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P R E F Á C I O

A Baixada Maranhense é a região do Estado do Maranhão mais relevante do ponto de vista ecológico, 

pois, além de possuir uma alta heterogeneidade ambiental marcada pelas diversas unidades de paisagem tais 

como Campos Pastejados, Campos de Várzeas, Campos Inundáveis, Corpos Dulcícolas, Mangue e Terra Firme, 

possui condições peculiares ímpares ambientais que a tornam inédita no Estado. 

É uma região com características ecológicas únicas, considerada uma planície de inundação similar ao 

Pantanal Matogrossense, cujo pulso de inundação, refletido no ciclo anual de cheia e de seca, torna a relevância 

da região ainda maior, por propiciar alta biodiversidade, devido às altas produtividades primária e secundária. 

Tal característica não só influencia na determinação de uma variedade de habitas e uso dos recursos por animais 

e plantas, mas também influencia o modo de vida das pessoas locais, os chamados baixadeiros, intercalando 

entre atividades de pesca no verão e agricultura no inverno, com exceção do extrativismo do Babaçu que é 

praticado o ano todo, e da Juçara entre os meses de dezembro e janeiro.

Com toda sua exuberância, a Baixada ainda reúne mais qualidades que a torna destaque no Estado, 

no Brasil e no mundo. Além de ser uma APA, criada em 1991, foi selecionada como SITIO RAMSAR, devido 

a sua importância ecológica e socioambiental. Apresenta um mosaico de fisionomias e configuração espacial 

diversa e extensa que reúne processos ecológicos em grande escala, resultando em alta diversidade biológica e 

grande quantidade de recursos naturais que devem ser usados de forma racional. Apesar de ser alvo dos vários 

gestores públicos, da academia e do setor privado em um movimento linear, desde a década de 90, tendo como 

principal foco o desenvolvimento sustentável coadunado com a conservação dos ecossistemas e espécies, a 

região apresenta vários impactos ambientais tais como desmatamento e criação de búfalo, que a situa numa 

situação emergencial de ações e propostas que subsidiem a sua gestão territorial. 

Dentro desse desafio, os organizadores desta obra, Naíla Arraes e Ricardo Barbieri, tiveram a brilhante 

ideia de reunir dissertações do extinto mestrado em Sustentabilidade de Ecossistemas, em um primeiro 

volume, com o objetivo de divulgar vários resultados interessantes com relação ao uso racional dos recursos 

naturais. Os autores dos vários capítulos foram corajosos em abordar um tema complexo para uma região de 

grandes dimensões, abordando uma linha de pesquisa que até o momento é delicado de se tratar no Brasil, uma 

vez que sem conciliar o econômico com o social e o ambiental, não há respaldo sustentável para nenhuma ação. 

Além disso, os capítulos trazem ainda informações rebuscadas e detalhadas sobre a situação demográfica, 

econômica e cultural da Baixada Maranhense, que podem auxiliar no direcionamento de ações de conservação 

mais precisas.

Parabenizo a todos os autores e, em especial, aos organizadores, pela perseverança, competência 

e estímulo em reunir trabalhos que podem, de sobremaneira, ajudar a minimizar a distância entre o 

desenvolvimento e a conservação ambiental em uma região que engloba vinte e um municípios, em um percurso 

desafiador em retratar aspectos ambientais relevantes e uso dos recursos pelos seres humanos. Yuval Noah 

Harari em seu livro SAPIENS (2016) relata um breve histórico do que significa ser HUMANO, com toda a sua 

cultura refletida no seu comportamento, ficando a impressão sempre instigante de como o HOMEM, seja ele 

rural, urbano, tradicional, lida com o meio ambiente e com os recursos naturais. Este dilema sem dúvida não 

será elucidado nos capítulos deste livro, mas com certeza, vai colocar o desenvolvimento sustentável mais uma 

vez no cenário científico e acadêmico.

Larissa Barreto

Profa. Titular do Departamento de Oceanografia e Limnologia

Universidade Federal do Maranhão



Foto: Claudio Urbano B. Pinheiro
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R E G I Ã O  D A  B A I X A D A  M A R A N H E N S E :  O  H O M E M , 
O S  R E C U R S O S  N A T U R A I S  E  O  D E S E N C O N T R O 
E N T R E  C O N S E R V A Ç Ã O  E  D E S E N V O L V I M E N T O

Claudio Urbano B. Pinheiro

Universidade Federal do Maranhão

Departamento de Oceanografia e Limnologia

claudio.urbano@ufma.br

A Baixada Maranhense fica localizada a oeste da ilha de São Luís, no norte do estado do Maranhão. 

A região fica inserida no setor oriental do Bioma Amazônia, sendo parte da Amazônia Legal Brasileira. Na 

regionalização da SUDEMA (1970), constitui uma das sete regiões fisiográficas do estado (juntamente com a 

Pré-Amazônia, Cocais, Cerrado, Chapadões, Planalto e Litoral); uma região de grande complexidade ambiental, 

social e econômica. 

No aspecto ambiental, sua diversidade inclui elementos variados, como rios, lagos, estuários, manguezais, 

áreas inundáveis, ambientes de terra firme, agroecossistemas e áreas urbanas. Nessa complexidade ambiental, 

o homem é parte importante, no manejo, utilização e conservação de muitos dos seus componentes. Pela 

importância socioambiental da região, o Governo do estado do Maranhão, criou por via de decreto (no. 11.900 

de 1/6/1991, reeditado em 05/10/1991) a Área de Proteção Ambiental (APA) da Baixada Maranhense, que 

engloba vinte e um municípios da região, com uma área de 1.775.035,6 hectares (17.750 km²). Os municípios 

da APA da Baixada Maranhense são: Anajatuba, Arari, Bequimão, Cajapió, Lago Verde, Matinha, Mirinzal, 

Monção, Olho D’água das Cunhas, Palmeirândia, Penalva, Perimirim, Pinheiro, Pindaré-Mirim, Pio XII, Santa 

Helena, São Bento, São João Batista, São Vicente Ferrer, Viana, Vitória do Mearim, além da ilha dos Caranguejos 

(MARANHÃO, 2002).

Mesmo sendo uma APA, a região vem sofrendo consideráveis prejuízos ambientais, pela conversão das 

áreas inundáveis em campos agrícolas, pelo desmatamento em geral e em particular próximo aos rios e lagos, 

erosão do solo, assoreamento dos corpos d’água, pela criação extensiva de bovinos e bubalinos nos campos 

da região, mortalidade de peixes e desaparecimento de espécies vegetais. Adicionalmente, a construção 

de barragens em lagos, rios e riachos tem causado desequilíbrios ambientais; adicione-se aos problemas, a 

proliferação de espécies invasoras, animais e vegetais. Aliam-se a estes problemas, as queimadas, a pesca e a 

caça predatórias, em praticamente todos os municípios da região (Figuras 1 e 2). 
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Figura 1. Alterações na paisagem da Baixada Maranhense: desmatamentos e queimadas.

Figura 2. Alterações na paisagem da Baixada Maranhense: barramento de água nos campos naturais,  

rios e canais.
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O pulso de inundação, ou ciclo anual de cheia e de seca, é o fenômeno ecológico mais importante de uma 

planície de inundação, pois controla sua estrutura e funcionamento, na ciclagem de nutrientes e disponibilidade 

de água, proporcionando um ambiente altamente produtivo para macrófitas aquáticas, vegetação ciliar, algas, 

bactérias, protozoários, invertebrados e peixes. A área de abrangência da inundação e o tempo de permanência 

das águas nos campos ditam a disponibilidade de habitats e alimentação para a fauna e a flora, condicionando 

sua abundancia e seu comportamento reprodutivo. O pulso de inundação é, portanto, um dos fatores que 

regem a biodiversidade das planícies de inundação, uma vez que ora favorece as espécies animais e vegetais 

relacionadas à seca, ora favorece as espécies relacionadas à fase de cheia. Na região, muitas modificações já 

foram produzidas ao longo das últimas três décadas principalmente pelo homem, a partir dos desmatamentos, 

das queimadas, de barramentos de igarapés, entre outros problemas, que resultaram em mudanças que afetam 

o tempo e o nível das inundações nas planícies da região. 

Na área socioeconômica, são patentes os problemas, evidenciados pelos baixos indicadores nas áreas 

de saúde e educação e pelos altos índices de pobreza regionais. Esta região constitui, pois, um bom exemplo do 

desencontro entre conservação e desenvolvimento em uma área em que predominam os ambientes aquáticos. 

O fato de que a região constitui uma APA, por si só não a protege dos avanços da depredação ambiental. Com 

esta categoria de unidade, pretende-se, a exploração sustentável dos recursos, a preservação da natureza e 

a melhoria da qualidade de vida das populações tradicionais; até onde pode ser observado, nenhuma dessas 

metas de conservação e desenvolvimento tem sido alcançada. 

Os baixos indicadores de desenvolvimento humano registrados para a região mostram que não houve 

durante todos esses anos, nenhum avanço significativo em relação à melhoria da qualidade de vida das 

populações regionais, ou seja, não houve o regulamentado desenvolvimento, sustentável, a partir da regulação 

da região como uma APA. Ainda é frequente a falta de acesso à água potável e ao saneamento básico, a poluição 

por lixo e resíduos domésticos, além de um grande número de doenças ainda fazem parte da realidade regional. 

Esses problemas decorrem, além dos fatores estruturais, também pelo conhecimento insuficiente sobre o 

ambiente regional, o que resulta em uso e manejo inadequados dos recursos naturais, evidentes nos problemas 

ambientais crescentemente agravados na última década. 

A Baixada Maranhense como Sítio Ramsar

A Convenção de Ramsar, que leva o nome da cidade, no Irã, na qual a Convenção foi assinada, em 1971, 

consiste em acordo intergovernamental, com o objetivo de promover a conservação e o uso racional das zonas 

úmidas e de seus recursos por meio de ação nacional e cooperação internacional. Nesta Convenção, a definição 

de zonas úmidas é abrangente e engloba ambientes de água doce, salobra ou salgada (pantanal, várzeas, lagoas, 

planícies inundáveis, banhados, salinas) e também de ambientes costeiros e marinhos (manguezal, lagunas e 

até os recifes de coral). (RAMSAR, 2008)

Ao se tornar signatário da Convenção de Zonas Úmidas de Importância Internacional (Convenção de 

Ramsar), o Governo Brasileiro assumiu o compromisso de promover a conservação e o uso sustentável das 

zonas úmidas do território nacional, bem como manter as características ecológicas das áreas incluídas na Lista 

de Zonas Úmidas de Importância Internacional, denominadas Sítios Ramsar. 

No Brasil, já foram designados oito Sítios Ramsar, todos eles coincidentes com limites de unidades de 

conservação, sejam de proteção integral ou de uso sustentável, administradas no âmbito federal, estadual ou 

municipal. São eles: Parque Nacional do Pantanal (MT), Parque Nacional do Araguaia (TO), Parque Nacional 

da Lagoa do Peixe (RS), Reserva Particular do Patrimônio Natural do SESC Pantanal (MT), Área de Proteção 

Ambiental das Reentrâncias Maranhenses (MA), Área de Proteção Ambiental da Baixada Maranhense (MA), 

Parque Estadual Marinho do Parcel de Manuel Luís (MA) e Reserva de Desenvolvimento Sustentável de 

Mamirauá (AM).
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A região da Baixada Maranhense atendeu aos requisitos para a sua designação como Sítio RAMSAR, 

em critérios que consideram tanto as espécies regionais como seus ecossistemas. Para ser incluída (a partir 

de 20/02/2000), a Baixada Maranhense teve considerada sua biodiversidade que incorpora uma complexa 

interface de ecossistemas, incluindo manguezais, babaçuais, campos abertos e inundáveis, estuários, lagunas 

e matas ciliares. Esse mosaico de fisionomias e sua extensão na paisagem torna a APA da Baixada Maranhense 

uma unidade de conservação de extrema importância, pela ocorrência de processos ecológicos de grande 

escala, incluindo as áreas de manguezais como reguladoras dos estoques pesqueiros regionais (RAMSAR, 

2008).

ASPECTOS NATURAIS

Clima 

A Baixada Maranhense apresenta na totalidade de seus municípios o clima do tipo tropical úmido. 

Caracteriza-se por sua condição transicional entre os climas úmidos da Amazônia e semiárido do Nordeste, 

apresentando um grande volume de água nos meses de janeiro a maio e deficiência nos meses de julho a 

dezembro. Segundo a metodologia de Thornthwaite (1948), o clima da Baixada Maranhense é dividido em três 

zonas climáticas, sendo: B1, Clima Úmido, abrangendo mais da metade da Baixada, na parte norte e central da 

região; B2, Clima Úmido, em pequena parte no noroeste da região; C2, Clima Subúmido, em pequena porção no 

sul da região (MARANHÃO, 2003).

A pluviosidade regional varia de acordo com a posição geográfica do município em relação à Amazônia. 

Um número de municípios sob a influência da região da Pré-Amazônia Maranhense (parte oeste da Baixada), 

apresentam índices pluviométricos que variam de 1500 – 2350 mm anuais; os municípios geograficamente 

localizados no sentido centro-leste da região apresentam índices que variam entre 1000 e 1700 mm de chuva 

por ano (MARANHÃO, 2003). 

“Na Baixada, o inverno é um dilúvio”, dizem os locais. Durante o período do inverno, que acontece de 

janeiro a junho na região, os rios e os lagos perenes transbordam e as águas inundam as planícies da região. 

O máximo das enchentes ocorre em abril-maio, enquanto o mínimo do nível d’água acontece em novembro-

dezembro. Os pulsos de inundação são, seguramente, um dos fatores importantes de regulação do modo de 

vida da região (Figuras 3, 4 e 5).

Figura 3. Ciclos Anuais de Energia na Baixada Maranhense: A) Período de Inundação; B) Período de Estiagem.
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Figura 4. Modo de Vida do Homem Baixadeiro; Casa Elevada para Superar o Pulso de Inundação.

Figura 5. Modo de Vida do Homem Baixadeiro: Transporte de Pessoas e Bens por Via Aquática, 

em Canoas no Período da Cheia. 
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Hidrografia

A Baixada Maranhense é uma área bem irrigada, com rios importantes cruzando o seu território, sendo 

os principais, o Turiaçú, o Aurá, o Pericumã, o Mearim, o Pindaré e o Grajaú. 

Os lagos, também frequentes na região, são lagos de várzea sob domínio de depósitos fluviais, 

fluviolacustres e fluviomarinhos (BARBIERI et al., 1989). Os lagos principais são: Açu, Cajari, Formoso e Viana. 

Lagos menores incluem ainda: Capivari, Lontra, Apuí, Maracassumé, Maracu,  Aquiri, Jacaré, Gitiba,  Itans, 

Belém, Coqueiro, Genipapo, Uba, dentre outros. O maior e mais importante lago é o Açu, de alta produtividade, 

sendo considerado um dos lagos mais piscosos da Baixada Maranhense.

Os lagos recebem água pela elevação anual dos rios em decorrência das cheias, retendo água durante o 

período de inundação e devolvendo em parte para os rios quando seus níveis baixam, completando os pulsos 

de inundação. O transbordamento dos lagos no período chuvoso proporciona o aparecimento de numerosos 

canais divagantes utilizados como vias de comunicação entre povoados e cidades, substituindo parcialmente 

as estradas, quando estas se tornam intrafegáveis. Por outro lado, o período de estiagem seca drasticamente os 

campos inundáveis, modificando completamente a paisagem regional (VINHOTE, 2005).   

Didaticamente, podemos dividir a região da Baixada Maranhense em quatro regiões diferentes, segundo 

as bacias hidrográficas dos seus rios principais (Mearim, Grajaú, Pindaré, Pericumã, Aurá, eTuriaçu) (Figura 6): 

Região 1 – Área do Baixo Rio Mearim (incluindo o Grajaú) e estuário – estende-se de Bacabal no Sul, 

até o estuário do rio Mearim, na Baía de São Marcos, Oeste da Ilha de São Luís; municípios: Vitória do Mearim 

e Arari (Baixo Mearim) e Anajatuba (estuário). Lagos mais importantes: Jaburu, Muquila, Laguinho, da Morte, 

Itans, Carnaúba e Verde.

Região 2 – Área do Baixo Rio Pindaré - sistema lacustre de Penalva/Cajari/Viana - estende-se de Pindaré-

mirim até o seu estuário na Baía de São Marcos; abrange os municípios de Penalva, Cajari, Viana e Matinha. 

Lagos mais importantes: Cajari, Viana, Maracassumé, Aquiri, Fugidos, Formoso, Capivari, Lontra e São José.

Desaguadouro: Canal Maracu (ou Gibiri), chamado, por muitos, de rio; com cerca de 18 km de extensão 

desde o lago Cajari, até o lago de Viana e deste, até o rio Pindaré.

Região 3 – Área dos Rios Pericumã e Aurá – municípios na área de influência do Pericumã: Pinheiro, Pedro 

do Rosário, Palmeirândia, Presidente Sarney, Central do Maranhão, parte oeste de Bequimão. Municípios na 

área de influência do Aurá: São Bento, Bacurituba, São João Batista, São Vicente de Férrer, Cajapió, Perimirim, 

parte leste de Bequimão e sudeste de Alcântara. Lagos mais importantes: Taveira, Tarira, Roque, Vitória, 

Cafundoca. O Rio Pericumã deságua na Baía de Cumã e sua bacia hidrográfica ocupa uma área de 4.500 Km2, 

totalmente situada dentro da Baixada Maranhense.

Região 4 – Área do Médio e Baixo Rio Turiaçu – do município de Santa Helena até o estuário na Baía de 

Turiaçu; municípios: Santa Helena, Turilândia, Turiaçu, Serrano e Bacuri. Lagos mais importantes: São Francisco, 

São Jerônimo, Poção, Lago do Papagaio e outros menores. 

             

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_A%C3%A7u
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_Cajari
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_Formoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_de_Viana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_Aquiri
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_Itans
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_do_Coqueiro
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     Figura 6.  Regiões Hidrográficas da Baixada Maranhense.

 

                 

Geomorfolologia 

O Maranhão tem a feição geomorfológica de uma grande plataforma inclinada na direção sul-norte (dos 

Chapadões, no Sul até a Baixada, no Norte) com mergulho no Oceano Atlântico (SEMATUR 1991). A bacia 

sedimentar maranhense define um relevo de duas unidades morfológicas principais, o planalto e a planície; 

nesta última, a Baixada Maranhense representa uma considerável parcela, das mais representativas. Segundo 

AB’SABER (1987), a Baixada Maranhense constitui uma das áreas críticas da Amazônia Oriental brasileira, 

sob impacto (e consequentemente, em modificação) na sua estrutura geomorfológica e geoecológica nas suas 

áreas de planícies pluviais e lacustres. Portanto, “um ecossistema frágil que necessita ser protegido”. A região 

é constituída geologicamente por depósitos aluvionares recentes de origem fluvial (área do rio Pericumã), por 

aluviões fluviomarinhos (áreas dos rios Pindaré e Grajaú), além de sedimentos de idade cretácea inferior da 

Formação Itapecuru, em outros espaços regionais (MARANHÃO, 2003).

Do ponto de vista hidrogeológico, a Baixada Maranhense se encontra nas Províncias Costeira/

Barreirinhas, São Luís e Província Bacia do Parnaíba, caracterizando-se por área de depósitos fluviomarinhos, 

constituída por areia, silte e argila, sofrendo influências das oscilações do nível do mar, podendo haver 

intrusão de água salgada, tanto da via superficial através dos rios quanto da via subterrânea pelo meio poroso 

(MARANHÃO, 2002).
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Solos

De modo geral, predominam os solos Hidromórficos, característicos de regiões baixas e planas, podendo 

haver influência da salinidade. Na região, podem ser encontrados Solos Aluviais, consistindo de camadas 

sobrepostas de sedimentos carreados para as margens dos cursos d’água. Podem ocorrer em associação com 

os Solos Hidromórficos indiscriminados e Glei Pouco Húmico. No Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, 

classificam-se como Neossolo Flúvico (Aluviais) e Gleissolos. Em geral, apresentam baixa fertilidade natural, 

embora muito explorados na agricultura regional.  (MARANHÃO, 2002)

Unidades de Paisagem 

Segundo o Zoneamento Costeiro do Maranhão (ZCEM, 2003), são as seguintes as principais Unidades 

de Paisagem da Baixada Maranhense: Campos Pastejados, Campos de Várzeas, Campos Inundáveis, Corpos 

Dulcícolas, Mangue e Terra Firme. Os Campos Pastejados representam as partes mais elevadas dos campos. 

