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RESUMO --- A cidade de Caxias, localizada no Estado do Maranhão, é cortada pelo Rio Itapecuru 
no sentido sul a norte. Durante o seu percurso podemos observar a presença de ações antrópica, 
provocada pelos despejos de esgotos domiciliares e industriais e destino final dos resíduos sólidos 
urbanos produzidos pela população local. Objetivou-se com este trabalho o estabelecimento um 
diagnóstico ambiental sobre os impactos sofridos no seu percurso, através dos córregos que drenam 
para o seu leito e a contaminação por resíduos, oriundos da parte urbana da cidade. 
 
 
ABSTRACT ---The city of Caxias, located in the Maranhão's State, is cut by Rio Itapecuru in the 
south sense for north. During your route can observe the presence of actions antrópica, provoked by 
the sewages domiciliares litters and industrial and final target of the urban solid residues produced 
by the population local.Objetivou itself with this work the establishment of an environmental 
diagnosis about the impacts suffered in your route, through the streams that drain for your bed and 
the contamination for residuos, derived of the urban part of the city 
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INTRODUÇÃO 
 

O Rio Itapecuru é um rio genuinamente maranhense que nasce entre as serras Itapecuru e 

Alpercatas, dentro do Parque Estadual do Mirador a uma altitude de 480 m, percorre o estado de Sul 

a Norte por aproximadamente 1.041 quilômetros.  Situa-se entre os paralelos 2º 30' e 7" Latitude  

Sul e meridianos  43º  e 46º Longitude Oeste.  

Abrange uma área de 52.972,1 km², que corresponde à cerca de 16% das terras 

maranhenses, limitando-se ao sul e leste com a bacia do rio Parnaíba através da serra do Itapecuru, 

chapada do Azeitão e outras pequenas elevações, a oeste e sudoeste com a bacia do Mearim e a 

nordeste com a bacia do Munim. 

Seu curso segue inicialmente no sentido oeste para leste, até aproximadamente 25 quilômetros à 

montante de Mirador, onde, após descer os chapadões, toma rumo norte até a barra de seu mais 

importante afluente da margem esquerda. 

Como afluentes importantes temos o rio Alpercatas, rio Corrente, rio Pericumã, rio Santo 

Amaro, rio Itapecuruzinho, rio Peritoró, rio Tapuia, rio Pirapemas, rio Gameleira e rio Codozinho. 

 O rio Alpercatas, situado à montante da cidade de Colinas, após este ponto,  muda de 

direção para nordeste e persiste nesse rumo até a barra do rio Correntes, onde, bruscamente, muda 

seu curso em sentido noroeste. Continuando seu trajeto, realiza uma volta brusca nas imediações da 

cidade de Caxias, a aproximadamente cinqüenta metros.de Caxias  segue em direção  a noroeste, 

com ligeiras inflexões para o  nordeste.  

Atinge sua foz ao chegar à baía do Arraial através de dois braços chamados Tucha, que é o 

principal, e Mojó, o secundário. Após cumprir um percurso de aproximadamente 1040 quilômetros 

deságua no Oceano Atlântico.  

A avaliação dos impactos ambientais poderia ser definida como o estudo das alterações dos 

padrões estruturais, processos e mecanismos por fatores antrópicos ou naturais, neste estudo, os 

impactos  são causados pelos resíduos oriundos das industrias,  domésticos que são gerados pelo 

aglomerado humano, e são lançados no rio ou em suas imediações. 

O modo de vida dos habitantes ribeirinhos, seus hábitos, como a feitoria de vazantes, que 

muitas vezes promovem queimadas, pescarias em seu leito e outras atividades que possam gerar  

renda e ao mesmo tempo constituir fontes de degradação ambiental. 
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Figura 1 - Bacia hidrográfica do Rio Itapecuru e sua localização no mapa do Estado 
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METODOLOGIA 

 

O trecho estudado, limita-se a região urbana de Caxias, desde o bairro Veneza a montante da 

cidade até o bairro Raízes, a jusante, totalizando um trecho de dez quilômetros. 

O estudo foi dividido em pesquisa bibliográfica e de campo. Na pesquisa bibliográfica 

encontrou-se bastante material originário de teses de graduação da Universidade Estadual do 

Maranhão, abordando aspectos diferenciados do manancial. 

O levantamento de informações teve como referência entrevistas  e aplicação de 

questionários feitas com os moradores ribeirinhos, nas industrias, aos empresários locais,  escolas e 

órgãos responsáveis pela preservação ambiental da cidade, assim como viagens de lancha em alguns 

percursos do rio, para observações diretas, quantificação dos  lançamentos de esgotos e pontos de 

depósitos de lixo . 

 

DISCUSSÃO 

 

O baixo Itapecuru compreende o trecho situado entre Caxias e a foz na baia de São José. A 

largura média do rio aumenta para cerca de 75 m em Codó e para 80 m em Pirapemas, porém o 

aumento de largura mais notável ocorre próximo a São Miguel (12 km a montante de Rosário) 

quando o rio Itapecuru assume uma largura próxima de 180 m. . Próximo a Rosário já ocorre a 

mistura de água doce/salgada, influenciando a flora e a fauna. 

