sebastião, que desapareceu na luta 
popular contra os mouros, vive ali na 
forma de um touro encantado. Suges-
tão: alugue um barco com tripulação 
e percorra rios e mangues, conheça 
praias que, literalmente, não estão no 
mapa e alcance ilhas onde vivem ape-
nas pescadores e suas histórias. 

Tudo no lugar é um atrativo espeta-
cular e singular. As vilas tradicionais 
de pescadores da Floresta dos Guarás 
são muito interessantes. As atividades 
cotidianas dos moradores, sobretudo 
os das ilhas, incluindo a construção 
naval com os rústicos estaleiros artesa-
nais, como os de Cururupu, se trans-
ferem de geração para geração.

Dois outros atrativos são as praias, 
algumas em estado selvagem e com 
quilômetros de extensão, e as alvas 
dunas contrastando com as lagoas 
de água doce das ilhas de Lençóis e 
Bate-Vento. A região apresenta bele-
zas semelhantes, apesar de menores, 
às formações dos famosos Lençóis 
Maranhenses, que ficam no litoral 
do outro lado do Estado. O pólo ofe-
rece ainda dois grandes faróis de na-
vegação como atração aos visitantes: 
o de Mangunça e o de São João, que 
possibilitam um panorama espetacu-
lar das dunas da Ilha de Bate-Vento, 
dos manguezais, das revoadas de aves 
e do mar aberto. A culinária regional 
tem como base peixes e frutos do mar 
frescos, generosamente disponíveis 
na região. 
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