Não são geralmente submersos e ficam apenas encharcados. Daí a sua denominação popular de tesos. 

Altimetricamente estão de 0,5 m a 1,0 m acima dos campos inundáveis. Sua cobertura vegetal típica é uma 

ciperácea do gênero Cyperus. Os Campos de Várzeas são considerados semelhantes aos campos inundáveis, 

em termo de altimetria, declividade e hidroperíodo. Diferem do primeiro, contudo, por margearem os altos 

cursos dos rios perenes e ter seu padrão de inundação controlado por cheias fluviais e não por drenagem 

terrestre superficial. Os Campos Inundáveis são caracterizados por áreas de baixa declividade (declives 

superiores a 1:3.000) e são basicamente representados pelos campos da Baixada Maranhense que circundam a 

Baía de São Marcos. Estão acima da cota de preamar (na região de 4 a 5,7 m - datum vertical de Imbituba,SC), e 

expostos a inundação sazonal. Sua cobertura vegetal característica é a ciperácea Eleocharis mutata. Os Corpos 

D’água Dulcícolas tem altimetria semelhante às duas categorias anteriores de campos, diferindo, contudo, no 

hidroperíodo, pois retêm a inundação sazonal por mais tempo e expondo a sua cobertura herbácea efêmera 

por poucos meses ao ano. Por esta ótica, estão mais para lagos temporários que para campos inundáveis. O 

Mangue, no ZCEM, é conceituado como “formação vegetal de porte arbóreo ou arbustivo, adaptada a terreno 

pantanoso, submetida à influência direta das marés de salinidade”. Os parâmetros ambientais principais para 

esta unidade de paisagem são o padrão de inundação por marés e a salinidade da água inundante. A Terra Firme 

constitui o principal substrato da atividade agrícola da Baixada Maranhense. Apenas uma pequena fração está 

abaixo da cota Imbituba de 15 m, trazendo com isso limitações de cunho agrícola, que na ausência de irrigação, 

torna a maior parte da atividade dependente do ciclo das chuvas. 

Pinheiro et al. (2009), entretanto, adotam diferente classificação das Unidades de Paisagem como 

resultado de estudos realizados na Baixada Maranhense durante cerca de dez anos. São as seguintes as Unidades 

de Paisagem identificadas e descritas: Lagos; Campos Inundáveis; Campos Não Inundáveis; Aterrados; Tesos; 

Terra Firme; Manguezais (Figuras 7 e 8).  

Os Lagos são numerosos na região, temporários e permanentes. Os lagos temporários resultam do 

extravasamento da água de rios e lagos permanentes no período chuvoso. Os lagos regionais podem ser do 

tipo barragem fluvial, fluviais de porte médio e lagos situados nas reentrâncias ou rias. Os Campos Inundáveis 

aparecem como resultado da combinação do relevo de planície com a formação vegetação de gramíneas e 

ciperáceas, sazonalmente inundáveis. Podem ocupar grandes extensões na região. Possuem cobertura vegetal 

composta, principalmente, por ciperáceas (Cyperus spp. e Eleocharis spp.), gramíneas e outras plantas herbáceas.  

Em contraponto, existem os Campos Não Inundáveis, em planícies localizadas acima dos pulsos das cheias, 

tratadas pelo Zoneamento Costeiro do Maranhão (2003) como Tesos; em algumas citações tratados como 

“Campos de Tesos” (Carvalho, 1997). 
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Existem grandes áreas destes campos em muitas partes da região e o que parece é que estão em 

crescimento pelas muitas intervenções e mudanças nos ambientes regionais. São, em geral, ocupados por 

plantas herbáceas, principalmente ciperáceas e gramíneas. Os Aterrados são ambientes formados por grandes 

e consistentes acúmulos de matéria orgânica, em áreas banhadas por águas quase paradas, pantanosas. Estão 

presentes na região lacustre de Penalva, principalmente na área do lago Formoso, na região do alto Pericumã 

e em outras poucas áreas da região. Na sua formação, camadas de matéria orgânica vão gradativamente se 

acumulando, com o tempo atingindo espessura de mais de 2 metros, possibilitando o desenvolvimento e 

estabelecimento de vegetação superior. Os Tesos são áreas formadas pela deposição de sedimentos que 

se acumularam ao longo dos tempos e continuam a acumular-se (bem como a sofrer erosão). Dependendo 

da feição geomorfológica da área podem ser cobertos, ou não, no período da cheia, por lâmina d’água de 

espessura variável, em geral colonizado por campos herbáceos.  O ambiente de Igapó localiza-se em geral na 

parte inundável das margens dos lagos. São ambientes com baixa diversidade de espécies, especialistas em 

ambientes inundados, que dispõem de adaptações morfofisiológicas à sazonalidade da inundação. Constituído 

por vegetação adaptada, de porte médio (3 a 6 metros), de grande importância para os peixes por representarem 

locais de abrigo, reprodução e alimentação. O igapó contribui também com a produção de grande quantidade de 

material autóctone (matéria orgânica) para o interior do corpo d’água, conferindo a este uma coloração escura 

de suas águas, além de ácidos orgânicos ao meio aquático. A Terra Firme ou “Alto”, como chamam os baixadeiros 

representa ambiente típico das áreas sem inundação com formações vegetais de ambientes terrestres não 

inundáveis com as Matas Secundárias, os Babaçuais, Matas Ciliares e fragmentos ainda existentes de Matas 

Primárias, além de enclaves de Cerrado em uns poucos pontos da região. Os Manguezais na região ocupam 

trechos nas proximidades dos estuários dos rios Mearim, Pindaré, Aurá, Pericumã e Turiaçu, e outras áreas 

localizadas que sofrem influência das marés. Comparativamente às outras paisagens da região, os manguezais 

não abrangem grandes áreas; contudo, apresentam valor econômico e ecológico como habitat para várias 

espécies de crustáceos e peixes. Os Apicuns e Marismas podem, limitadamente, ser encontrados em áreas 

entre marés expostas a uma frequência de inundação de marés, com altas salinidades no solo. 

Tipologias de Vegetação

A vegetação da Baixada é uma mistura de vários elementos; de campos úmidos, abertos, perto dos lagos, 

até densas Matas de Galeria ao longo dos rios; Matas Secundárias e Babaçuais em áreas mais elevadas não 

atingidas pelas enchentes de rios e lagos. A variação no nível da água, representada pelos períodos de cheia e de 

seca, provoca alterações nas características dos habitats inundáveis, na diversidade e abundância de espécies, 

anualmente influenciadas pelo pulso de inundação (PINHEIRO, 2009; SOUZA, 2010).

Diversos revestimentos florísticos podem ser distinguidos associados às Unidades de Paisagens 

apresentadas, cuja composição e localização relacionam-se com o regime de inundação, com solo local e 

existência ou inexistência de influência salina. Nas áreas onde predomina a água doce, mas dependendo do 

solo e do regime das inundações, predominam os Campos Naturais, com sua vegetação predominantemente 

herbácea e as Matas de Igapó. Nos trechos brejosos, em áreas mais altas e menos sujeitas aos pulsos de 

inundação, mas por eles influenciados pela alimentação de pequenos cursos d’água temporários formam-se as 

Matas de Galeria. Em áreas de margens de rios e canais, podem aparecer as Matas Ciliares Não Inundáveis, 

onde embora o pulso de inundação atinja, ocorre por pouco tempo e com lâmina d’água mais fina. Nas áreas 

de terra firme, predominam, na atualidade, as Matas Secundárias (Capoeiras) e os Babaçuais, florestas 

monoespecíficas de Babaçu (Attalea speciosa Mart. ex Spreng.; Palmae), em formações quase puras ou 

associadas às Capoeiras. Ainda na terra firme, podem, cada vez mais raramente, ser encontrados fragmentos 

de Matas Primárias, remanescentes da vegetação original amazônica outrora existente na região. Nos trechos 

em que predomina a água salgada, formam-se e estabelecem-se os Manguezais. 
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As Matas Ciliares Não Inundáveis, em terminologia mais restrita (PINHEIRO et al. 2009), correspondem 

às tipologias vegetacionais marginais aos lagos e rios, em ambientes de terra firme, não inundáveis, apenas 

sujeitas à cobertura de fina lâmina d’água por curto período de tempo. Nesta tipologia, são comuns muitas 

espécies de Leguminosae, conhecidas como Faveiras (Albizia sp., Cassia sp., Dimorphandra sp.) e Ingás (Inga 

spp.), o Criviri (Mouriri guianensis Aub.; Melastomataceae), o Trapiá (Crataeva tapia L.; Caparidaceae), o Tarumã 

(Vitex cymosa Bert.; Verbenaceae), o Bacupari (Rheedia sp.; Clusiaceae), o Camucá (Plinia edulis (Vell.) Sobral; 

Myrtaceae), o Cajazeiro (Spondias mombin L.; Anacardiaceae), entre outras.  

As Matas de Igapó constituem tipo de vegetação de margens dos corpos d’água, inundadas por longo 

período de tempo (4-6 meses) a cada ano, durante o período chuvoso. São espécies características deste tipo 

de ambiente, a Arariba (Symmeria paniculata Benth.; Polygonaceae), o Tachipé (Triplaris sp.; Polygonaceae), o 

Marajá (Bactris brongniartii Mart.; Palmae), a Popoca (Coccoloba ovata Benth.; Polygonaceae), a Titara (Desmoncus 

sp.; Palmae), o Jiquiri (Mimosa pigra L.; Leguminosae), o Tuturubá do Campo (Pouteria glomerata (Miq.) Radlk.; 

Sapotaceae), entre outras. 

As Matas de Várzea consistem em tipo de vegetação inundada por períodos curtos de tempo, mas 

frequentes, sob a influência de marés, em geral nos estuários de rios. O Guanandi (Symphonia globulifera L.; 

Clusiaceae) e o Mamuí (Pachira aquatica Aubl.; Bombacaceae), são espécies vegetais deste tipo de vegetação. 

Na Baixada Maranhense, é atualmente uma tipologia rara e, quando existente, descaracterizada pelas 

mudanças ambientais que têm proporcionado o avanço da vegetação de mangue onde as matas de várzeas 

outrora existiram. 

As Matas de Galeria constituem vegetação característica das margens de pequenos cursos d’água, 

nascentes, áreas pantanosas, com vegetação higrófila característica, como o Buriti (Mauritia flexuosa L. f.; Palmae), 

a Juçara (Euterpe oleracea Mart.; Palmae), o Guarimã (Ischnosiphon arouma (Aublet) Koern.; Marantaceae), várias 

espécies de Araceae, Heliconiaceae, Musaceae, entre outras. Estes ambientes se caracterizam por manterem 

umidade no solo, na zona das raízes das plantas deste tipo de ambiente durante o ano inteiro. 

Os Campos Herbáceos são campos onde predominam as gramíneas, podendo-se citar o Capim de 

Marreca (Paratheria prostrata Griseb) e o Capim-açu (Sporobulus virginicus Kunth.) além de ciperáceas, como 

espécies de Eleocharis. Eventualmente com a presença de espécies arbustivas, como o Algodão Bravo (Ipomoea 

fistulosa Mart.), entre outras. 

As Macrófitas Aquáticas podem ser encontradas nas margens e áreas rasas de rios, lagos e reservatórios. 

São diversas as espécies de macrófitas nos ambientes aquáticos regionais, incluindo espécies de Echinochloa, 

Typha, Lemna, Utricularia, Eichornia, Nymphoides, Nymphaea, entre outras. 

As Florestas Secundárias (Capoeiras) ocorrem nas áreas de terra firme, com composição de espécies 

que varia em função da idade das formações e frequência de distúrbios no ambiente regional. A partir do 

avanço das ocupações humanas e instalações de áreas agrícolas de subsistência, tem acontecido avanço das 

capoeiras na paisagem da região.  

Os Babaçuais, representados por populações de Babaçu (Attalea speciosa Mart. ex Spreng.) apresentam-

se hoje com frequência, dominantes na paisagem regional de terra firme.  A floresta de Babaçu (ou Babaçual) 

representa também uma floresta secundária, que substituiu a floresta tropical anteriormente existente e que 

também vem sofrendo acelerado processo de devastação, principalmente pela perda de seu valor. 

As Florestas Primárias são caracterizadas pela pouca ou nenhuma interferência humana nas áreas 

onde ocorrem e na sua composição e estrutura original. Na Baixada Maranhense, são poucos os fragmentos 

onde esta condição florestal ainda existe. Contudo, em alguns pontos da região, alguns remanescentes desta 

tipologia ainda podem ser encontrados, com espécies como o Caju Gigante (Anacardium giganteum Hank. 

ex Engl.; Anacardiaceae), Estopeiro (Cariniana legalis (Mart.) Kuntze; Lecythidaceae), Toari (Couratari sp.; 

Lecythidaceae), Mata-matá (Eschweilera spp.; Lecythidaceae), entre outras. 
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Figura 7. Ambientes e Tipologias de Vegetação na Baixada Maranhense: A) Igapó e Mata de Igapó; B) Terra 

Firme/Babaçuais; C) Terra Firme/Matas Não Inundáveis; D) Terra Firme/Matas Secundárias; E) Campos e 

Tesos; F) Lagos e Campos Inundáveis. 
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Figura 8. Ambientes e Tipologias de Vegetação na Baixada Maranhense: A) Terra Firme/Matas Secundárias; 

B) Matas Ciliares Não Inundáveis; C) Matas de Galeria; D) Manguezais; E) Campos Inundáveis e Não 

Inundáveis; F) Cerrado.

 

 

 

ASPECTOS SOCIAIS E DEMOGRÁFICOS

Povos indígenas são reputados como importantes contribuintes ao povoamento da Baixada Maranhense: 

os Guajajaras (Tupis) disseminados do Pindaré ao Mearim; os Tabajaras (Tupis) do Mearim, os Tupinambás, do 

litoral; os Gamelas e os Barbudos (possivelmente afins dos Jês, Timbiras atuais), do Mearim e do Itapecuru; 

e os Coroas-Vermelhas, do Turi, dos quais pouco se sabe; dos Gamelas, ainda existem vestígios na região de 

Penalva (COSTA, 1982). Por outro lado, por dados populacionais da região do início a meados dos anos 1800, 
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percebe-se que cerca de 50% da população da região era formada de escravos, mão-de-obra indispensável 

ao trabalho nas fazendas de gado, na lavoura e nos engenhos de cana-de-açúcar. Seguia-se em número, uma 

população equivalente de brancos e índios, estes últimos em declínio populacional. Os negros, portanto, têm 

papel destacado na formação étnica regional; são várias as comunidades regionais formadas basicamente por 

descendentes de negros quilombolas. 

Com mais de 500 mil habitantes, a Baixada Maranhense é uma região com municípios ainda, em sua 

maioria, com população rural maior que a população urbana, chegando em média a 60% do total. Esta tendência 

só não é verdadeira nas cidades mais economicamente desenvolvidas, como Pinheiro, São Bento e Viana, onde 

o crescimento do comércio e de serviços atrai pessoas, acelerando o processo de urbanização (IBGE, 2021). 

Uma característica a destacar nesse aspecto, é que, em geral, os municípios da região adotam como sistema 

principal, o abastecimento por poço caseiro, tipo cacimba, principalmente. Em alguns municípios, como por 

exemplo, Turilândia, este tipo de abastecimento d’água é utilizado em mais de 70% dos domicílios municipais. 

Na maioria dos municípios, o poço ainda responde por 40 a 50% do total (MARANHÃO, 2003).

O município de Pinheiro é, destacadamente, o município mais populoso, população estimada em 84.160 

habitantes, seguido de longe por Viana, (52.852), Cururupu (32.559), São Bento (45.989), Santa Helena (42.829), 

Penalva (38.987) e Vitória do Mearim (32.956). O município de menor população da região é Bacurituba com 

5.696 habitantes; seguem Porto Rico do Maranhão (5.936) e Cedral (10.711) (IBGE, 2021). Os municípios mais 

populosos concentram mais de 40% da população regional. 

Em aspecto negativo, muitos municípios destacam-se pelo alto percentual (entre 50% e 60%) de 

domicílios sem instalações sanitárias de nenhum tipo. As instalações sanitárias são, na maioria dos casos, 

precárias e inadequadamente instaladas quanto à sua localização, sendo comumente próximas de poços, forma 

mais frequente de abastecimento d’água local, que acabam contaminados pela proximidade com as instalações 

sanitárias, contribuindo para a incidência de grande número de doenças relacionadas.

Em relação à coleta regular de lixo, a situação é em geral uniforme, no que diz respeito à falta deste 

serviço. Em praticamente todos os municípios desta região, o percentual de domicílios sem coleta de lixo 

ultrapassa os 80%, excetuando-se apenas os municípios maiores (IBGE 2010). 

O sistema educacional nesta região é deficiente, principalmente na zona rural onde a densidade 

demográfica, a má localização das escolas e a necessidade que têm as crianças de integrarem a força de trabalho 

agrícola familiar estimulam a evasão e altas taxas de repetência. O estado e os municípios são os principais e, 

frequentemente, os únicos gestores do ensino nesses municípios. 

Em relação à qualidade de vida na Baixada Maranhense, com base no IDH dos municípios (IDHM) da 

região, a classificação alcançada é de ‘desenvolvimento médio’, ou seja, a média dos municípios é de 0,584, 

segundo estudos recentes sobre o assunto. Os intervalos considerados pelo PNUD, para classificar o IDHM, 

são: baixo (menor que 0,500), médio (0,500 a 0,800) e alto (superior a 0,800). Estes estudos encontram uma 

realidade preocupante, considerando o IDHM e o Índice de Gini, parâmetro internacional usado para medir a 

desigualdade de distribuição de renda. Dos 21 municípios que compõem a Baixada Maranhense, apenas cinco 

possuem IDHM médio (entre 0,6 e 0,699), os demais possuem IDHM baixo (entre 0,5 e 0,599) dos quais três 

estão entre os municípios com os piores IDHM do estado: Bela Vista do Maranhão, Conceição do Lago-Açú 

e Cajari. O índice de Gini, de todos os municípios, demonstrou como a desigualdade de renda é crescente, 

sobretudo, nos municípios de piores IDHM. 
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O Homem Baixadeiro, Seu Modo de Vida e Produção

O homem do campo da Baixada Maranhense se caracteriza por ter atividades tradicionais, porém o 

mais marcante é que o período do ano define sua atividade principal. A prática do sistema misto de produção 

varia de acordo com a sazonalidade: no verão (julho-dezembro) pratica mais a pesca às margens dos lagos e 

no inverno (janeiro-junho) é a agricultura sua maior ocupação. O extrativismo do Babaçu é praticado o ano 

todo, com picos de extração entre os meses de outubro a dezembro; o Açaí é mais explorado entre os meses de 

dezembro e janeiro.

A região inteira, a despeito de sua extensão territorial, divide entre a agricultura e a pesca (marinha e 

de água doce) suas atividades de subsistência e econômicas de maior importância. Historicamente, esta região 

tem sido explorada com a agricultura de subsistência, da roça de toco, itinerante, o que tem deixado suas marcas 

no ambiente regional. A pesca, que constitui a principal atividade econômica na região, é insuficientemente 

quantificada pelas estatísticas oficiais, o que dificulta a mensuração e aferição da importância da atividade 

regionalmente. 