Desde o início do povoamento de suas margens, pelos colonizadores, expulsando os nativos 

e criando os centros urbanos, a economia foi direcionada para a produção primária,  O processo, 

devido as novas tecnologias, sofreu com o tempo a substituição da roça de toco pelo plantio 

mecanizado, o que é dominante na região do alto curso. O extrativismo vegetal para produção de 

madeira e de modo significativo o carvão vegetal, tendem a crescer, especialmente nos municípios 

de Caxias e Codó, onde nas duas últimas décadas passou de 3.800 toneladas/ano para 10.800 

toneladas/ano. 

A derrubada das árvores tem como principal conseqüência a degradação do solo,  ficando o 

mesmo sujeito ao intemperismo, principalmente ao impacto da chuva em sua superfície, que 

desagrega o solo para o leito dos afluentes e conseqüentemente para o rio principal, provocando 

assim  o assoreamento, ou seja a redução da profundidade de  calha do rio. 

A vegetação das margens do Rio Itapecuru são predominantes a palmeira de babaçu, mas 

também encontramos o tucum, macaúba, burití e buritirana. É comum encontrar árvores frondosas 
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como ingazeira, pau pombo, aroeira,  jatobá, bacuri, catinga de porco, maçaranduba, jatobá, piquí, 

cedro, sapucaia, tamarindo, timbó, gameleira, mulundu, araçá, sucupira e fava danta. 

Os animais predominantes na bacia são de pequeno porte, como paca, tatu, mambira, cobra, 

jacaré, camaleão, tiú, jabutí, guaxinim, macaco, cotia, e raposa. Os pássaros nativos (ornitologia) da 

região são sabiá, bentivi, pica pau, juriti, rolinha, xexéu, bico de agulha, nambu, gavião, garça, 

jaçanã, marreco, anum, chico preto, bigode, bico de brasa, vimvim, pipira,  sangue de boi, João de 

barro, galinha d’água, frango d’água, socó, e martin pescador. 

As espécies de peixes mais comuns na Bacia do Itapecuru são piaba, piau cachorro, pacú, 

curimatã, mandi açu, bicudo, mandi liso, cachorro, pescadinha, piau de coco, tubi, calabanje, bagre, 

viola, boi acari, sarapó cascudo, serra, grangiola, cachimbo e camarão. 

Os moradores do Médio e Baixo Itapecuru habitualmente usam os primeiros vinte metros 

das margens para plantação de culturas de feijão, milho, melancia, maxixe e quiabo. A proximidade 

com a calha do rio é o fator preponderante neste uso do solo, pois a irrigação é feita manualmente.  

Na construção das vazantes, a primeira conseqüência é o desmatamento da margem, seguida 

da s queimadas. Com os resíduos das queimadas são feitas as coivaras, geralmente em cima dos 

tocos maiores, que apresentam dificuldade de serem retirados com machado, nas quais é novamente 

posto fogo, aproveitando assim para destocar a roça. 

Nas roças de cultura de subsistência são feitas as queimadas em pequenas proporções, que 

ocorrem entre os meses de Setembro e Dezembro após a derrubada da vegetação, comumente 

chamada de roçado. O caboclo espera a lua, o dia e a hora certa para tocar fogo na mata derrubada. 

Para que o fogo não queime além do limite definido pela derrubada, é feito o aceiro, que se trata da 

limpeza de uma área em torno da roça, para impedir que o fogo atinja a vegetação.  

O processo de queimadas obedece a uma experiência secular transmitida de pai para filho. O 

horário para incendiar a vegetação derrubada deve ser entre dez e quatorze horas, quando é maior a 

ação solar, e sempre a posição de partida do fogo deve ser o ponto mais distante contrário à direção 

do vento dominante. 

O rio oferece perigos de desabamento e alagamento aos que moram muito próximos de suas 

margens, isto nas enchentes de inverno.  

O Rio Itapecuru apresenta poluição por descargas de matéria orgânica em pequena 

proporção em suas águas, mas o fato de sua população ribeirinha vir crescendo e principalmente o 

aumento dos aglomerados urbanos sem disporem de sistemas de tratamento dos esgotos vem se 

transformando em motivo de preocupação.  

Esta carga poderá atingir níveis que superem a capacidade do próprio rio de se auto-depurar, 

ou seja, decompor a carga poluidora. Isto poderá comprometer a qualidade da água para consumo 
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humano, aumentando a incidência de doenças de veiculação hídricas na área da bacia, como o 

cólera e outras também importantes sobre o aspecto sanitário (Barradas 1996). 

Quanto aos empreendimentos industriais existentes na bacia hidrográfica, pela sua 

quantidade, podemos dizer que têm baixa densidade, entretanto estas poucas indústrias já 

apresentam um potencial poluidor que pode a médio prazo comprometer a qualidade da água 

aumentando o custo do tratamento para o consumo humano. 

A extração de arenito, para construção civil, argila para cerâmicas e calcário para fabricação 

de cimento, são as que mais promovem a alteração na configuração do relevo da bacia constituindo 

sérios danos e o comprometimento do deslocamento, e a velocidade de suas águas.   