Uso e Posse da Terra

A estrutura fundiária regional e o baixo nível tecnológico nas atividades produtivas são os principais 

fatores responsáveis pelos baixos níveis de produção e pelas gradativas alterações nos recursos naturais da 

região, especialmente na flora, visivelmente afetada pelo avanço da agricultura de roça e da criação extensiva 

de gado bubalino e bovino. 

Na região da Baixada, tal qual no restante do estado, há grande predominância de estabelecimentos 

agropecuários menores que 10ha. Praticamente todos os municípios da região podem ser enquadrados nesta 

classe de tamanho, o que indica grande número de pequenos produtores, em pouca terra disponível. O processo 

se torna preocupante pelo sistema itinerante de agricultura praticado na região. Na maioria dos municípios, 

estes pequenos estabelecimentos ocupam apenas entre 5-30% da área total. 

A agricultura e as pastagens ocupam cerca de 30-80% das terras desta região; os campos inundáveis, os 
Babaçuais, manchas de cerrado e matas secundárias (capoeiras) em áreas de terra firme ocupam o restante da 
região. Na média, apenas 10-15% das terras da região são ainda ocupadas por fragmentos de matas, Babaçuais 
e capoeiras, em suas variações e associações.

Agricultura

a) Lavouras Temporárias 

A agricultura é praticada em áreas de terra firme, empregando técnicas simples e de regime itinerante, 

conhecida também como sistema de coivara, que consiste basicamente na retirada e queima da vegetação, 

plantio da roça e, após a colheita, no abandono da área, para que a vegetação natural possa se regenerar. Os 

cultivos são itinerantes condicionados pela baixa fertilidade dos solos. As roças são de pequenas dimensões, 

compatíveis com a capacidade de suporte da área, com a mão de obra familiar e com a tecnologia empregada. 

Devido a estes fatores limitantes, o produtor rural muitas vezes se vê obrigado a exercer outras atividades, 

como a pesca, a caça e o extrativismo para melhorar seu sustento.

Em muitas áreas regionais, o sistema agrícola é, em geral, bastante destrutivo do ponto de vista ambiental; 

reflexo desse cenário são os Babaçuais, em sua maioria, fortemente antropizados. As populações jovens de 

palmeiras indicam grande devastação recente dos Babaçuais mais antigos que já tiveram grande importância 
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na renda rural regional com a venda de amêndoas. Hoje, grandes áreas estão abertas nos Babaçuais para roças 

e, em menor escala, também para a implantação de pastagens. Grandes extensões de populações jovens de 

Babaçu indicam, em algumas áreas, expansão dos Babaçuais, e em outras, grande devastação das populações 

adultas, notável pela frequente regeneração de plantas jovens. A agricultura itinerante é a principal responsável 

pela grande devastação da vegetação de terra firme da região. São frequentes as áreas de capoeiras muito 

novas (2-3 anos) e de indivíduos de Babaçu também nessa faixa de idade, mostrando que os períodos de pousio 

das roças (descanso entre plantios na mesma área) têm sido drasticamente reduzidos nos últimos anos. O que já 

foi, no passado, 10-15 anos como tempo de pousio da terra, não passa hoje, em média, de 3 anos; o crescimento 

populacional e a redução da disponibilidade de terras para a agricultura produzem, como resultado, forte 

devastação e grande descaracterização do ambiente regional, principalmente em seus aspectos vegetacionais, 

o que deve, em última instância, refletir nos indicadores socioeconômicos.

O arroz, o milho, a mandioca e o feijão são os principais produtos agrícolas da região, basicamente 

utilizados para consumo, com poucos excedentes para comercialização, pela baixa produtividade das 

plantações, reflexo do uso intensivo do uso e redução dos períodos de pousio (Figura 9). A mandioca constitui, 

na produção agrícola regional, o único produto que embora com altos e baixos, se mantém em níveis de 

produção maiores que os demais produtos. A mandioca sustenta o meio rural regional e maranhense de um 

modo geral, do ponto de vista alimentar; substitui regularmente o arroz, o feijão e o milho; por ser mais rústica 

e, em consequência, mais resistente aos fatores físicos e biológicos de efeito na produção, e pela importância 

social que tem atualmente, a mandioca mantém-se, também nesta região do estado, como o mais importante 

produto do meio rural.  

Figura 9. Modo de Vida do Homem Baixadeiro: Produção em Agricultura de Terra Firme, no Toco, Itinerante, 

dentro de Babaçual
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b) Lavouras Permanentes

A situação não é diferente no que diz respeito às lavouras permanentes na região. São poucos os 

produtos com produção significativa; no geral, todos com produção apenas para consumo local. A produção de 

banana atual, por exemplo, é quase que totalmente destinada ao consumo local, pouco ou nada sobrando para 

comercialização. Em relação a outros produtos da lavoura permanente, não há destaque; os citros (laranja e 

limão) são produtos de consumo local e a produção de coco é incipiente. A produção regional desses produtos 

é insignificante em relação à produção estadual; mesmo naqueles municípios onde a produção de frutos 

eventualmente alcança um volume um pouco maior, o valor da produção é prejudicado pela má qualidade do 

produto, resultante de plantios de fundo de quintal, de baixa tecnologia.   

Extrativismo

Apesar da ocorrência natural de significante número de espécies de palmeiras, várias delas reconhecidas 

como boas produtoras de fibras e outros produtos, tais como o Buriti (Mauritia flexuosa L.), o Tucum (Astrocaryum 

vulgare Mart.), a Carnaúba (Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore), entre outras, não há aproveitamento regional 

dessas espécies, exceção ao Babaçu (Attalea speciosa Mart. ex Spreng.), para amêndoas e a Juçara (Euterpe 

oleracea Mart.), para frutos.

Vários municípios da região chegaram a produzir regularmente até o início da década de 90, quantidades 

regulares consideráveis de amêndoas de Babaçu. Até a metade da década esta produção estava reduzida à 

metade. Atualmente, a região não tem produzido com regularidade anual. Seguramente, este abandono 

da atividade extrativa do Babaçu teve um efeito negativo visível nos Babaçuais da região, onde é grande 

a devastação destas formações. Na produção de amêndoas de Babaçu na região da Baixada destacam-se 

atualmente os municípios da bacia do rio Pindaré, responsáveis por mais de 70% do total da região (e cerca de 

10% da produção estadual), principalmente os municípios de Cajari e Penalva.

Além da extração de frutos de Juçara, não há outras atividades extrativas vegetais de importância. 

Explorações extrativas tradicionais como a lenha, o carvão vegetal e a madeira, comuns em décadas passadas, 

entraram em declínio por falta de florestas de onde extrair a matéria-prima, somando-se a isto, um maior rigor 

na aplicação das leis ambientais. Em algumas áreas, contudo, onde fragmentos de floresta ainda persistem, estas 

atividades extrativas continuam ativas, embora não acrescentem à melhoria dos índices de desenvolvimento; 

ao contrário, acrescentam à devastação ambiental, ao manejo não sustentável dos recursos e, em última 

instância, ao êxodo rural.  

Por outro lado, o extrativismo de frutos da Juçara (Figura 10) revela-se ainda de importância na vida 

das comunidades da região, especialmente na bacia do Pindaré, onde se produz cerca de 5% do total estadual, 

notadamente na região lacustre de Penalva e Viana. 

O mercado de frutos de Juçara (ou Açaí) no Brasil aqueceu nos últimos anos, quando se difundiram as 

“propriedades energéticas” do fruto, resultando em grande valorização. Os dados do IBGE para a Baixada 

Maranhense mostram uma tendência no crescimento da produção nos últimos anos, saindo do patamar de 100 

t/ano até 1995, para mais de 700 t/ano, nos anos 2000 (IBGE, 2000). Os meses de maior produção de Açaí na 

região são dezembro e janeiro. Os preços mais altos pagos por lata (equivalente a 15Kg) são pagos nos meses 

de menor produção, fevereiro e março. Nesses meses, aumenta a procura por compradores do estado do Pará, 

onde a safra já finalizou, fazendo o valor dos frutos subir consideravelmente. 
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Figura 10. Modo de Vida do Homem Baixadeiro: Produção Extrativa de Frutos da Juçara  

(Euterpe oleracea Mart.).

 

Pecuária

O rebanho bubalino da Baixada atingiu mais de 120.000 cabeças em 1990, cerca de 85% do rebanho 

bubalino total do estado. Hoje, os números oficiais registram menos de 40.000 búfalos na Baixada, de um total 

de pouco mais de 89.000 cabeças em todo o estado. (IBGE,  2021).

Na bacia do Pericumã, destaca-se o município de Pinheiro, com os números mais expressivos, em todos 

os rebanhos. O principal rebanho do município, contudo, em número de cabeças, é o suíno, com pouco mais de 

12.000 cabeças, seguido de bovinos (cerca de 32.000 cabeças).  Os caprinos, aparentemente em crescimento, 

apresentam um rebanho atual de cerca de 2.800 cabeças. O rebanho bubalino no município de Pinheiro 

já foi um dos mais expressivos da Baixada Maranhense, com mais de 30.000 cabeças no início dos anos 90; 
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atualmente, tem um rebanho reduzido a pouco mais de 5.00 cabeças. A significativa redução do rebanho 

bubalino em Pinheiro e outros municípios, resultou de uma forte campanha regional contra a presença de 

búfalos nos campos naturais da região, após inúmeros conflitos entre criadores, agricultores e pescadores. 

Os búfalos estavam sendo responsabilizados por prejuízos ambientais à região, que incluem danos aos corpos 

d’água, mortandade de peixes, desaparecimento de espécies vegetais e animais, entre outros (Figura 11).

Figura 11. Alterações na Paisagem da Baixada Maranhense: Criação Extensiva de Búfalos nos  
Campos Naturais.

Na Baixada Maranhense, é possível encontrar o que pode representar um dos maiores polos de suínos 

localmente adaptados no Brasil, explorados em sistema de criação tradicional. Os suínos baixadeiros são 

explorados em sistema de criação ultra extensivo, em condições precárias de manejo sanitário e nutricional, 

onde a alimentação é extraída diretamente dos campos naturais da região. 

Pesca

A pesca artesanal é uma das principais atividades econômicas na região da Baixada Maranhense, 

envolvendo um contingente expressivo de pessoas que praticam diariamente esta atividade. A pesca artesanal, 

contudo, apresenta em geral uma estrutura complexa, com deficiências reveladas na coleta, distribuição 

e comercialização que restringe significativamente o desenvolvimento da atividade (ARAUJO, 2008). É 

caracterizada por apresentar uma baixa produtividade, utilizando apetrechos e tecnologias rudimentares 

para captura do pescado. Este tipo de pesca pode ser praticado por qualquer indivíduo, homem ou mulher, 

jovem ou idoso. Geralmente, tem como objetivo a subsistência do pescador, mas, quando bem sucedida, parte 

da produção pode ser vendida a intermediários ou em feiras das vilas mais próximas. A pesca artesanal é uma 

atividade difusa, praticada por milhares de pessoas e, por isso, sua produção é difícil de ser quantificada (Figura 

12).
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Figura 12. Modo de Vida do Homem Baixadeiro: Atividade da Pesca na Região.

O Maranhão é talvez o maior produtor de pescado do Nordeste brasileiro; sendo quase que totalmente 

marinha (cerca de 95%) e artesanal. A Baixada Maranhense, a despeito de sua extensão territorial, divide 

entre a agricultura e a pesca (marinha e de água doce) suas atividades de subsistência e econômicas de maior 

importância. Historicamente, a pesca tem constituído a principal atividade econômica na região, embora a 

atividade apareça precariamente quantificada nas estatísticas oficiais, quer estaduais, quer federais (ALMEIDA 

et al. 2002). As organizações formais de pescadores na região são as Colônias de Pescadores, que embora 

organizadas em nível municipal, representam também os pescadores em nível estadual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A exuberância de recursos naturais na Baixada Maranhense de imediato indica uma vocação natural 

para o desenvolvimento; infelizmente não é assim que acontece. A realidade regional é outra; a economia 

continua baseada, quase que exclusivamente, na exploração dos recursos naturais, com precária aplicação de 

tecnologia. Os resultados vêm traduzidos em fracos níveis de produtividade, baixos índices de desenvolvimento 

e pobreza geral, que se expressam no modo de vida das populações da região, caracterizado pela subsistência 

em dependência da natureza.  

As atividades agrícolas têm importância fundamental no sustento familiar, como fonte alimentar de 

subsistência e de renda, mas têm promovido avanços danosos sobre a natureza regional. Contudo, a agricultura 

não é a única atividade econômica das comunidades; a pesca, o extrativismo e a pecuária também são práticas 

tradicionais da região. Desenvolvendo estas atividades, as comunidades mantêm um relacionamento complexo 

com o ambiente natural, que não é marcado somente por instâncias econômicas. Valores, tradições, crenças 

religiosas e percepções permanecem na cultura e influenciam no modo de desenvolver o manejo dos recursos.
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A Baixada Maranhense constitui um bom exemplo do desencontro entre conservação e desenvolvimento, 

em uma área em que a natureza é portentosa.  O fato de que a região constitui uma APA, por si só, não a protege 

dos avanços dos estragos ambientais. Como uma APA, a pretensão é a exploração sustentável dos recursos, 

a preservação da natureza e a melhoria da qualidade de vida das populações; até onde pode ser observado, 

nenhuma desses objetivos de conservação e desenvolvimento tem sido alcançado na região. 

A Baixada Maranhense é uma região também de rica cultura popular que, durante muito tempo, 

teve também papel importante na conservação do meio ambiente regional. As crendices sobre encantados 

protegendo a natureza sempre foram um elemento positivo na conservação. Entretanto, o crescimento 

demográfico e as necessidades crescentes de terra para morar e plantar produzem pressões sobre os recursos; 

as tradições e o respeito às crenças que auxiliam na conservação vão então, gradativamente, sendo deixadas 

de lado.

Os baixos indicadores de desenvolvimento humano registrados para a região mostram que não houve, 

desde a regulamentação da região como uma APA, nenhum avanço significativo em relação à melhoria da 

qualidade de vida das populações regionais, ou seja, não houve o desejado desenvolvimento, sustentável ou não. 

No aspecto ambiental, também não houve avanços e o que se vê é a exploração intensa dos recursos naturais, 

sem entendimento e respeito aos seus limites, alterações e intervenções humanas frequentes, inobservância 

da capacidade de suporte dos ecossistemas; em resultado, os efeitos danosos na natureza e na vida das pessoas. 

Em resumo, a região é rica e é pobre. A utilização dos recursos naturais, em confronto com a necessidade 

de controle para assegurar sua disponibilidade futura, será sempre um dilema em uma região economicamente 

tão limitada. Com isto, haverá sempre a estagnação do desenvolvimento enquanto a base estiver colocada 

sobre os recursos naturais. Por outro lado, o desenvolvimento nunca poderá ser sustentado sobre uma base 

de recursos naturais deteriorados e este parece ser o caminho em curso. Na Baixada Maranhense, os sistemas 

de exploração dos recursos naturais atuam no limite, sendo, em geral, impeditivos ao desenvolvimento. O 

desafio é, portanto, gerar um modelo de desenvolvimento regional que seja simples o bastante para ser 

economicamente viável, participativo o suficiente, para ser socialmente justo e indispensavelmente consciente, 

para ser ambientalmente correto. Ou seja, considerar e incluir todas as dimensões da sustentabilidade. A 

utilização sustentável dos recursos naturais deve garantir benefícios às gerações presentes sem comprometer 

os benefícios das gerações futuras. Para formar a base desse processo, é necessário gerar e disponibilizar 

conhecimento, imprescindível para o planejamento da sua utilização sustentável e para a melhoria dos 

indicadores sociais e econômicos. 





Foto: Claudio Urbano B. Pinheiro
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INTRODUÇÃO

O modelo de desenvolvimento baseado na exploração dos recursos naturais sem considerar a 

sustentabilidade, nas diferentes dimensões, tem implicado em graves danos ambientais e socioeconômicos, 

refletidos nos baixos indicadores de desenvolvimento e em impactos ambientais a que muitos municípios 

brasileiros estão submetidos. Assim, como forma de reverter essas consequências, tem-se optado pela adoção 

de vários instrumentos de gestão que conduzam ao almejado desenvolvimento sustentável.

No mundo, as unidades de conservação (UC’s), ou áreas protegidas, são um dos mecanismos de 

preservação e conservação dos recursos ambientais. Inicialmente, o objetivo de criação dessas áreas em alguns 

países era o seu uso pelo público, através especialmente de lazer e turismo, e em outros países, a intenção era 

usá-las como mecanismo de conservação dos recursos naturais. 

O estabelecimento de espaços territoriais especialmente protegidos em todas as Unidades da Federação 

do Brasil é atribuição constitucional do poder público, sendo competência da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios. Portanto, o papel do poder público é muito importante na política administrativa, proporcionando 

pressupostos para o desenvolvimento sustentável.

No Brasil, esses espaços territoriais se constituem como um dos instrumentos preconizados pela 

Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA, instituída por meio da Lei nº 6.938, de 31/08/1981, cujo objetivo 

fundamental é compatibilizar o desenvolvimento sócio-econômico com a preservação da qualidade do meio 

ambiente e do equilíbrio ecológico (Art. 4º, I), buscando a sustentabilidade ambiental, e que deve servir de 

parâmetro para a interpretação das limitações administrativas de proteção ambiental (BRASIL, 1998).

A Área de Proteção Ambiental (APA) está classificada no grupo 2 na categoria V, segundo a União 

Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN) e está  inserida segundo o SNUC, no grupo de Uso 

Sustentável, que adota o conceito de que APA “é uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação 

humana, dotada de atributos bióticos e abióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a 

qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade 

biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade dos recursos naturais” (BRASIL, 

2000).

Entre os vários entraves ao perfeito funcionamento dessa categoria destaca-se a inexistência de planos 

de manejo, a não efetiva demarcação ou contradições entre a extensão demarcada em distintos documentos, 

e, em muitos casos, a não implantação de uma estrutura mínima que assegure a sua proteção (MMA, 1996). Um 

arrolamento das condições reais de uma APA deve exigir um levantamento de campo.

Na APA da Baixada Maranhense, observam-se consideráveis prejuízos ambientais, pela não 

compatibilização da conservação da natureza com o uso dos seus recursos naturais, contrariando assim, o 

objetivo básico das unidades de uso sustentável.

Segundo Mattos (2001), o processo de regulamentação de uma APA inclui: elaboração de um zoneamento; 

definição das diretrizes gerais de ocupação; plano de manejo e fiscalização. Portanto, é necessária a realização 

de estudos que indiquem as condições ambientais destas áreas, bem como suas fragilidades e impactos, 

permitindo vislumbrar o potencial de utilização pela sociedade com uma durabilidade maior dos recursos a 

serem explorados, ou seja, coerentes com os propósitos do desenvolvimento sustentável.
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A APA da Baixada Maranhense vem sofrendo danos ambientais facilmente visíveis, que incluem 

desmatamentos e erosão do solo; caça e a pesca predatória e a criação extensiva de búfalos nos campos da 

região.

Na região, os baixos indicadores de desenvolvimento humano - IDH registrados mostram que não 

houve, desde a criação da APA, nenhum avanço significativo em relação à melhoria da qualidade de vida das 

populações regionais.

Neste sentido, surge a necessidade de estudos que indiquem as condições ambientais das áreas que 

pertencem a esta unidade de conservação de uso sustentável; a caracterização socioeconômica, a partir de 

dados secundários e de levantamentos com envolvimento das comunidades tradicionais, e a identificação e 

caracterização das unidades de paisagem, como forma de propor cenários que favoreçam a conservação 

ambiental.

Esta pesquisa teve como objetivo geral reconhecer cenários de uso sustentável dos recursos naturais 

da Área de Proteção Ambiental da Baixada Maranhense como subsídio para a implementação de um Plano de 

Manejo. Especificamente, identificar e caracterizar as principais unidades de paisagem; caracterizar a dinâmica 

e as diferentes formas de uso e manejo dos principais  recursos naturais pelas comunidades envolvidas na 

área investigada; associar os impactos potencialmente significativos correspondentes às unidades de paisagem 

selecionadas e integrar diagnóstico em cenários do uso sustentável.

METODOLOGIA

Para desenvolvimento deste trabalho foram utilizados os seguintes materiais e equipamentos: 1) 

Documentação Cartográfica: carta planialtimétrica elaboradas pela Diretoria de Serviço Geográfico (DSG), 

folha SA.23-Y-B-VI (MI-547), denominada de Pinheiro, SA.23-Y-D-III (MI-608), denominada de Penalva, escala 

1:100.000; 2) Produtos de Sensores: imagens TM-LANDSAT, em composição colorida (5R, 4G, 3B), WRS: 

221/062; 3) Dados Bibliográficos: Incluindo tese, livros, revistas, anais, etc.; 4) Equipamentos e Software: 

Sistema de Informações Georeferenciada - SPRING, versão 4.0. e 5) Equipamento utilizados durante a 

realização da hidrologia dos padrões: GPS geodésico, nível e Mira-Falante.

Procedimentos Metodológicos

O embasamento técnico, necessário ao planejamento e ao desenvolvimento desta pesquisa, 

envolveu áreas de conhecimento que relacionam as particularidades do recurso natural e as características 

socioeconômicas da região, com o meio físico e com os condicionantes de natureza política e legal.

A abordagem metodológica baseou-se na organização das informações a respeito da área selecionada, 

segundo o levantamento dos seguintes itens: localização geográfica, ecossistemas, população, uso do solo, 

atividades econômicas, conflitos de uso, capacidade potencial de gestão e a relação das comunidades com o 

ambiente.

A metodologia utilizada para fundamentar os objetivos propostos neste projeto de pesquisa 

considerou os diferentes métodos a serem usados nas seguintes etapas: 1ª - Aquisição, Seleção e Digitalização 

de Informações; 2ª - Atividade de Campo; 3ª - Elaboração de Banco de Dados e 4ª - Prognóstico Ambiental 

(Cenário).

Aquisição, Seleção e Digitalização de Informações

Nesta etapa, buscou-se agrupar o maior número de informações sobre a área de estudo e foi utilizado 

o método clássico de pesquisa empírica qualitativa, com o uso da técnica de “observação indireta”, através de 
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leitura de livros, análise de documentos, dados pesquisados na internet, trabalhos científicos publicados e 

outros, além de levantamento de dados secundários.

A análise ambiental da área de estudo iniciou-se com a montagem da base cartográfica digital, a 

partir da coleta de informações constantes na carta DSG e Imagens TM5-Landsat. Também foram utilizadas 

informações, via importação de dados em formato Ascii, produzidas pelo Zoneamento Costeiro do Maranhão 

e dados socioeconômicos do IBGE.

Atividade de Campo

Foi baseada na interpretação visual dos produtos de sensores auxiliados com as visitas a campo. As 

viagens foram realizadas tanto no período de estiagem quanto no período chuvoso, totalizando 12 viagens de 

campo, na qual, foram utilizados os seguintes métodos: 1) Método clássico de pesquisa empírica qualitativa 

através do uso de técnica de “observação direta”, com aplicação de 104 questionários semiestruturados, 

objetivando realizar a caracterização sócio-econômica e levantamento de problemas e dos impactos; 2) 

Levantamento topográfico, objetivando determinar a hidrologia dos padrões das Unidades de Paisagem; 3) 

Levantamento semicadastral, objetivando delimitar os pontos e posições fixas necessárias nos povoados, 

utilizando GPS em modo autônomo, totalizando 23 povoados.

Estruturação do Banco de dados

A aplicação de Sistema de Informações Geográficas (SIG) desenvolvido pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE), sistema de processamento de informações georeferenciadas, foi imprescindível 

para o alcance dos objetivos propostos. Nesta metodologia foi realizada primeiramente a fase de interpretação 

visual das fotos seguido da fase de operações no SIG. As etapas dos procedimentos utilizados para o 

desenvolvimento e alcance dos objetivos propostos serão descritas a seguir.

Criação do Projeto e dos Planos de Informação (PI’s):

O primeiro procedimento constituiu-se na definição de um projeto (área geográfica de estudo) na escala 

1:100.000, utilizando-se da projeção cartográfica georeferenciada por latitude e longitude (UTM-Universal 

Transversa de Mercator). Foram criados (05) PI’s gerados durante a fase de interpretação visual das imagens. 

Todos os planos foram criados na mesma escala do projeto.

Entrada de dados no Sistema:

Os PI’s foram digitalizados e inseridos no sistema, através da rotina de entrada de dados via tela.   Após 

a digitalização das linhas que compõem os polígonos dos planos de informações referentes às unidades de 

paisagens, seguiram-se as etapas de ajustes de linhas, inserção de centróides e poligonalização.

Quantificação de áreas:

Os dados quantitativos foram obtidos no SIG, a partir da função Manipulação- Cálculo de áreas, que 

possibilitou a obtenção das áreas das diferentes unidades de paisagem. Estes dados resultaram na geração de 

documentação cartográfica.

Formulação do Prognóstico Ambiental

Foram formuladas as prováveis condições futuras em diferentes cenários de tempo e ocupação do 

espaço, frente às tendências de desenvolvimento e às formas de utilização dos recursos ambientais. Segundo o 

Roteiro Metodológico para Gestão de APA, a formulação dos prognósticos mais favoráveis para a consolidação 
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da APA deve se constituir em um cenário desejado com um horizonte de tempo de pelo menos 5 anos  (IBAMA, 

2001).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Elaboração do Modelo Conceitual

O Modelo Conceitual adotado nessa abordagem metodológica fundamenta-se, principalmente, no ciclo 

hidrológico e, secundariamente na variação do nível d’água na Bacia do Pindaré, de modo que os diferentes 

ambientes estão condicionados à presença de Paleobermas que, por sua vez, separam a área em dois ambientes: 

o salgado composto por Mangue e Marisma e, o doce composto por Campo Inundável, Campo Pastejado e 

Lagos (Figura 1).

Figura 1. Imagem do modelo conceitual.

Entre os ambientes, assim formados, existe estreita ligação, através de pequenos canais que os conectam 

permanentemente. Assim, no período das grandes cheias, a água doce transborda pelos canais, diminuindo a 

penetração das águas salgada nos campos e lagos. No período da seca, no entanto, observa-se maior passagem 

da água salgada para os campos inundáveis. Os paleobermas são, portanto, fundamentais na manutenção dos 

campos da Baixada Maranhense.
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Caracterização e Mapeamento das Unidades de Paisagem

As unidades de paisagem são resultados de três componentes principais: o potencial abiótico, a 

exploração biótica e a utilização antrópica, interferindo nos dois primeiros. Assim, a paisagem não é a simples 

adição de elementos geográficos disparatados. E, numa determinada porção do espaço, o resultado da 

combinação dinâmica de elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo uns sobre os outros, fazem 

da paisagem um conjunto integrado e interdependente, em contínua           evolução (BERTRAND, 1971).

A estratificação dos principais ecossistemas em unidades de paisagem, que  representam módulos 

homogêneos, tanto em termos de propriedades bióticas e abióticas, quanto na forma de resposta a um 

determinado impacto ambiental, pode ser contextualizada para a elaboração de cenários de viabilidade 

econômica.

As unidades de paisagem foram classificadas com base no hidroperíodo, vegetação e altimetria, a partir de 

parâmetros ambientais dominantes na determinação dos seus padrões estruturais, conforme ilustra a Figura 

2, compreendendo a identificação e o mapeamento das diferentes classes de unidades.

A definição do total de cada área das unidades de paisagem está descrita na Tabela 1.

Figura 2. Identificação e Mapeamento das Unidades de Paisagem.

Tabela 1. Áreas das principais unidades de paisagem.

Classes Area (ha) %

Apicum 25,796 0,024

Campos_pastejados 6.917,18 6,372

Campos_inundáveis 25.793,95 23,761

Campos_várzea 820,592 0,756

Corpos_Água 16.436,21 15,141

Mangue 3.126,69 2,88

Marisma 659,507 0,608

Capoeirão 4.556,42 4,197
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Capoeira_babacu 14.420,61 13,284

Capoeira_rala 6.616,68 6,095

Capoeira_Babacual 881,269 0,812

Roça_pousio 493,289 0,454

Pasto 4.450,57 4,1

Nuvens 60,887 0,056

Capoeira 22.778,15 20,983

Área Urbana 231,57 0,213

Vasa 287,809 0,265

Total 108.557,17 100

Mangue

Mangue é a formação vegetal de porte arbóreo ou arbustivo, adaptada a terreno pantanoso, submetida 

à influência direta das marés de salinidade.

Os parâmetros ambientais principais para esta unidade de paisagem são os padrões de inundação por 

marés e a salinidade da água inundante. De uma forma geral, o mangue é bastante sensível às alterações do 

padrão de inundação por marés e a alterações no volume de drenagem terrestre, que indiretamente afeta a 

salinidade do solo do mangue.

Os mangues maranhenses colonizam a região entre-marés a partir de cota situada um pouco acima do 

nível médio (no Maranhão, variando entre 1,0 e 1,5 m cota Imbituba). Seu limite superior equivale ao limite das 

preamares de sizígia (cotas 2,6 a 5,5 m Imbituba).

A constituição do Estado do Maranhão, art. 241, IV, “a”, inclui os manguezais nas áreas de preservação 

permanente.

Principais Espécies:

Mangue vermelho: Rhizophora mangle L, Rhizophoraceae.

Mangue branco: Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. F., Combretaceae.

Siriba: Avicennia germinans L, Avicenniaceae.

Apicum

Caracterizados por ocupar a parte mais alta do limite da terra firme, não drena e só inunda durante o 

período de lua nova e lua cheia; solo tipo argiloso e região   hipersalina.

São salinas naturais desenvolvendo-se entre o nível das preamares equinociais e o   nível das preamares 

de quadradura nas subzonas de plataforma interior, baixo estuário e médio estuário. Devido à alta salinidade de 

solo, são desprovidos de vegetação arbórea ou arbustiva, apresentando no máximo uma cobertura herbácea 

esparsa. 

Principais Espécies:

Gramíneas: capim barba de bode, (Sporobolus virginicus); Beldroega (Sesuvium portulacastrum, Aizoaceae); 

Batis maritima, Bataceae; Blutaparon portulacoide, (Amaranthaceae); Fimbrystylis sp., Cyperaceae.

Campos inundáveis

Caracterizados por áreas de baixa declividade são basicamente representados pelos campos que 

circundam a Baía de São Marcos. Estão acima da cota preamar na região de 4 a 5,7m – datum vertical de 
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Imbituba, SC, e expostos a inundação sazonal. Sua cobertura vegetal característica é a ciperácea (Eleocharis 

mutata). Durante o período do verão, os campos inundáveis são tomados por exuberantes pastagens naturais 

e, no período chuvoso, dependendo da declividade formam lagos temporários ou área de sedimentação. 

Principais Espécies:

Gramíneas: canarana, Echinochloa spectabile Berg; capim boiador, Paspalum repens Berg.; arroz do 

campo, Luziola spruceana Benth. ex Doell.

Ciperáceas: junco, Eleocharis interstincta (Vahl) Roem & Schult; capim navalha,

Cyperus meyenianus Kunth.

Macrófitas aquáticas: guapéua, Nymphoides indica (L.) Kuntze, Menyanthaceae; mururu, Eichhornia 

crassipes (Mart.) Solms, Pontederiaceae, samambaia, Camboba piauhyensis Gardn., Nymphaeaceae.

Ciperáceas: (tiririca, Cyperus rotundus L.; capim de botão, Cyperus ferax Rich; capim navalha, Cyperus 

meyenianus Kunth; capim estalador, Cyperus distans L. f.); algodão brabo (Ipomoea fistulosa Mart. , Convolvulaceae); 

guarimã do campo (Thalia geniculata L., Maranthaceae).

Campo Pastejado ou Não Inundável

Representam as partes mais elevadas dos campos circundantes das Baías de São Marcos e Turiaçu. 

Não são geralmente submersos e ficam apenas encharcados. Daí a sua denominação popular de tesos. 

Altimetricamente estão de 0,5 m a 1,0 m acima dos campos inundáveis.

Sua cobertura vegetal típica é uma ciperácea do gênero Cyperus. São também tradicionalmente utilizados 

para pecuária extensiva de gado bovino e bubalino.

Principais Espécies:

Ciperáceas (tiririca, Cyperus rotundus L.; capim de botão, Cyperus ferax Rich; capim navalha, Cyperus 

meyenianus Kunth; capim estalador, Cyperus distans L. f.); algodão brabo (Ipomoea fistulosa Mart. , Convolvulaceae).

Terra Firme

Nas áreas de terra firme, ocorre o predomínio de formação vegetal secundária, originada a partir da 

destruição da mata original através de queimadas. As capoeiras caracterizam-se pela ocorrência de arbustos, 

arvoretas, e palmeiras de babaçu  constituindo estrato arbóreo.

A equipe do Zoneamento Costeiro do Maranhão constatou através de levantamento topográfico 

(modelo diferencial pós-processado estático) um desnível a cada 10 km de 0,5m entre o limite da terra Firme 

(babaçual) até a Baía de São Marcos.

Principais Espécies:

Floresta Secundária

Capoeira

Embaúba (Cecropia spp., Cecropiaceae; Almesca: Protium heptaphyllum (Aubi.); 

Babaçual

Babaçu (Orbignya phalerata Mart., Palmae).

Floresta Mista

Espécies de sucessão secundária + babaçu.

Espécies de sucessão secundária + espécies de cerrado.
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Lago

Compreende os corpos de água doce de caráter permanente. Na área de estudo, o    Lago de Viana abastece 

as comunidades locais com a principal fonte protéica: o  pescado.

Nos campos altos, fora da zona de “invasão do mar” e das “terras caídas”, correm pequenos cursos d’água, 

engrossados no inverno por outros ainda menores, que tecem uma rede de pequenas calhas de escoamento. No 

verão, esses riachos se estrangulam em porções que, nas grandes estiagens secam completamente deixando o 

fundo argiloso esturricado, entorrado.

O Lago de Viana recebe todas essas águas escoadas. O principal desses cursos d’água dos tesos é o 

Igarapé-do-Meio, vindo depois em extensão o de Pindoba-Rala, em cuja margem sul há uma pequena disjunção 

da mata de babaçu, de onde lhe vem o nome .

Principais Espécies:

Macrófitas aquáticas: Guapéua, Nymphoides indica (L.) Kuntze, Menyanthaceae; Mururu, Eichhornia 

crassipes (Mart.) Solms, Pontederiaceae, Samambaia, Camboba piauhyensis Gardn., Nymphaeaceae.

As principais unidades de paisagem identificadas são descritas na tabela 2, com a definição do total de 

área correspondente.

Tabela 2. Áreas das principais unidades de paisagem estudadas.

Classes Area (ha) %

Apicum 25,796 0,024

Campos_pastejados 6.917,18 6,372

Campos_inundaveis 25.793,95 23,761

Campos_varzea 820,592 0,756

Corpos_Água 16.436,21 15,141

Mangue 3.126,69 2,88

Marisma 659,507 0,608

Capoeirão 4.556,42 4,197

Capoeira_babacu 14.420,61 13,284

Capoeira_rala 6.616,68 6,095

Capoeira_Babacual 881,269 0,812

Roça_pousio 493,289 0,454

Pasto 4.450,57 4,1

Nuvens 60,887 0,056

Capoeira 22.778,15 20,983

Area Urbana 231,57 0,213

Vasa 287,809 0,265

Total 108.557,17 100

Caracterização da Dinâmica e das Diferentes Formas de Uso e Manejo dos    Principais 

Recursos Naturais pelas Comunidades

Análise Sociombiental

Para a análise socioambiental, foram entrevistadas 104 pessoas, na faixa etária de 14 aos 47 anos. Pôde-

se observar também que apenas 36,54% das pessoas são casadas.
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Em termos de escolaridade, 62,5% dos informantes não completaram o Ensino Fundamental. Com relação 

à profissão, foram distinguidas duas categorias: i) estudantes profissionais; e ii) trabalhadores rurais. Pôde-se 

verificar que 57,69% dos entrevistados concentram-se na segunda categoria, indicando que a economia local 

baseia-se em atividades rurais, tais como agricultura, pecuária, entre outras. Além destas, outras atividades 

exercidas são trabalhos domésticos e participação em movimentos populares.

As principais culturas produzidas são arroz, mandioca, milho, feijão, maxixe, quiabo e abóbora. Cada 

família cultiva, em média, três tipos de cultura em três hectares de área.

A etnia do grupo amostrado corresponde a negros e mulatos, com 50,96 % e 49,04%, respectivamente. 

Com relação à religiosidade, a maioria das pessoas entrevistadas é católica e devota de Nossa Senhora da 

Conceição, considerada, por muitos, a Padroeira da Cidade.

Atividades Impactantes

As atividades que causam impacto ao meio ambiente foram agrupadas em seis grupos: 1) desmatamento; 

2) uso de matas ciliares; 3) uso de agrotóxicos; 4) expansão da agricultura; 5) curto período de pousio; e 6) 

outras atividades impactantes.

O desmatamento é decorrente da produção de carvão e da necessidade de áreas para fins agrícolas 

e ocorre, geralmente, nos meses de janeiro, maio, agosto e dezembro. As matas ciliares são uma vegetação 

suprimida dando lugar a plantações ou              campos, fragilizando as margens dos rios e provocando desbarramento 

de áreas e assoreamento do leito. Sobre o uso dos agrotóxicos, 62,05 % dos entrevistados os utilizam em seus 

sistemas de plantio, sendo o seu uso mais intenso evidenciado pelas pessoas que possuem sistemas com mais 

de três culturas. A expansão agrícola é responsável pelo grande desmatamento da vegetação nativa. O curto 

período de pousio acarreta no empobrecimento do solo, induzindo o aumento do uso de adubos e outros 

produtos que podem oferecer riscos à qualidade ambiental. Existem também outras atividades impactantes, 

tais como, o lançamento de esgotos domésticos, mineração, pesca predatória, criação de animais soltos, dentre 

outras.

Impactos Presentes na Área Estudada

Através da análise dos questionários foi possível a identificação dos seguintes    impactos: 1) 

Assoreamento, cuja maior causa é o   desmatamento; 2) Poluição das águas em decorrência da criação de animais 

e despejo de esgoto doméstico; 3) Mudanças no pescado evidenciadas na alteração na quantidade, qualidade e 

diversidade de espécies que, segundo os entrevistados, tem como principais    causas as mudanças no tempo, a 

poluição das águas e a pesca predatória.

Prejuízo na Economia em Decorrência da Qualidade Ambiental

A qualidade ambiental se reflete em um ambiente mais limpo, presença de determinadas espécies 

animais e vegetais, na saúde dos seres humanos entre outras características. E atrelada à qualidade ambiental 

está a qualidade econômica. Dessa forma, um desequilíbrio no meio ambiente terá seus reflexos na economia. 

Para o município de Viana, a compactação e o esgotamento do solo foram os impactos ambientais que mais 

prejudicaram a agricultura, enquanto as atividades pecuaristas ficaram prejudicadas em decorrência do 

desmatamento e da escassez de água. 
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Impactos Significativos Correspondentes às Unidades de Paisagem

Os principais riscos e impactos diagnosticados foram expressos por práticas antrópicas de exploração 

desordenada dos recursos naturais. Este levantamento poderá servir para o delineamento das atividades a 

serem estruturadas em programas do Plano de Manejo, permitindo assim, configurar ações necessárias de 

conservação e proteção da biodiversidade e, ao mesmo tempo, buscar alternativas de                               manejo sustentável para 

os recursos naturais da APA (Tabela 3).

Tabela 3. Impactos e riscos ambientais decorrentes dos padrões de uso dos recursos naturais no município de 

Viana-MA.

Atividade Tipo de Manejo Risco Impacto

Pecuária 
Extensiva

Desmatamento

Desequilíbrio na conservação da 
biodversidade das unidades produtivas.