A região possui tradição de industrialização, ressalte-se a cidade de Caxias, onde já 

existiram fábricas produtoras de óleo da amêndoa do coco babaçu e de algodão.  

 

 

RESULTADOS 

 

Os resultados provenientes da aplicação dos questionários apontaram que na área do estudo 

encontram-se instaladas uma sorveteria, cinco panificadoras, sete serrarias, sete cerâmicas, quinze 

descascadoras de arroz, quatro gráficas, cinco hospitais, sete industrias de óleos ou sabão, seis 

postos de combustíveis, uma indústria de sacos plásticos e um curtume que atualmente fazem 

lançamentos “in natura” de seus efluentes no rio Itapecuru.  

Foram observados 14 lançamentos de esgotos, sendo que o maior e mais importante para 

definição de grau de poluição é o córrego chamado de Pouca Vergonha. Os moradores vizinhos até 

400 metros a este lançamento queixam-se do seu odor insuportável, a partir da 20 horas quando 

alguma válvula é aberta liberando também o lixo do mercado do peixe. 

Foram observados 4 monturos, como é conhecido na cidade, depósito de lixo a céu aberto, 

próximo a margem, assim como as ruas que terminam nas margens do rio, este local passa a ser um 

depósito de resíduos. 

As vazantes são pequenas plantações na margem do rio, em que o lavrador irriga com a 

própria força do braço. Foram encontradas 13 vazantes, sendo que 5 se localizavam do lado 

esquerdo do rio e totalizavam 370 m de extensão aproximadamente. Do lado direito eram 8 e 

mediam 570 m. 

Também foi observado que havia 13 bombas retirando água diretamente do rio como forma 

de aproveitamento das potencialidades do rio. A maior e mais importante de todas pertence ao 
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Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que bombeia água para o abastecimento humano e a grande 

maioria é utilizada para irrigação.  

Em outra atividade como retirada de areia lavada para construção eram 13 (treze) bombas, 

sendo 6 (seis) na margem esquerda 7 (sete) na margem direita. A dragagem do rio, para 

comercialização de areia lavada para construção, é normalmente encontrada nos principais centros 

urbanos como Colinas, Caxias, Codó, Coroatá, Itapecuru Mirim e Rosário. Na região urbana de 

Caxias encontramos quatro máquinas dragando o rio para comercialização de areia para construção. 

A identificação de unidades de paisagem baseia-se em critérios que procuram identificar 

sub–áreas homogêneas em termos de parâmetros ambientais dominantes e em termos de possíveis 

respostas a estressores potenciais. Foi observado quanto ao arbusto de pequena estatura o mata-

pasto de pouca resistência encontrado nas lagoas e no rio e de um capim nativo chamado canarana. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

O rio Itapecuru é responsável por grande parte do abastecimento de água de várias cidades 

inclusive da capital do Estado, São Luís e de Caxias. 

O rio já perdeu em volume de água, comparando a situação atual com a primeira década do 

século passado, projetando para o futuro expectativas nada animadoras. A única forma de reverter à 

tendência a exaustão e a aplicação de medidas enérgicas no sentido de preservar as suas matas 

ciliares em todo o seu curso; evitar o assoreamento com obras de reflorestamento; acabar com o 

despejo de resíduos sólidos; inibir a pesca predatória e racionalizar o uso das terras localizadas as 

margens do rio. 

Os impactos relacionados a área de estudo, preliminarmente identificados, evidenciam a 

necessidade de intervenções propostas a seus impactos associados para que as medidas mitigadoras 

e compensadoras possam ser adotadas neste curso d’água  a fim de que o rio não se torne 

temporário. Na esperança de reverter o processo de deterioração da bacia do Rio Itapecuru se faz 

necessário e urgente as seguintes medidas: 

 

• Conscientização da população geral da cidade com ação de programas educativos sobre o 

uso sustentável da água utilizando veículos de comunicação escrita, falada, televisionada e 

virtual; 
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• Uma gestão ativa para o Rio Itapecuru em órgão que pense na conservação através de uma 

política ambiental para disciplinar o uso da água e a preservação das margens do rio, 

fiscalização e punição aos degradantes; 

 

• Coleta e tratamento dos esgotos residenciais, tratamento individualizado dos efluentes 

industriais e retirada dos lixeiros localizado nas margens, construindo em seu lugar obras 

com praças ou jardins. 

 

• Criação de parcerias entre órgãos públicos e a iniciativa privada no sentido de celebrar 

condutas adequadas para a utilização das potencialidades do rio eliminando ou minimizando 

a forma predatória com que o rio é hoje explorado. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
ARANHA, F. J. Caracterização sócio-economica e ambiental da bacia do rio Itapecuru no pico da 

seca, Maranhão. São Luís, Degeo, UFMA. 1997. 

MEDEIROS, RAIMUNDO. Rio Itapecuru: Águas que correm entre pedras. São Luís, ABES. 2000. 

SOS ITAPECURU: Documentos. São Luís. Instituto do Homem, 1992. 

IBGE. Atlas do Estado do Maranhão. Rio de Janeiro, RJ, 1984. 

 