Extinção local de espécies 
Fragmentação de habitats

Perda de biodiversidade 
Eliminação e/ou redução da fauna e 

flora nativa
Aumento do Potencial de Erosão 

do solo

Queimadas
Destruição de fragmentos isolados de 
vegetação Destruição física dos solos

Poluição do ar

Perda adicional de espécies Maior 
desequilíbrio ecológico Aumento 

do potencial de erosão

Implantação de 
Pastagens

Diminuição da diversidade de
Paisagem

Superpastoreio 
(Pisoteio excessivo)

Redução da característica da água no 
solo

Deterioração da fertilidade e das 
características físicas do solo

Compactação do solo Alterações 
significativas na estrutura da 

camada superficial do solo
Intensificação da subárea de 

cobertura vegetal

Número excessivo de 
animais no lago Mortalidade de peixes

Aumento de turbidez da água do 
lago e redução dos níveis de O

2

na água

Agricultura Desmatamento
Perda dos Ecossistemas Nativos 

Fragmentação de habitats Extinção 
local de espécies Desequilíbrio do 

Sistema hidrológico

Perda de biodiversidade Aumento 
das pragas potenciais Eliminação de 

espécies predadoras
Aumento do potencial de erosão 

do solo
Aumento de velocidade do vento

Atividade Tipo de Manejo Risco Impacto

Queimada
Destruição de fragmentos isolados de 
vegetação Destruição física dos solos 

Poluição do ar

Perda adicional de espécies Maior 
desequilíbrio de espécies Aumento 

potencial de erosão
Poluição do ar por fumaça e material 

particulado

Redução do Tempo de 
Pousio

Redução da fertilidade dos solos
Redução da produtividade

Uso de Agrotóxico e 
Fertilizantes

Contaminação

Contaminação do solo, ar, água, 
fauna e flor

Contaminação do agricultor devido 
a utilização incorreta do agrotóxico.

Cultivos inadequados
Compactação, salinização e

desertificação de áreas.

Áreas de irrigação

Salinização e sedimentação em 
conseqüência do uso de águas de

má qualidade
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Pesca

Descontrole no 
tamanho das malhas 

das redes
Aumento no esforço 

de pesca Capturas 
de indivíduos com 
tamanho abaixo da 

primeira maturação

Captura de indivíduos juvenis 
Diminuição do tamanho médio de 

captura
Colapso no recrecutamento

Perda de diversidade Diminuição de 
populações de ssp raras

Aumento de populações de espécies 
“oportunistas” Espécie: em risco de 
extinção Aumento da mortalidade 

por pesca
Mudança estrutural na população 

Perda de diversidade biológica

Caça

Captura espécies 
silvestres

Introdução de 
espécies exóticas

Alteração na biocenose terrestre
Desequilíbrio na Cadeia trófica

Redução na fauna terrestre
Aumento de espécies predadoras

Atividade Tipo de Manejo Risco Impacto

Captura de espécies raras e endêmicas
Redução no número de espécies 

predadas
Extinção de espécies raras

Poluição 
Aquática

Esgoto
Fezes de animais

Contaminação do lençol freático 
Mudanças nas comunidades aquáticas

Aumento no custo de tratamento da 
água

Prejuízo na recreação

Presença de espécies resistentes 
Eutrofização

Expansão de doenças de veiculação 
hídrica

Prognóstico Ambiental: Cenários de Usos Sustentáveis

A partir da análise das informações produzidas (diagnóstico sócio ambiental e entrevistas), elaboraram-

se dois cenários baseados nos impactos considerados mais significativos: a bubalinocultura e a agricultura 

inadequada.

Cenário Desejado 1: Deslocamento da Pecuária Bubalina Extensiva, dos Campos Públicos 
para Áreas de Terra Firme e Incremento da Pecuária Bovina

A Baixada Maranhense, pela abundância das pastagens naturais, ainda que, inundadas sazonalmente, 

apresenta características favoráveis à pecuária extensiva, sendo esta uma das mais importantes atividades 

econômicas da região.

Na Baixada, a estação chuvosa ocorre entre os meses de dezembro a junho. Nesse período, os rios e lagos 

perenes extravasam inundando os campos baixos, os quais se transformam em extensos lagos temporários, 

restando, fora do alcance das águas, algumas “ilhas de terra firme” e parte dos campos em terrenos um pouco 

elevados, chamados regionalmente de “tesos”.

O pico das enchentes ocorre em abril e maio e, quando o nível de água baixa, parte das águas é devolvida 

aos rios. No entanto, ainda que cobertos pelas águas, os campos inundáveis continuam a ser utilizados pelo 

rebanho bubalino. Já o rebanho bovino, pela menor adaptação às áreas inundáveis, não tem hábito de utilizá-

las, assegurando durante alguns meses um “repouso” para o ambiente.

No período de estiagem que ocorre entre os meses de julho a dezembro, os campos inundáveis cobrem-

se de um rico tapete de vegetação herbácea, principalmente, gramíneas que proporcionam uma fartura de 

alimentos. Os pecuaristas, em sua maioria, criam de forma extensiva os rebanhos de suínos, ovinos, caprinos, 

bovinos e principalmente bubalinos, aproveitando-se dessa fartura de pastagens naturais que, em geral, 

são áreas de domínio público, ocasionando graves conflitos entre os que as utilizam: pescadores, criadores, 

agricultores e extratores.
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Dentre os rebanhos, o bubalino, dada às características de maior prolifixidade e adaptabilidade à 

região, cresceu de forma acelerada, sendo, então, responsabilizado por inúmeros danos ambientais, entre eles: 

danificação da vegetação, por ser um animal pesado, que come muito e tem largos cascos fendados; turva as 

águas e acaba matando os peixes, pois tem o hábito de passar longos períodos na água; come plantas aquáticas 

reguladoras do ecossistema, chegando a reduzir a quantidade de espécies e trazendo como consequência 

redução do número de jaçanãs, uma espécie de ave que serve como fonte de renda para a população 

(MARANHÃO, 2003).

Na realidade, os búfalos, por serem animais herbívoros e de hábitos aquáticos, permanecem por 

todo o período (chuvoso e seco) nos campos inundáveis se alimentando e podendo ocasionar vários impactos 

potenciais.

No Maranhão, o Governo do Estado incentivou a bubalinocultura na Baixada Maranhense no início 

da década de 1940, com o objetivo de povoar e desenvolver a Microrregião, resultando num aumento 

descontrolado do rebanho. O búfalo teve seu ápice no Maranhão a partir dos anos 60, principalmente na região 

Ocidental Maranhense, onde o programa “Bubalinocultura da Baixada Maranhense” promoveu a introdução de 

500 matrizes vindas do Estado do Pará, no intuito de substituir os bovinos por bubalinos, visto que os búfalos 

eram mais adaptados aos campos alagados que o gado comum.

Os búfalos são, então, responsabilizados por vários dos impactos ambientais na região. Assim, os 

promotores de justiça do Estado propõem ações de disciplinamento em relação à criação extensiva de búfalos 

nos campos inundáveis, com a retirada dos animais dos campos públicos (www.pgi.ma.gov.br).

O gado bubalino criado de forma extensiva nos campos tem sido responsabilizado por vários impactos 

ambientais: aumento da turbidez das águas, desaparecimento de espécies e diminuição da produtividade 

pesqueira. A destruição de habitats produz impactos indiretos sobre a avifauna e os pequenos mamíferos 

(MARANHÃO, 2001).

A pressão pela retirada do rebanho bubalino dos campos públicos impulsionará o rebanho para áreas 

de domínio privado. O gado bubalino passa a ser criado de forma semi-intensiva, em áreas de domínio privado, 

nas áreas de terra firme. Assim, os campos naturais públicos seriam destinados a outros usos, ainda que, tão 

impactantes quanto à criação extensiva de búfalos. No entanto, o deslocamento dos animais para áreas de terra 

firme e para os tesos seria feito de forma parcial, pois apenas os pecuaristas capitalizados teriam condições de 

manter a atividade nas novas condições (necessidade de implantação de pastagens, construção de açude).

Sob o ponto de vista ambiental, a substituição da pecuária bubalina extensiva pela pecuária bovina nos 

campos naturais de domínio público reduziria os conflitos sociais e alguns impactos ambientais (somente os 

associados à criação extensiva). No entanto, o referido cenário não prevê a inclusão social dos que, sem apoio 

creditício, não terão acesso à criação do gado bovino.

Cenário 2: Agricultura Familiar Sustentável

No município de Viana, a agricultura se caracteriza pelo predomínio das roças de subsistências, 

especialmente, o cultivo da mandioca, milho, arroz e feijão que apresentam, em geral, pequena produtividade 

associada ao uso intensivo das terras e a redução no período de pousio. Na maioria das vezes, a produção 

alcançada não gera excedente e mal sustenta a família do agricultor gerando baixo valor agregado da agricultura 

de subsistência.

Além da baixa produtividade, as roças de subsistência foram responsáveis pela alteração da cobertura 

original, consistindo na derrubada de mata, plantio e abandono da  área para que a vegetação natural se 

recupere.

Atualmente, esse sistema de cultivo mostra sinais de insustentabilidade (baixa produtividade, 

degradação ambiental pela técnica predatória de limpeza do terreno e pobreza dos que o praticam), portanto, 
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sendo viável apenas em situações de pequena densidade populacional. Assim, o crescimento populacional e a 

extrema concentração das terras evidenciaram, no decorrer do tempo, a insustentabilidade desse sistema de 

cultivo (coivara), pois baseado na recuperação natural da mata, requer disponibilidade de terra. Desse modo, 

as roças de subsistência cederão espaço aos empreendimentos agrícolas que maximizem a produtividade, 

especialmente, voltada ao mercado externo.

O atual paradigma de desenvolvimento (Desenvolvimento Sustentável) pressupõe a necessidade de 

conciliar crescimento econômico à qualidade socioeconômica, portanto, a viabilidade econômica, a qualidade 

ambiental e a melhoria da qualidade de vida devem ser inerentes a quaisquer atividades produtivas.

Assim, em decorrência da maior preocupação social com a implementação dos pressupostos do 

desenvolvimento sustentável, o cenário desejado que se configura para o Município de Viana será a substituição 

das roças por sistemas que associem viabilidade econômica, sem, no entanto, comprometer a qualidade 

ambiental ou produzir uma massa de excluído.

CONCLUSÃO

A diversidade, a dinâmica e as potencialidades dos ambientes naturais foram contextualizadas a partir da 

definição do Modelo Conceitual, na qual, foram identificadas, mapeadas e caracterizadas as principais unidades 

de paisagem, que possuem como principal objetivo à análise da viabilidade ambiental das atividades, que é a 
essência do Sistema de Gestão. As principais unidades de paisagem do município de Viana são: mangue, 

apicum, campo pastejado, campo inundável, terra firme e lago. Dentre as quais, a unidade de paisagem, campo 

inundável, ocupa uma maior extensão territorial, cerca de 23,7%, e a unidade de paisagem, apicum, ocupa a 

menor extensão territorial, cerca de 0,024%.

Os paradigmas da sustentabilidade, o planejamento da ocupação do espaço geográfico e a utilização 

racional dos recursos naturais, devem ser baseados no reconhecimento das potencialidades e fragilidades 

dos fatores físicos, biológicos e antrópicos que compõem as características e especialidades das atividades 

desenvolvidas na APA. A economia local está baseada em atividades principalmente rurais, tais como: 

agricultura de subsistência, pecuária extensiva, pesca predatória, caça de animais silvestres, principalmente 

aves aquáticas e extrativismo de babaçu.

As diferentes formas de uso inadequado dos recursos naturais decorrentes das atividades antrópicas 

são: desmatamento; queimadas anuais para limpeza de terreno; degradação das matas ciliares; expansão 

agrícola nas áreas de babaçuais; redução do tempo de pousio; uso indiscriminado de agrotóxicos; tratos 

culturais inadequados; utilização dos solos sem correção e sem adubação adequada; derrubada de babaçuais; 

implantação de pastagens artificiais; superpastoreio; número excessivo de animais no lago; cercamento 

de áreas públicas para aprisionar o gado; pesca predatória; uso inadequado de apetrechos durante a pesca; 

captura de indivíduos com tamanho acima da primeira maturação; caça de animais silvestres; despejo de esgoto 

nos corpos d’água, entre outros.

Os estudos dos impactos ambientais adquirem outra dimensão a partir da existência do Plano de Manejo, 

esclarecendo um ponto fundamental: o direcionamento para a localização adequada das atividades econômicas 

em questão, considerando o potencial ambiental da região, suas aptidões ambientais e o diagnóstico, que 

demandam ações mitigadoras para conciliarem conflitos. Portanto, a inexistência de planejamento e fiscalização 

do uso e ocupação das terras tem resultado em diversos impactos, tais como: perda da biodiversidade; 

eliminação e/ou redução da fauna e flora nativa; desequilíbrio ecológico; compactação do solo; aumento do 

potencial de erosão do solo; assoreamento; alteração significava na camada superficial do solo; aumento da 

turbidez da água do lago; aumento da mortalidade de peixes; redução do estoque pesqueiro; eliminação de 

espécies predadoras; poluição do ar devido às queimadas; contaminação do ar, da água, da fauna e da flora 

por uso inadequado de agrotóxicos; diminuição da população de espécies raras; redução da fauna terrestre; 

expansão de doenças de veiculação hídrica e outros.
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Para os dirigentes responsáveis pela formulação das estratégias do Plano de Manejo da APA, os cenários 

desejados servirão como ferramenta para aprimorar o processo de planejamento e gestão da APA da Baixada 

Maranhense. Constituindo,  assim, referencial para as análises das tendências de evolução das demandas 

científico-tecnológicas e base para a definição da missão, objetivos e diretrizes desta APA.

Decorrente da análise de mútuas influências de fatores ambientais, econômicos, sociais, políticos, 

culturais e tecnológicos que retrataram os ambientes, principalmente desenvolvidos durante as atividades da 

pecuária extensiva e da agricultura de subsistência, consolidaram-se dois cenários desejados para a APA. O 

cenário 1: deslocamento da pecuária bubalina extensiva, dos campos públicos para as áreas de terra firme e 

o incremento da pecuária bovina na região. O cenário 2: utilização da agricultura familiar sustentável, com 

implementação de lavouras permanentes, evitando o êxodo rural e aumento da renda familiar

Reconhece-se que a extensa área compreendida pela APA da Baixada Maranhense apresenta um 

cenário favorável à implantação desta categoria de unidade de conservação, mas, reconhece-se também, que 

no processo de implantação desta APA foi realizado apenas o primeiro passo, que foi sua criação através de 

um instrumento legal, decreto, mas que as tendências que emergem do cenário atual indicam, que devem   ser 

seguidos outros passos, entre eles, a implementação do Plano de Manejo, um dos instrumentos do Sistema de 

Gestão.

Somente criar a APA por decreto não é um instrumento suficiente para que os objetivos da política 

ambiental sejam atingidos. Pois, transformar uma área em APA sem exercer um conjunto de ações de 

planejamento e gestão ambiental, não é suficiente para controlar o processo de degradação dos recursos 

naturais e proporcionar qualidade de vida para a população.

Em decorrência da morosidade no processo de planejamento e gestão da APA, tem resultado um 

retardamento na obtenção dos objetivos de conservação, pois um Plano de Manejo de uma unidade de 

conservação deve ser elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação.

O principal desafio dos interessados na APA será desenvolver e manter uma cultura organizacional que 

promova trabalhos em equipe com a comunidade, objetivando a capacitação dos atores, a produção de bens e 

serviços, de modo a minimizar os impactos dessa produção sobre os recursos naturais e o cumprimento dos 

objetivos conservacionistas. Outro desafio é a melhor compreensão das relações entre o ambiente, a economia 

e as tomadas de decisões políticas de viabilizar esta interação e, garantir que a cultura local, os aspectos sociais, 

econômicos e ambientais estejam incluídos na matriz decisória. E que ao buscar o bem estar comum, o poder 

público incorpore perspectivas ambientais nas demais políticas, de modo, a proporcionar a consecução dos 

propósitos do desenvolvimento sustentável, em sua plenitude. Por conseguinte, o papel do poder público é 

muito importante nesse processo, assim como, de toda a sociedade.

Portanto, a Área de Proteção Ambiental da Baixada Maranhense constitui uma região ecológica 

com características naturais extraordinárias e com diferentes ecossistemas, mas com um cenário de 

insustentabilidade econômica, ambiental e social. A existência desta categoria de unidade de conservação 

permite a implementação do Plano de Manejo para estabelecer o seu zoneamento e as normas que devem 

presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais.





Foto: Claudio Urbano B. Pinheiro
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U S O  S U S T E N T Á V E L  D E  E S P É C I E S  D E  P A L M E I R A S  D A 
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Jane Karina Silva Mendonça,  Antônio Cordeiro Feitosa,  

Claudio Urbano B. Pinheiro,  Larissa Barreto

INTRODUÇÃO

A erosão é um processo natural resultante da ação conjunta de diversos agentes naturais sobre os solos, 

sendo, portanto, constante. No entanto, esse processo pode ser acelerado, principalmente pela ação humana, 

com nível de intensidade variando de acordo com as características da intervenção e o grau de resiliências das 

estruturas atacadas. 

No Maranhão, a ocorrência de processos erosivos vem aumentando em virtude dos desmatamentos 

frequentes para a implantação de estruturas socioeconômicas. Estes fenômenos vêm acontecendo nas áreas 

de expansão populacional acelerada, onde se identificam risco potencial de erosão, movimentos de massa e 

assoreamento de canais.

Os processos erosivos, movimentos de massas e assoreamento podem ser mitigados com o uso de várias 

alternativas, técnicas e materiais, sendo necessário conhecimento específico para a escolha da alternativa mais 

adequada às características da área que será recuperada.

Como proposta de recuperação para as áreas degradadas por processos erosivos acelerados, resultando 

em voçorocamento, apresenta-se o emprego da Bioengenharia, que é uma associação de alternativas envolvendo 

estruturas biodegradáveis compreendendo: fibras vegetais, estacas de madeiras e estruturas rígidas como 

pedra, concreto, ferro e outros, com grandes vantagens na proteção imediata do solo, redução da erodibilidade 

e aumento das taxas de infiltração, pois incorpora matéria orgânica, favorecendo o desenvolvimento de micro-

organismos e devolvendo a vida e a estabilidade ao solo.

A Bioengenharia como proposta em novo enfoque, diferente do mercadológico e industrial como 

vem sendo empregada, tem forte apelo socioambiental, em que utiliza a participação ativa das comunidades 

envolvidas no processo de recuperação de áreas degradadas por erosão pluvial. Neste contexto, propõe-

se a utilização de geotêxteis, produzidas a partir de fibras de palmeiras da APA da Baixada Maranhense, no 

controle e recuperação de processos erosivos, considerando a sustentabilidade socioeconômica e ambiental 

da exploração destas plantas em sua relação com o ambiente e com as atividades humanas em nível regional.

As comunidades envolvidas no estudo são as do Salina-Sacavém em São Luís, que produziram as 

geotêxteis e algumas comunidades da Baixada Maranhense, nos municípios de Pinheiro e Viana, envolvidas na 

produção artesanal de materiais extraídos de algumas espécies de palmeiras, tais como: babaçu, buriti, tucum 

e carnaúba.

Foi analisado o potencial para uso sustentável de espécies de palmáceas da APA da Baixada Maranhense, 

como produtoras de matéria-prima para confecção de produtos têxteis de uso no controle e recuperação de 

processos erosivos, procurando-se localizar áreas de ocorrência de espécies de palmáceas e identificar a 

extração de produtos (folhas e fibras); caracterizar o ambiente de ocorrência e as espécies com possibilidade 

de manejo, bem como testar e avaliar a eficiência da utilização das geotêxteis produzidas a partir de fibras 

das palmeiras selecionadas, em nível de produção artesanal, como produtoras de fibras para fabricação de 

geotêxteis, considerando a sustentabilidade ambiental, social e econômica.

Este estudo fez parte do projeto BORASSUS/READE, apoiado pela União Europeia e coordenado pela 

Universidade de Wolverhampton-Inglaterra, em nível internacional, e em nível nacional pela Universidade 
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Federal do Rio de Janeiro e em nível local pela Universidade Federal do Maranhão. Vários países foram 

envolvidos pelo projeto, como Inglaterra, Bélgica, Hungria e Lituânia (Europa), África do Sul e Gâmbia (África), 

China, Vietnam e Tailândia (Ásia) e Brasil (único país da América do Sul), objetivando a recuperação de 

áreas degradadas por erosão utilizando técnicas de bioengenharia e palmeiras nativas como matéria prima, 

envolvendo comunidades carentes desses países, buscando o equilíbrio entre desenvolvimento socioeconômico 

e a preservação ambiental.

METODOLOGIA

Foram realizadas consultas a fontes primárias e secundárias, compreendendo pesquisas em bibliotecas 

universitárias, particulares, de órgãos públicos e na Internet, utilizando livros, artigos científicos, monografias, 

dissertações e teses, além de documentos cartográficos como mapas do IBGE de 1997, escala 14.000.000, 

disponível no ZEE- MA e fotografias aéreas do Google Earth disponíveis de 2006, para representação das áreas 

estudadas.

Os trabalhos de campo foram realizados na área da Baixada Maranhense, nos municípios de Pinheiro 

e Viana, e na ilha do Maranhão, no município de São Luís. Na Baixada, procedeu-se a localização da área; o 

levantamento do potencial de extração de palha e de fibra das palmeiras, observação e análise das características 

do ambiente e das espécies vegetais a serem estudadas e seleção da comunidade envolvida com esse tipo 

de atividade econômica. Foram realizadas entrevistas informais, com aplicação de 25 formulários; coleta de 

amostras de fibras de carnaúba e babaçu (no município de Pinheiro) e tucum e babaçu (no município de Viana), 

para a confecção das geotêxteis, com o auxílio de pessoas que desenvolvem trabalhos artesanais com tais 

palmeiras nos municípios citados.

Em São Luís, foi realizada a localização e caracterização geoambiental das áreas para aplicação das 

geotêxteis, com foco em áreas degradadas do bairro do Sacavém e do Campus Universitário da Universidade 

Federal do Maranhão; realização de palestras e oficinas sobre questões ambientais, cursos para a produção das 

geotêxteis junto à comunidade próxima à área a ser recuperada e produção de telas pela comunidade utilizando 

fibras das espécies de palmáceas, além da aplicação de 10 formulários semiestruturados.

No Campus Universitário do Bacanga, em São Luís, foi instalada uma estação experimental, de acordo com 

o modelo apresentado por Guerra (2002), em uma encosta declividade de 20º, utilizando geotêxteis produzidas 

pela comunidade, objetivando a avaliação da eficiência da técnica no controle de processos erosivos, através 

do monitoramento da quantidade de água e sedimentos nas parcelas da estação (Figura 1).

O controle da erosão foi realizado de acordo com a técnica apresentada por Guerra (2002), comparando-

se os resultados de parcelas com diferentes tratamentos, objetivando a viabilidade de melhor monitoramento 

diário. Esta etapa consistiu na modelagem de uma encosta com 20º de declividade, de 4 parcelas de 1 x 10m 

cada, isoladas por tijolos, para impedir a entrada e saída de material por splash, sendo três delas com cobertura 

de geotêxteis de fibras das palmeiras e uma sem cobertura, para efeito de comparação. Na parte inferior de 

cada parcela foi colocada uma calha receptora, com um metro de comprimento.
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Figura 1. Croqui da estação experimental.

Fonte: Adaptado de Bezerra, 2006.

Foram utilizadas como matéria prima para a confecção das geotêxteis a “borra”, subproduto da fibra do 

buriti; seguida da inclusão de palhas de carnaúba e tucumã. As telas medem 50 x 50 cm, feitas em forma de 

grades com linhas e colunas espaçadas em média 4 cm, com suportes de madeira. Foi produzido outro de tipo 

de grade trançada com a palha do babaçu, regionalmente conhecida como “meaçaba”, com medidas de 1 x 1m. 

A metragem, com relação às geotêxteis, pode ser variável de acordo com as características fisiográficas da área 

que se pretende recuperar (FURTADO et al. 2006).

As telas foram implantadas na estação experimental, ocupando-se as quatro parcelas. Na parcela I, foram 

aplicadas as geotêxteis de buriti (Mauritia flexuosa L. F.); na II, tucumã (Astrocaryum vulgare Mart.) e carnaúba 

(Copernicia prunifera Mill); na III, as meaçabas de babaçu (Orbignya phalerata Mart) e na parcela IV, o solo ficou 

exposto.

Nas três primeiras parcelas, foram adicionados nutrientes (NPK), uma camada de 2 cm de sedimentos 

(barro), sementes de três espécies de leguminosas: feijão guandu (Cajanus cajan), leucena (Leucaena spp), 

mucuna preta (Styzolobium aterrima); duas espécies de gramíneas: Brachiaria humidicula e pojuca (Paspalum 

atratum); duas espécies de ervas medicinais: erva cidreira (Lippia alba) e erva doce (Pimpinella anisum) e uma 

camada de 3 cm de terra preta. As geotêxteis foram presas por grampos de ferro e sobre as parcelas com as 

telas foram plantadas as sementes.

Durante o período chuvoso, foi realizado monitoramento diário, durante 4 meses, de maio a agosto, 

coletando-se o material carreado pelo escoamento pluvial para as calhas coletoras e depositado em galões 

acondicionados em um tanque coberto com chapa de alumínio. No mesmo período, foi mensurado também o 

índice pluviométrico, com medições diárias, através de pluviômetro instalado ao lado da estação, a partir de 

maio de 2006.

Os trabalhos em laboratório constaram da mensuração e quantificação de sedimentos coletados na 

estação experimental, para efeito de comparação entre as 4 parcelas com diferentes geotêxteis, sendo utilizada 

uma balança com precisão de um décimo, para a pesagem dos sedimentos coletados na calha.

Para determinar o peso dos sedimentos utilizou-se o método da filtragem, com filtro de papel 

de granulometria fina. As amostras foram filtradas, colocando-se o filtro num funil sobre uma proveta. 

Posteriormente, o filtro com os sedimentos foi secado ao ar livre e pesado, discriminando-se a diferença entre 

o peso do papel filtro e dos sedimentos retidos. O material também foi pesado após secagem em estufa a 55º 

C, por 15 horas, conforme técnica de Suguio (1973) e somados com os sedimentos dos galões, que gerou a 

expressão:

Legenda
A - Geotêxtil de buriti
B – Geotêxtil de tucum e carnaúba
C – Geotêxtil de babaçu
D – Solo exposto
E – Calhas coletoras
F – Galões
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Onde: (Psst) - Peso do sedimento em solução total; (Pssfn) - Peso do sedimento em solução de cada filtro; (Cg.) 
- Capacidade do galão; (2L) - Amostra coletada.

Para a interpretação dos resultados obtidos nas diferentes etapas do trabalho, foi utilizado o programa 

estatístico JMP, com a organização e o cruzamento dos dados objetivando a produção de gráficos e tabelas.

Foram comparados os critérios de avaliação quanto ao manejo, produtividade e possibilidade de 

geração de renda, através de média ponderada dos resultados de critério, atribuindo pesos diferenciados para 

a comunidade de extrativistas e artesãos na Baixada Maranhense, assim como para o grupo selecionado na 

comunidade da Salina-Sacavém.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As áreas objeto da pesquisa estão localizadas em duas regiões diferenciadas (Figura 2), os municípios de 

Pinheiro e de Viana, que situam-se na microrregião da Baixada Maranhense e o município de São Luís, na parte 

centro-oeste da Ilha do Maranhão.

          Figura 2. Mapa de Localização das áreas de estudo.

Fonte: IBGE, 2019.

Psst = Pssfn x Cg
2L
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Caracterização das Palmeiras

As palmeiras são espécies Monocotiledôneas da família das palmáceas, representadas por cerca de 

3.500 espécies reunidas em mais de 240 gêneros (LORENZI et al. 1996), estando entre as plantas mais antigas 

do globo. Ocorrem, principalmente, nas regiões tropicais, sendo as plantas mais características dessa região, 

consideradas de grande importância paisagística e econômica pela variedade de produtos que oferecem.

Além do interesse paisagístico, muitas palmeiras oferecem produtos comestíveis como polpa e óleo 

vegetal. Os caules e as folhas de algumas espécies são utilizados para fins diversos como construção de casas e 

artesanato. No Brasil, a Zona dos Cocais abrange extensas regiões do norte e nordeste em direção ao centro, 

caracterizando-se pelos babaçuais, carnaubais e em direção ao oeste os carandasais (LORENZI et al., 1996). 

No Maranhão, as palmeiras são espécies vegetais de grande representatividade, com destaque para o 

babaçu, apresentando diferentes graus de cobertura e produtividade, com uma densidade de cobertura de 34 

a 67%. No Estado, há em torno de vinte espécies nativas (LORENZI et al., 1996), das quais 9 são encontradas na 

Baixada Maranhense (Quadro 01).

Conforme o modelo extrativista, algumas palmeiras já tiveram importância econômica muito maior no 

Brasil, como é o caso do babaçu e da carnaúba, utilizados, respectivamente, na exploração do óleo e da cera. 

Com o desenvolvimento de produtos sintéticos e o aparecimento de outras espécies cultivadas, deixaram de 

ter importância econômica nas regiões em que ocorrem (PEREIRA et al., 2003).

No ecossistema da Baixada Maranhense, o homem tem exercido papel importante no manejo dos 

componentes vegetais, como é o caso das fibras de espécies de palmeiras, que têm um valor especial na vida 

humana e seu uso está presente sobre várias formas, como material de construção, alimento de animais e 

utensílios domésticos, sendo oriundos, principalmente, do babaçu (MENDONÇA et al., 2005).

As palmeiras são, indiscutivelmente, as espécies vegetais de maior utilização nas comunidades da 

Baixada Maranhense, com destaque para o babaçu que figura como fonte de renda do homem “baixadeiro”.

Quadro 1. Características das palmeiras selecionadas.

PALMEIRA CARACTERÍSTICAS HABITAT UTILIDADE MANEJO ESPÉCIE

Babaçu

(Orbignya 
phalerata 
Mart.)

Caule - solitário, 
colunar, 10- 30 m 
de altura e 30-60 
cm de diâmetro; 
Folhas pinadas, 
eretas e divergentes, 
175-260 pares de 
pinas regularmente 
distribuídos sobre toda 
a extensão da raque

Norte e Nordeste 
do Brasil, 
principalmente 
nos estados do 
Maranhão, Piauí 
e áreas de Mato 
Grosso, Ceará, 
Pernambuco 
e Alagoas, 
possivelmente 
disseminada por 
indígenas

Farinha medicinal 
do mesocarpo; óleo 
da amêndoa. As 
folhas são utilizadas 
na produção de 
utensílios como: 
cofo, abano e esteira 
(meaçaba) que 
também pode ser 
usada para cobrir 
casa e forrar paredes.

Grande poder de 
invasão em áreas 
com cobertura 
florestal perturbada, 
principalmente quando 
há o uso do fogo para 
a “limpeza”, ocupando 
zonas de floresta e de 
cerrado, tem elevado 
grau de polimorfismo. 
É resistente ao 
transplante de 
exemplares já 
desenvolvidos.

Buriti 
(Mauritia 
flexuosa L.F.)

Atura até 30 metros; 
Fruto amarelo e 
escamoso, flabeli-
forme; Folha 
costapalmada de 
10-20 unid. Bainha 
aberta de 1,2-2,1m 
de comprimento, 
com fibra grossa 
envolvendo a folha, 
Pecíolo de 1,6-4,0 
m de comprimento. 
Germinação entre 3 e 
9 meses.

Na Amazônia, Brasil 
Central, Bahia, 
Ceará, Maranhão, 
Minas Gerais, Piauí 
e São Paulo, em 
florestas fechadas 
ou abertas, sobre 
solos mal drenados 
e francamente 
arenosos, em áreas 
de baixa altitude 
até 1.000m, sendo 
considerada a 
palmeira mais 
abundante do país.

As folhas na 
cobertura de casas. 
Os frutos servem 
de alimentos, na 
forma de sucos e 
doces. A fibra é 
bastante utilizada 
no artesanato 
(bolsas, sandálias, 
tapetes, redes, etc.), 
agregando, grande 
valor econômico, 
com destaque para 
Barreirinhas – 
Maranhão

Frutifica no verão. 
Exploração de fibras 
através do corte de 
uma das duas folhas 
jovens que brotam na 
planta, geralmente a 
maior, com intervalos 
mínimos de dois meses.
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Carnaúba 
(Copernicia 
prunifera 
Mill),

Altura de 10 e 15m; 
Diâmetro 15–25 cm, 
Folhas- numerosas, em 
leque (Fla-beliformes), 
palmadas, Pecíolo 
longo com espinhos nas 
margens; Germinação 
de 30-50 dias

Maranhão, nordeste 
brasileiro, vale do 
São Francisco e 
Tocantins; biomas de 
Cerrado e Caatinga, 
terrenos baixos de 
várzea, beira de 
rios e lagos, bem 
como em terrenos 
periodicamente 
inundados

Paisagístico, sua 
madeira é forte com 
usos diversos, as 
folhas produzem cera 
e constituem matéria-
prima nobre para 
artesanato trançado: 
esteira, chapéu, 
bolsa, entre outros 
produtos

Frutos maduros 
durante o verão. 
Exploração de fibras 
através do corte 
de folhas jovens, 
respeitando o limite 
de cada indivíduo, com 
intervalos de 6 meses.

Tucumã 
ou Tucum 
(Astrocaryum 
vulgare Mart.),

Caule múltiplo ou 
simples, Altura 4-10m, 
coberto de espinhos 
pretos; folhas pinadas 
de 8-16, Bainha 
e pecíolo 1-2m, 
Germinação lenta

Maranhão, Pará e 
Tocantins, em mata 
de terra firme e 
áreas abertas, sendo 
comum nos terrenos 
degradados, 
principalmente em 
solos arenosos

Caule durável, usado 
em construções 
rurais, frutos 
comestíveis. Epicarpo 
é usado na defumação 
da borracha. As 
folhas fornecem 
fibras usadas no 
artesanato, o palmito 
é comestível. O óleo 
do fruto se produz 
sabão, cosméticos e 
medicamentos.

Frutificação abundante 
no verão, com boa 
proliferação em 
áreas degradadas. 
Exploração de fibras 
através do corte de 
algumas folhas jovens

Fonte: Adaptado de Lorenzi et al., (2004).

Figura 3. Principais usos da fibra das palmeiras selecionadas.

Babaçu Buriti

Carnaúba Tucum
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Produção de Geotêxteis

O Brasil é privilegiado em abundância e diversidade de fibras vegetais que podem ser utilizadas na 

fabricação de telas utilizadas para conter a evolução de processos erosivos e fixar nova vegetação ao solo, as 

geotêxteis, amplamente empregadas em estudos e pesquisas desta natureza.

Conforme Pereira (2001), existem diversos tipos de geotêxteis, compostas de produtos totalmente 

biodegradáveis, com as mais variadas aplicações em trabalhos de recuperação e proteção ambiental e controle 

de processos erosivos, que apresentam maior translucidez e grande permeabilidade, e as mantas, que são os 

produtos entrelaçados por adesivos biológicos, menos translúcidas e menos permeáveis (Figura 4).

Figura 4. Geotêxteis produzidas com fibras de babaçu, tucum e de buriti.

As geotêxteis possuem várias vantagens, destacando-se o baixo custo e, principalmente, a decomposição 

que, uma vez ocorrida, serve de adubo para a vegetação implantada, contribuindo para o aumento da porosidade, 

da fertilidade do solo e para a contenção dos processos erosivos.

No Maranhão, a utilização das geotêxteis está em caráter experimental, resultado de estudos para 

adaptação da palha de buriti e de outras palmeiras, como o tucum, a carnaúba e o babaçu. No caso do buriti, 

apesar de ser uma vegetação, segundo o código florestal brasileiro, de caráter permanente, no Maranhão, 

cooperativas utilizam em caráter extrativista com técnicas pouco prejudiciais à vegetação e ao ambiente, 

ressaltando-se que as cooperativas estão investindo em áreas de revegetação da palmeira do buriti.

Para a fabricação das telas do buriti, utiliza-se a chamada “borra”, que é um tipo de subproduto 

geralmente descartado após a extração da fibra para a fabricação de peças do artesanato local. No caso do 

tucum e da carnaúba, utiliza-se todo o pecíolo. As geotêxteis utilizadas medem 50x50 cm e foram produzidas 

pela comunidade da Salina-Sacavém, onde se localiza a voçoroca escolhida para o desenvolvimento do projeto 

de recuperação, utilizando esse tipo de técnica como plano piloto (Figura 5).

A comunidade recebeu um treinamento para a produção das telas, em caráter experimental, pois o 

objetivo do projeto foi inserir a comunidade atingida pela problemática da degradação, de forma participativa, 

além de gerar auxílio à renda familiar, com a implantação do projeto. Através dos questionários aplicados ao 

grupo de pessoas que receberam o treinamento, verificou-se que 90% mostraram interesse em continuar a 

atividade, pois a maioria considerou além de um auxílio à renda uma terapia.
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Figura 5. Oficinas com a comunidade da área Salina do Sacavém.

Para efeito de comparação e avaliação entre as fibras selecionadas para produção das telas, foram 

utilizadas fibras de três das palmeiras: buriti, tucum e carnaúba, com o mesmo tipo de trançado, feitas por dez 

pessoas do grupo que participou do treinamento e que respondeu aos formulários, considerando os seguintes 

critérios: facilidade de extração, de manuseio (flexibilidade, transporte, armazenamento, textura), resistência 

e durabilidade.

Foram avaliados os mesmos critérios também para a palha de babaçu, porém, com utilização de trançado 

diferenciado, regionalmente chamado de “meaçaba”, aplicando-se o questionário com as pessoas que já tinham 

experiência na produção desse tipo de geotêxtil.

Avaliação das Espécies Selecionadas

No Maranhão, especificamente na região da Baixada Maranhense, as palmeiras se destacam entre as 

demais espécies vegetais, em termos de frequência de uso, sendo as plantas mais utilizadas para produção de 

utensílios utilizados nas atividades de subsistência.

De acordo com resultados obtidos, as palmeiras mais comuns foram: o babaçu, o buriti e o tucum, 

respectivamente, com a primeira e a terceira como mais utilizada na Baixada Maranhense e a segunda, em São 

Luís, em virtude da extensa divulgação e mercados para o artesanato (Figura 6).

Os critérios adotados para avaliação das espécies selecionadas na pesquisa (buriti, tucum, babaçu e 

carnaúba) consideraram o contexto da sustentabilidade em suas dimensões: ecológica, econômica, social e 

cultural.

Figura 6. Espécies de palmeiras mais comuns e mais usadas na Baixada Maranhense.
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Para cada espécie de palmeira, foram analisados parâmetros relativos ao uso tradicional, manejo, 

características das plantas, habitats, manuseio, viabilidade econômica e socioambiental, fundamentados nas 

informações obtidas por meio de entrevistas e formulários aplicados às comunidades estudadas.

Os dados podem servir como base para a proposição de novas alternativas de uso, como a produção de 

geotêxteis, que serão utilizadas na recuperação de áreas degradadas. Dentre os entrevistados, 81% mostraram-

se interessados na atividade proposta, dos quais 72 % justificaram o interesse por considerarem uma “ajuda na 

renda”, visto que em Viana e Pinheiro, a atividade de artesanato é considerada como complemento a renda 

familiar, pois 85% possuem outra atividade principal.

Com relação a usos tradicionais das palmeiras, foi identificada uma grande diversidade como: 

fabricação de utensílios domésticos, acessórios e na construção de residências (Quadro 1) considerando que a 

comercialização é pouco expressiva, em virtude da desvalorização da atividade artesanal, pois os entrevistados 

alegaram não ter mercado satisfatório para tais produtos nos municípios em que moram.

Segundo dados do IBGE (2003), na APA da Baixada Maranhense, especificamente, nos municípios de 

Pinheiro e Viana, a atividade extrativista relacionada à produção de fibras de palmeiras é pouco expressiva 

para algumas espécies, com exceção a carnaúba chegando a 7 toneladas/ano. Sobre outras espécies como o 

Tucum e o Buriti, não há registros de extração.

No caso do babaçu, embora não havendo dados oficiais da extração de folhas nesses municípios, a 

palmeira destaca-se pelo aproveitamento de todas as suas partes e vasta utilização, tendo mercado definido e 

grupos de exploração organizados, como é o caso de algumas cooperativas.

Na maioria das vezes, mesmo sem o conhecimento científico a respeito das espécies mais utilizadas, 

o morador da Baixada com experiência empírica mostrou-se conhecedor das principais características das 

plantas que usa em suas atividades cotidianas, considerando que a maioria dos entrevistados que utilizam 

palhas de palmeiras apresentam grau de escolaridade em nível fundamental, apesar de 65% terem idade acima 

de 30 anos (Quadro 2).

Quadro 2. Contingência entre grau de escolaridade x faixa etária.

Grau de escolaridade
Faixa etária

Total%
15-30 31-46 35-50 47-62 62-77

Analfabeto 0,00 0,00 0,00 8,70 0,00 8,70

Fundamental 21,74 21,74 0,00 13,05 4,35 60,88

Ensino Médio 13,05 0,00 0,00 4,35 0,00 17,40

Superior incompleto 0,00 4,34 4,34 4,34 0,00 13,02

Total% 34,78 26,09 4,35 30,43 4,35 100

Avaliando o manejo apropriado à conservação das espécies pesquisadas em relação ao que os extrativistas 

vêm realizando, podem-se constatar indícios de atividades que visem à sustentabilidade ambiental, como o 

respeito aos limites da fisiologia das plantas e ao período de recuperação respeitando o intervalo mínimo de 

extração, o que facilita a capacitação e implantação de novas atividades sustentáveis, como, por exemplo, a 

produção de geotêxteis.

No quesito disponibilidade, considerando o intervalo mínimo entre as extrações visando à conservação 

das espécies, destaca-se o tucum, por apresentar caule múltiplo, permitindo a retirada de até 7 folhas por 

planta dependendo da touceira. A carnaúba, apesar de apresentar caule solitário, permite a retirada de até 6, 

enquanto o babaçu e o buriti, também com caules solitários, permitem a retirada de apenas uma folha (Quadro 

3).
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Para a produção das fibras, são retiradas as folhas jovens, os chamados “olhos”, ainda tenros e por isso 

mais flexíveis, apropriados para o manuseio nas atividades artesanais, dentre outras. Porém, são necessários 

limites para a extração, pois tais folhas também são responsáveis pela renovação da planta.

Quadro 3. Produção estimada de folhas, por planta, no intervalo mínimo entre extrações.

Palmeira Por extração (folha) Intervalo (mês) Anual (folha)

Babaçu 1 2 6

Buriti 1 2 6

Carnaúba até 6 6 16

Tucum até 7 3 29

Sobre a extração, manuseio e qualidade das palmeiras, no tocante aos usos tradicionais, foram analisados 

critérios como: facilidade, transporte, armazenamento, textura, resistência e durabilidade.

Para cada critério, foram atribuídos três itens, como, por exemplo, facilidade de extração foi relacionada 

ao tempo de coleta da folha, definidos como: fácil, até 10 min; média, de 11 a 30 min e difícil, acima de 30 

min. O processo de extração é relativamente simples para todas as espécies de palmeiras selecionadas, não 

necessitando de instrumentos especializados.

A durabilidade e a resistência são características preponderantes na qualidade de produção das 

geotêxteis, representadas neste estudo, como critério de avaliação nos formulários, pelo tempo de duração 

dos artigos produzidos com as fibras das palmeiras, referindo-se: baixa, de 1 a 2 anos; média de 3 a 4 e alta, 

acima de 5 anos. Quanto a este critério, obteve-se ótima qualidade entre as espécies, destacando-se a palha de 

tucum como a mais resistente, porém para a atividade proposta, o nível médio de durabilidade é considerado 

suficiente para uma boa produção.

Com relação à resistência e durabilidade das geotêxteis usadas na estação, pode-se observar que após 

7 meses de monitoramento, as telas permanecem com sua estrutura conservada em 80%, apesar da ação das 

intempéries e dos organismos (fungos, formigas, minhocas entre outros seres envolvidos com a biodegradação) 

presentes na área.

Com relação ao manuseio, foram levados em consideração: flexibilidade alta, se dobrar sem quebrar; 

média, se envergar sem quebrar; e baixa, se quebrar ao envergar. Transporte: fácil, se exige apenas uma 

condição; médio, de duas a três condições; e difícil, se mais de três. Para armazenamento, foram utilizados 

os mesmos itens do transporte. Textura: baixa, quando lisa ou macia: média, com pouca rugosidade; e alta, 

muito rugosa. Tais características são importantes para a viabilidade de produção e geração de renda, para as 

comunidades envolvidas nas atividades extrativas.

A facilidade de produção tem grande interferência na produtividade, pois condiciona o rendimento. 

Dessa forma, foi determinada pelo tempo de duração para produzir as geotêxteis sendo fácil, de 1 a 2 horas; 

média, de 3 a 4 e difícil acima de 5 horas. Para 100% dos entrevistados, o babaçu e o buriti destacaram-se pela 

facilidade de produção. Enquanto o buriti e a carnaúba foram considerados os mais flexíveis (Figura 7).
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Figura 7. Critérios para avaliação da produção.

Para a análise conjunta dos critérios adotados para cada espécie de palmeira, nos quesitos extração 

e produção de geotêxteis, foram atribuídos pesos de 1 a 3 para cada item avaliado, gerando um somatório 

de pontos que classificou cada espécie em apropriada ou não para o tipo de uso proposto. Dessa forma, a 

pontuação mínima considerada adequada para essa atividade é a média mínima de 12 pontos para extração e o 

total mínimo 80 pontos para produção (Figura 8), com a aprovação das quatro espécies selecionadas.

Quanto ao teste de eficiência e resistência, com relação ao controle e proteção dos solos contra 

processos erosivos, os resultados obtidos, no período chuvoso, demonstraram ótimo desempenho das telas 

conforme as análises de laboratório (Figura 9). Acerca da quantidade de sedimentos retidos, as biomantas de 

palha de buriti, demonstraram-se mais eficientes, com uma redução na perda de material em 77%, seguida da 

de tucum e carnaúba, com a redução de 51% e 44% em relação às produzidas com palha de babaçu.

Figura 8. Média de pontos das palmeiras extraídas e total de pontos do teste de produção das Geotêxteis.

Figura 9. Análise da eficiência das geotêxteis.
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O solo desprovido de cobertura vegetal fica exposto diretamente aos raios solares e ao impacto das gotas 

de chuva, tendo como consequência sua desestruturação e desagregação, o que acarreta diversos processos 

erosivos e ocasiona maior perda da umidade. No entanto, o uso de geotêxteis pode evitar tais efeitos, visto que 

as telas proporcionam uma proteção ao solo, em aproximadamente 65% para os tipos confeccionados com 

palhas de buriti, tucum e carnaúba e em torno de 86 % para aquelas de babaçu.

Bezerra (2006), em seus experimentos, acompanhou o comportamento da umidade, em parcelas de 

Solo Exposto SE e Solo com Geotêxteis SG, registrando grande diferença entre os resultados, comprovando 

a eficiência das geotêxteis na manutenção da umidade superficial. Na parcela com solo exposto, os valores 

médios da umidade superficial variaram entre 3%, após duas semanas de estiagem e 21,8% com 32 mm de 

chuva, indicando um solo superficialmente mais seco que a parcela SG, que apresentou a umidade mais elevada 

que a parcela com solo exposto, tendo uma variação média entre 4,7% após 2 semanas de estiagem e 30,7% 

com 31,2 mm de chuva.

Um fator importante, constatado na estação está relacionado à cobertura do solo, pois nas parcelas 

onde foram colocadas as geotêxteis, houve a proteção do solo com relação aos efeitos splash e runoff, também 

comprovados pelo trabalho de Bezerra (2006), pois as telas das quatro espécies funcionaram como um tipo de 

serrapilheira, aumentando o teor de matéria orgânica, a porosidade e a manutenção da umidade.

A consorciação de espécies de gramíneas e leguminosas usadas no experimento produziu ótimos 

resultados, pois associou, respectivamente, a boa cobertura do solo à fixação de nitrogênio, além de estabelecer, 

segundo Araújo et al., (2005), a concorrência entre as espécies, favorecendo a fixação dos vegetais mais fortes 

e a variação do tamanho do sistema radicular das espécies, o que impede o aparecimento dos dutos (ruptura do 

talude) podendo comprometer a recuperação.

Nas três parcelas com geotêxteis, a vegetação apresentou ótimo desenvolvimento (Figura 10), sendo 

que nas parcelas I e II, com as telas de buriti, carnaúba e tucum, houve maior heterogeneidade e distribuição 

das espécies. Na parcela com a cobertura de babaçu, parcela III, que apresenta maior recobrimento do solo, 

houve maior homogeneização predominando as gramíneas, em virtude do tipo de trançado que proporcionou 

maior cobertura ao solo, favorecendo o aumento da densidade de plantas.

Figura 10. Desenvolvimento das espécies vegetais nas parcelas da estação durante o período de monitora-

mento: 3 dias após o plantio das sementes; 16 dias; 26 dias, 35 dias; 3 meses e 5 meses.
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CONCLUSÃO

Durante muito tempo, as técnicas da Engenharia tradicional de proteção de superfície por materiais 

artificiais foram as mais utilizadas para recuperar áreas degradadas. Atualmente vem se destacando novas 

formas de recuperação usando a Bioengenharia, que se propõe uma alternativa com vantagens ambientais nos 

aspectos: paisagístico, ecológico, econômico, entre outras.

Além do menor custo do projeto, em torno de 1/3 da recuperação tradicional, proporciona outras 

vantagens como: maior estabilidade das encostas através do reforço e drenagem do solo pelas raízes; regulação 

da umidade e temperatura próxima da superfície, criando condições ideais para o desenvolvimento vegetal; 

melhora a estrutura do solo e formação de horizonte superficial; criação e provisão de habitats para a fauna e 

flora; redução da poluição visual, pois a paisagem se torna mais agradável (Figura 11).

Essa forma de apropriação da Bioengenharia tem favorecido grupos de empresários que produzem 

industrialmente os materiais biodegradáveis: diferentes tipos de mantas, geotêxteis e bermalonas, realizando 

projetos de recuperação sem a preocupação com a problemática social envolvida. Porém, há dois anos vem 

sendo desenvolvido um projeto de recuperação de áreas degradadas por erosão, utilizando os princípios da 

Bioengenharia com uso sustentável de palmeiras como matéria prima para a produção artesanal de telas 

de contenção, envolvendo vários países, inclusive o Brasil, na cidade de São Luís – MA, apoiado pela União 

Europeia, que propõe o envolvimento dessas comunidades no processo de recuperação, de forma participativa. 

Figura 11. Área recuperada por Bioengenharia.

  

Fonte: DEFLOR (2006). 

Em São Luís, a área escolhida foi a da Salina-Sacavém, cuja ocupação contribuiu para acelerar os 

processos erosivos, através do desmatamento e retirada de material (areia e saibro) nessa área, com risco 

iminente a moradores e residências de comunidades carentes envolvidas (Figura 12).

Figura 12. Área degradada da ocupação Salina do Sacavém.
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A proposta consiste em se utilizar, a priori, tipos de fibras de palmeiras encontradas em abundância na 

Baixada Maranhense, como matéria prima para a fabricação das geotêxteis, produzidas tanto pela comunidade 

próxima a área degradada, quanto por aquelas envolvidas no processo de extração e artesanato de produtos 

dessas espécies.

Figura 13. Fluxograma da proposta sustentável.

Dessa forma, a ampla variedade e disponibilidade de espécies da família das Palmáceas na APA da Baixada 

Maranhense, destacando-se o babaçu e tucum, favorece a intensidade e diversidade de usos tradicionais, bem 

como a utilização dessas plantas para novas categorias de uso sustentável como, por exemplo, a produção de 

geotêxteis, empregando o manejo adequado para conservação de cada espécie.

No caso do buriti e da carnaúba, as alterações ambientais em função do desmatamento para a expansão 

das práticas agropecuárias e de represamento dos cursos d’água, além do crescimento populacional, vêm 

reduzindo a oferta de fibras, fato que exige, além do manejo apropriado, praticas sistemáticas de revegetação.

A produção e utilização de geotêxteis, na recuperação de áreas degradadas por erosão, podem ser 

consideradas como atividades que associam a sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Tais atividades 

envolvem tanto a geração de renda para as comunidades de onde são extraídas as matérias primas quanto para 

aquelas do entorno das áreas impactadas por processos erosivos, além de promover vantagens ecológicas, 

econômicas e paisagísticas às áreas recuperadas por essa técnica.

As geotêxteis confeccionadas em São Luís, a partir de fibras das espécies buriti, carnaúba, tucumã e 

babaçu apresentaram ótimos resultados com relação à produtividade e eficiência na contenção e recuperação 

de áreas degradadas por processos erosivos como adaptação da técnica já utilizada em algumas regiões com 

fibras de outras palmeiras.

Neste sentido, esse tipo de técnica apresenta-se como uma das melhores soluções para a problemática 

ambiental gerada pela degradação de solos por voçorocas, uma vez que requer a utilização mínima de 

equipamentos pesados e de movimentação de terras. Tal processo ocasiona menor perturbação durante as 

obras de contenção, reduz os custos dos projetos de recuperação além de envolver as comunidades nas áreas 

de trabalho, gerando trabalho e renda.





Foto: Claudio Urbano B. Pinheiro
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INTRODUÇÃO

A mata ciliar é uma formação florestal que acompanha cursos d’água, influenciando e sendo influenciada 

por estes corpos d’água, tanto do ponto de vista físico-climático, quanto dos processos ecológicos definidos 

pela composição faunística, florística e de microorganismos, bem como das interações destes conjuntos de 

organismos (MARINHO-FILHO & GASTAL, 2001).

As vegetações ciliares desempenham funções significativas nos processos que mantêm a saúde da 

microbacia e do ecossistema aquático, por contribuir para a dinâmica e hidráulica dos canais; geração do 

escoamento direto produzido por uma dada chuva; deposição e arraste de sedimentos; aporte de galhos, troncos 

e resíduos vegetais para o canal; fonte de alimentos para o ecossistema aquático; controle da temperatura da 

água; controle da qualidade da água; e controle sobre a comunidade de microinvertebrados do riacho (FAIL et 

al., 1987; NAIMAN & DÉCAMPS, 1997; LIMA & ZÁKIA, 2000 apud LIMA, 2003).

Admite-se, hoje, que 60 mil espécies vegetais, das cerca de 250 mil existentes no planeta, correm o 

risco de extinção nos próximos 20 anos, devido à destruição de seus habitats naturais (HEYWOOD, 1989 

apud BARBOSA, 2001). Tal constatação tem despertado polêmica e preocupa os pesquisadores de todo 

mundo. Neste contexto, as matas ciliares se estabelecem como importantes formações a serem conservadas 

(BARBOSA, 2001).

Apesar da importância ambiental, as matas ciliares vêm se aproximando de uma virtual erradicação 

em várias partes do Brasil. Entre os inúmeros fatores que têm contribuído para isso, destacam-se, devido à 

gravidade, os desmatamentos, as queimadas, os represamentos e o assoreamento dos rios devido à erosão 

(GIBBS, LEITÃO FILHO & ABBOT, 1980). 

Na região da Baixada Maranhense, o rio Pericumã, apesar de ainda pouco estudado, especialmente nos 

seus ambientes do alto curso, conta com o conhecimento acumulado dos seus usuários que vêm utilizando 

historicamente e de forma continuada os recursos ambientais, em particular os recursos vegetais.

Embora reconhecida a importância das matas ciliares para o ambiente do alto curso do rio Pericumã, 

sobretudo por se tratar da região que abriga as nascentes deste rio, são escassos os trabalhos neste ambiente, 

inclusive referente às matas ciliares. 

Desta forma, pretendeu-se avaliar a sustentabilidade das formas de uso e manejo, estado atual e 

perspectivas de conservação, das matas ciliares da região do alto curso do rio Pericumã, utilizando como 

instrumentos a fitossociologia e a etnobotânica, em metodologia combinada e adaptada.
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METODOLOGIA

Identificação e Caracterização das Unidades de Paisagem

A heterogeneidade ambiental das áreas ciliares contribui para a sua riqueza florística. As áreas ciliares 

são em geral ocupadas por um mosaico de tipos vegetacionais ou até mesmo de unidades fitogeográficas, cada 

qual com suas particularidades florísticas (RODRIGUES & NAVE, 2001).

Com isso, o principal fator de variabilidade natural nos ecótonos fluviais terra/água é decorrência 

das alterações da hidrologia (HENRY 2003). Destaca-se que o tempo de residência da água no solo define a 

fisionomia da vegetação nessas áreas. Quanto maior a residência da água no solo mais campestre é a fisionomia, 

passando por transições fisionômicas em função do domínio de uma ou algumas espécies, assim como os 

buritizais (RODRIGUES, 2001).

Sendo a área de estudo um ambiente sujeito a ciclos de inundação, caracterizou-se as unidades de 

paisagem segundo a dinâmica de inundação e as tipologias vegetacionais principais, ou seja, a variável 

categórica para caracterização das unidades de paisagem foi o ciclo de inundação. Assim, foram definidos a 

partir de visitas de campo e informações com moradores, os ambientes constantemente encharcados, com 

período de encharcamento e sem período de encharcamento (pelo menos em grandes cheias, compondo assim 

como o “leito maior excepcional”).

Estudo Fitossociológico

Para a delimitação da área dos levantamentos fitossociológicos, foi empregado o método de parcelas 

(ALBUQUERQUE & LUCENA, 2004). Destaca-se que tal levantamento foi feito de forma a contemplar a 

amostragem da vegetação em todas as fisionomias ambientais existentes na cobertura vegetal em questão.

Foram amostradas parcelas não contínuas nos ambientes presentes na zona ciliar no alto curso do 

rio Pericumã, a saber: ambiente de terra firme (solo drenado), ambiente de igapó (solo sujeito a inundação) 

e ambiente de aterrado (solo encharcado). Em cada localidade (povoado do Guanani, Enseada Grande e 

Sororoca), foram amostradas três parcelas de 10x50m (500m²) sobre cada tipo de ambiente. Portanto, foram 

amostradas três réplicas de cada ambiente (nove parcelas), perfazendo uma área total de 4.500m², equivalente 

a 0,45ha. O tamanho da área total amostrada foi definido a partir de viagem de campo e bibliografia consultada 

(ALBUQUERQUE & LUCENA, 2004).

Em cada uma das parcelas, foram levantados os seguintes dados: nome comum, hábito de crescimento 

(árvore, arvoreta, arbusto, erva e palmeira), altura e circunferência à altura do peito (CAP) igual ou maior que 

10cm e estágio de desenvolvimento. As epífitas, pteridófitas, indivíduos mortos e plântulas não foram incluídos 

na amostra, sendo apenas listadas pela sua presença. A identificação das espécies foi feita por meio de bancos 

de dados já existentes sobre a bacia, coleta e exame de material botânico e imagens digitais.

As coletas foram realizadas especialmente no período de estiagem, em virtude da área de estudo ficar 

inacessível no período chuvoso, devido ao tombamento de árvores e o rompimento de pontes. 

Os parâmetros fitossociológicos analisados foram os usuais em fitossociologia: densidade relativa (De. 

Re), dominância relativa (Do. Re), frequência relativa (F. Re), densidade total (DT), riqueza (S), índice do valor 

de importância (IVI), equitabilidade (J), índice de diversidade de Shannon-Wiener (H’), diâmetros máximo, 

mínimos e médios (D.Ma, D.Mi e D. Me) e alturas máximas, médias e mínimas (A. Ma, A.Me e A.Mi), utilizando 

o programa FITOPAC (SHEPHERD 1995). Neste programa, as parcelas foram analisadas de duas maneiras: em 

conjunto para avaliar as comunidades vegetais ciliares do alto curso do rio Pericumã como um todo e separada 

para avaliar se a pressão diferenciada por localidade (povoado) sobre os usos refletia de forma distinta na 

conservação desses recursos vegetais.
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Para o agrupamento dos indivíduos em classes diamétricas, foi utilizada a fórmula de Intervalo de Classe 

(IC)= A/nc; onde: A= amplitude= diâmetro maior – diâmetro menor; nc= nº de classes= 1 + 3,3logn e n= nº de 

dados (BARBIERI, 1995).

Sabe-se que a diversidade da vegetação pode ser observada por vários índices, sendo que o de Shannon-

Wiener é o mais utilizado para expressar as características da comunidade, pelo seu nível de organização 

biológica (BROWER & ZAR, 1984 apud LONGHI, 2000). O índice de SHANNON-WIENER para o cálculo 

da diversidade atribui um peso maior a espécies raras (ODUM, 1988). Por isso, adotamos este índice para 

diversidade neste estudo.

O valor do índice de diversidade Shannon-Wiener (H’) é usualmente encontrado entre 1,5 e 3,5 e 

raramente ultrapassa 4,5. A equitabilidade (J) expressa a relação entre a diversidade e o máximo valor que 

esta pode alcançar. Para isso, a equitabilidade é obtida entre 0 e 1, onde 1 representa a situação em que todas 

as espécies são igualmente abundantes. Tanto a diversidade de Shannon-Wiener quanto a equitabilidade 

assumem que todas as espécies foram incluídas na amostragem (MARGURRAN, 1988 apud MIRANDA, 2000).

O índice do valor de importância (IVI) é a combinação dos valores fitossociológicos relativos das espécies, 

com a finalidade de atribuir um valor para elas dentro da comunidade vegetal a que pertencem (MATTEUCCI 

& COLMA, 1982 apud HACK et. al., 2005).

Estudo Etnobotânico

A condução dos estudos etnobotânicos se deu por meio de observação direta, entrevistas informais e 

entrevistas formais. As entrevistas formais foram realizadas com pessoas consideradas informantes-chaves no 

conhecimento e uso das plantas das matas ciliares do alto curso do rio Pericumã, para as quais foram utilizados 

questionários semi- estruturados. Para a seleção desses informantes, foram usados critérios tais como: ser 

morador da área de estudo, ter um grande conhecimento da região e ter idade maior ou igual a 40 anos. Os 

termos informante principal e informante-chave aparecem em muitos trabalhos. Trata-se de uma pessoa, 

selecionada dentre todos os informantes, para colaborar mais ativamente na pesquisa, escolhida por critérios 

definidos pelo pesquisador (ALBUQUERQUE & LUCENA, 2004).

As entrevistas informais foram realizadas com a comunidade em geral, a fim de obter indicações dos 

informantes-chaves e informações complementares sobre os usos dos recursos vegetais. Deve-se destacar 

que, a partir da abordagem com o primeiro informante-chave indicado pela comunidade, os demais informantes 

foram escolhidos segunda a técnica “bola-de-neve” (“snow ball”). Esta técnica é intencional na medida em que 

cada entrevistado indica o próximo. Esta forma de amostragem tem sido comumente utilizada em trabalhos 

etnobotânicos (BAILEY, 1999 apud ALBUQUERQUE, 2004).

Os dados foram formatados para análises quantitativas e qualitativas com o uso de programas dos Excel, 

JMP e FITOPAC (SHEPHERD, 1995).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Unidades de Paisagem

Nas três localidades amostradas, foram identificadas as mesmas unidades de paisagem: Campos 

Inundáveis, Igapó, Terra Firme e Aterrado.

Embora as unidades de paisagem eminentemente aquáticas, como lagos e rios, não tenham sido incluídas, 

deve ser ressaltada a presença frequente de um elevado número de espécies de macrófitas aquáticas. Sua 

importância conhecida para os ecossistemas aquáticos e sua influência nas áreas marginais dos corpos d’água 
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as caracterizam como parte relevante dos ecossistemas, ainda que neste estudo não tenham sido incluídas e 

estudadas como tipologia vegetacional ciliar.

São exemplo de espécies de macrófitas aquáticas encontradas na área de estudo: Echinodorus subalatus 

(Alismataceae), Limnobium laevigatum (Hydrocharitaceae), Lemna valdiviana (Lemnaceae), Polygonum punctatum 

(Polygonaceae), Pontederia parviflora (Pontederiaceae), Salvinia auriculata (Salviniaceae), Pistia stratiotes 

(Araceae), Eichhornia crassipes (Mart.) Solms (Pontederiaceae) e Ceratopteris pteridoides (Pteridaceae). A figura 1 

apresenta uma visão geral de uma comunidade de macrófitas aquáticas presente no povoado Enseada Grande.

Figura 1. Visão geral de macrófitas aquáticas, povoado Enseada Grande,  período de estiagem, município de 

Pedro do Rosário-MA.

Campos Inundáveis

Também conhecidos como campos de várzea, apresentam formações vegetais abertas localizadas nas 

planícies de inundação, margeando os altos cursos dos rios perenes e cujo padrão de inundação é controlado por 

cheias fluviais (MARANHÃO, 2003 apud SANTOS, 2004). Em virtude do predomínio de ervas, a sua tipologia 

vegetacional foi definida como Campos Herbáceos (Figuras 2 e 3). Algumas espécies encontradas nesses 

campos: Pimenta longa do campo (Piper sp; Piperaceae), Tripa-de-vaca (Neptunea oleracea Lour.; Leguminosae 

(Mimos.), Capim-de-marreca (Paratheria prostrata Griseb; Poaceae), Trevo-de-quatro-folhas (Marsilea deflexa A. 

Braun; Marsileaceae) e Fedegoso (Heliotropium lanceolatum Ruiz et Pav.; Boraginaceae).

Figuras 2 e 3. Campo Inundável (Campo Herbáceo), povoado Guanani, município de Pedro do Rosário – MA. 

A: período de estiagem. B: período chuvoso.

A B
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Igapó

São áreas marginais de lagos, rios e igarapés, inundadas sazonalmente durante um período que vai 

de 4 a 6 meses por ano, formadas principalmente por indivíduos de arariba (Symmeria paniculata Benth; 

Polygonaceae), embroira (não identificada), criviri (Mouriri guianensis Aub.; Melastomataceae) e a palmeira 

marajá (Bactris brongniartii Mart.; Palmae). Portanto, são áreas caracterizadas por apresentarem um estrato 

arbóreo e um estrato de palmeiras.

A sua tipologia vegetacional característica é a Mata de Igapó, que margeia os          lagos e rios do médio/alto 

curso do rio Pericumã, sazonalmente inundadas pelas cheias fluviais (SANTOS, 2004). A vegetação é perenifólia. 

As maiores árvores chegam até 25m de altura, com ramificação baixa e densa. Esta mata também recebe outras 

denominações pela população local da área de estudo, como gapó, mata do baixo, ou ainda mata de beira de 

campo, provavelmente pelo fato desta mata se apresentar, geralmente, associada ao campo inundável (Figura 

4).

Figura 4.  Igapó (Mata de Igapó), período de estiagem, povoado Sororoca, município de São Bento - MA.

Terra Firme

O ambiente de Terra Firme possui como tipologia vegetacional peculiar a Mata de Terra Firme. A Mata 

de Terra Firme ocupa as terras mais altas, com grande número de espécies arbóreas que podem chegar até 

30m de altura, hospedando epífitas (briófitas, principalmente) e cipós lenhosos. Além do estrato arbóreo, este 

ambiente conta com o estrato arbustivo e de palmeira.

Constituída pelos ambientes livres dos pulsos de inundação, que incluem no caso da área de estudo, 

os babaçuais, as florestas secundárias e as matas ciliares não inundáveis, aqui denominadas Matas de Terra 

Firme. A vegetação arbórea desta tipologia vegetacional se assemelha à floresta original em sua composição de 

espécies, contudo, são claros os sinais de perturbação e regeneração na floresta, expressos na circunferência 

(CAP) e altura das árvores, inferiores àquelas que seriam esperadas em indivíduos de uma floresta primária. 

Segundo informações locais, estas matas de terra firme não são utilizadas para instalação de roças há pelo 

menos 40 anos. Tecnicamente, as matas amostradas nesta categoria podem ser consideradas capoeirão 

(SEMATUR, 1991) (Figura 5).
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Figura 5 .  Terra Firme (Mata de Terra Firme), período de estiagem, povoado            Sororoca, município de São 

Bento - MA.

Aterrados

Os aterrados são áreas banhadas por águas paradas, pantanosas. Na sua formação, camadas de gramíneas 

e outras plantas aquáticas de menor porte vão gradativamente se acumulando, formando o substrato, onde 

crescem plantas de porte cada vez maior. Com a morte de muitas espécies que não conseguem adaptar-se ao 

substrato sem solo, acumula-se a matéria orgânica (VINHOTE, 2005). A espessura do substrato aumenta com 

o passar do tempo, constituindo assim em solo essencialmente orgânico. Quando desmatados e drenados, a 

matéria orgânica vai sendo oxidada gradativamente, diminuindo sua espessura. Outro aspecto a ser considerado 

é o perigo de queima do solo quando seco, que poderá ser completamente destruído (JACOMINE, 2001).

A sua tipologia vegetacional característica é a Mata de Aterrado, composta principalmente por juçara 

(Euterpe oleracea Mart.; Palmae), buriti (Mauritia flexuosa L.; Palmae) e aninga (Montrichardia arborescens (L.) 

Schott; Araceae) (Figura 6). Seus estratos principais são constituídos por palmeira, arbustos e ervas. Também 

é comum a presença abundante de pteridófitas e cipó traquá (Philodendron cordatum Kunth; Araceae). Pode-se 

encontrar alguma árvore emergente, geralmente em proximidade com o ambiente de terra firme.

Segundo depoimento de moradores antigos na região, no final da década de 80 houve um grande 

incêndio neste ambiente que se alastrou desde o povoado de Três Palmeiras até o povoado da Sororoca. Alguns 

acreditam que esse incêndio pode ter contribuído para a diminuição do pescado. 

Figura 6. Aterrado (Mata de Aterrado), período de estiagem, São Bento - MA.
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Composição Florística e Estrutura da Vegetação

Foram encontradas 96 espécies, pertencentes a 40 famílias e três subfamílias (Papilionoideae, 

Caesalpinioideae e Mimosoideae) pertencentes à família Leguminosae, que aqui são analisadas separadamente 

por apresentar valores bem discrepantes. As plantas não identificadas a nível botânico receberam a 

denominação INDET mais a letra inicial do nome da localidade onde foram encontradas pela primeira vez. Estas 

plantas foram enquadradas em uma família denominada “Desconhecida”, exceto a planta Embroira (INDETG 3), 

que foi identificada como pertencente à família Polygonaceae.

As famílias Palmae (464 indivíduos amostrados), Costaceae (377), Piperaceae (239), Polygonaceae 

(231), “Desconhecida” (149) e Araceae (138) foram aquelas com maior número de indivíduos, representando 

74,77% do total (Figura 7). A família Costaceae apresentou 377 indivíduos de uma única espécie Costus cf. 

arabicus L., enquanto Palmae, Piperaceae e Polygonaceae tiveram seus valores considerados em função das 

espécies Bactris brongniartii Mart, Piper angustifolium e Symmeria paniculata Benth, respectivamente.

As famílias com maior % de espécies (%Spp) no levantamento foram “Desconhecida” (18,75%), Palmae 

(9,38%), Leguminosae-Mimosoideae (7,29%), Bignoniaceae (5,21%), Lecythidaceae (4,17%), Rubiaceae (4,17%) 

e Annonaceae (3,13%) (Figura 8). MEYER et al. (2004), em um estudo feito na floresta de galeria do Parque 

Estadual do Rola-Moça (MG), encontraram as famílias Rubiaceae, Annonaceae e Leguminosae, tal como neste 

trabalho dentre as famílias que apresentaram os maiores valores de riqueza.

Na análise do índice do valor de importância (IVI) para as famílias, Leguminosae - Caesalpinioidae 

ocupou o maior valor (11,01%), superando Palmae (9,78%), “Desconhecida” (9,24%), Polygonaceae (8,12%), 

Lecythidaceae (7,15%), Costaceae (6,73%) e Piperaceae (4,58%), embora estas tenham sido representadas por 

muitos indivíduos. Isto se deu em função da maior dominância da primeira família, pelo fato dela apresentar 

indivíduos com maiores diâmetros, mas de número inferior de indivíduos amostrados (Figura 9).

Figura 7. Distribuição do número de indivíduos por 

família, em 2005.

Figura 8. Distribuição do percentual de espécies 

por família, em 2005.

Figura 9. Distribuição do índice do valor de importância (IVI) por família, em 2005. L(Ca) = Leguminosae (Cae-

salpinioideae), Pal = Palmae, Des = Desconhecida, Pol = Polygonaceae, Lec = Lecythidaceae, Cos = Costaceae, 

Pip = Piperaceae, Sim = Simaroubaceae, Big = Bignoniaceae, Ara = Araceae, Cec = Cecropiaceae, Myr = Myrta-

ceae, L(Mi) = Leguminosae (Mimosoideae), Mel = Melastomataceae, Bor = Boraginaceae, Sap = Sapindaceae, 

Ann = Annonaceae, Rub = Rubiaceae, Eup = Euphorbiaceae, Aral = Araliaceae.
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As dez espécies com maiores valores de IVI representam 43,43% do total, e foram destaques Macrolobium 

acaciaefolium Benth (30,33), Costus cf. arabicus L. (19,27), Symmeria paniculata Benth (14,18), Bactris brongniartii 

Mart (12,09) e Simarouba sp (10,60).

M. acaciaefolium, com densidade relativa (2,57%) inferior a C. cf. arabicus (17,64%), e B. brongniartii (8,33%) 

com densidade relativa inferior a Simarouba sp (9,92%), apresentaram os maiores índices em função de seus 

maiores valores de dominância relativa 25,04% e 4,22%, respectivamente. O parâmetro que mais colaborou 

para determinação de uma espécie foi a dominância relativa; algumas vezes, entretanto, a densidade relativa.

A abundância e o número de espécies contribuíram para um índice de diversidade de Shannon-Wiener 

(H’) igual a 3,29. Este índice é considerado alto quando comparado com outros trabalhos. Entretanto, tal 

resultado pode estar relacionado ao tamanho total de área amostrada e o critério de inclusão dos indivíduos nas 

amostras. Segundo Moro, Schmitt & Diedrichs (2001), para uma comunidade vegetal que apresenta o índice de 

diversidade de Shannon Wiener (H’) igual a 2,97 é possível que esta possa superar suas próprias necessidades 

de regeneração sem, no entanto, prescindir de um plano de manejo adequado.

A equitabilidade (J) calculada foi igual a 0,7, indicando que grande parte das           espécies possuem sua 

abundância de forma bem distribuída. A Tabela 1 mostra que dentre os principais parâmetros fitossociológicos 

observados nas tipologias vegetacionais da zona ciliar do alto curso do rio Pericumã, a tipologia Mata de 

Aterrado apresentou os valores mais altos para número de indivíduos. Contudo, para os demais parâmetros, 

2/3 das parcelas apresentaram os valores mais baixos quando comparados com as parcelas das outras tipologias 

vegetacionais. A tipologia Mata de Igapó apresentou valores intermediários para todos os parâmetros, 

enquanto a tipologia Mata de Terra Firme apresentou os valores mais altos para os parâmetros número de 

espécies, altura média e diâmetro médio. O que significa que para ambientes com modificações sazonais, 

especialmente no que se refere à inundação, é menor  o número de espécies que se tornam especialistas.0

Tabela 1. Principais parâmetros fitossociológicos das tipologias vegetacionais das  matas ciliares do alto curso 

do rio Pericumã (Nº de spp – nº de espécies, Alt. Média – altura média (m), D. médio – diâmetro médio (cm)).

Parcela Tipologia Vegetacional N° de Ind. N° de Spp Alt.Média D. Médio

1G Mata de Aterrado 309 12 8,0 9,5

2E Mata de Aterrado 482 9 6,3 8,7

3S Mata de Aterrado 165 10 15,6 19,3

4G Mata de Igapó 250 22 9,2 14,6

5E Mata de Igapó 171 6 6,3 10,4

6S Mata de Igapó 137 12 12,2 19,0

7G Mata de Terra Firme 204 41 12,5 11,7

8E Mata de Terra Firme 195 38 15,0 14,8

9S Mata de Terra Firme 224 34 19,0 19,0

Marques, Silva & Salino (2003), tal como neste estudo, chegaram ao mesmo resultado sobre o 

componente arbustivo-arbóreo de uma floresta higrófila da bacia do rio Jacaré-Pepira - SP, quanto às diferenças 

entre as espécies que ocupam os ambientes diferenciados na zona ciliar. Eles observaram que as espécies 

generalistas e de solo drenado contribuíram principalmente com a riqueza da comunidade, e as espécies que 

preferem solo encharcado tiveram maior participação na densidade e dominância relativas. Tal observação já 

havia sido feita por Rodrigues & Nave (2000 apud MARQUES, SILVA & SALINO, 2003).
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A partir dos dados de CAP ≥ 10cm (depois convertido em diâmetro), foi possível determinar 11 classes 

de diâmetros (Figura 10). A distribuição dos diâmetros apresentou uma tendência à forma de um “J” invertido, 

cujo aspecto é característico de florestas nativas (HARPER, 1990 apud DANIEL & ARRUDA, 2005) e a descrita 

para formações ciliares (FELFILI, 1995, 1997; SILVA JUNIOR, 1995 apud DANIEL & ARRUDA, 2005). A classe 

que apresentou o maior nº de indivíduos foi a II (5,1–10,0 cm) com 367, equivalente a 52,65% do total. Vale 

salientar que a ausência de representantes na classe de diâmetro VII (32,1-37,00cm) e um menor nº de indivíduos 

na primeira classe (2,1-7,0cm), provavelmente pode estar associada ao método, uma vez que a amplitude de 

classe foi preestabelecida visando a comunidade como um todo, podendo assim, não representar fielmente 

a distribuição de algumas espécies.

Figura 10. Distribuição diamétrica das plantas lenhosas (N = 697). Classes de altura: I) 2,1-7,0cm; II) 7,1-

12,0cm; III) 12,1-17,0cm; IV) 17,1-22,00cm; V) 22,1- 27,0cm; VI) 27,1-32,0cm; VII) 32,1-37,00cm; VIII) 37,1-

42,00cm; IX) 42,1-47,00cm; X) 47,1-52cm.

No que diz respeito aos principais parâmetros fitossociológicos calculados para as localidades amostradas, 

a Tabela 2 mostra as principais diferenças encontradas. Não foram encontradas diferenças significantes entre 

as localidades Guanani e Sororoca para os parâmetros de riqueza, diversidade e equitabilidade. Este fato é 

explicado pela proximidade dessas localidades. Entretanto, quanto ao parâmetro densidade total, a localidade 

Sororoca apresentou o menor valor, mostrando com isso um menor número de indivíduos por área amostrada.

As diferenças mais evidentes para os referidos parâmetros fitossociológicos calculados referem-se 

àquelas amostras da localidade Enseada Grande. O índice de diversidade foi o menor (H’=2,71), bem como a 

riqueza de espécies (47), embora nesta localidade a densidade total dos indivíduos amostrados tenha sido a 

mais alta. Isto sugere maior grau de regeneração (recrutamento de indivíduos) nesta localidade, corroborado 

pela altura média e diâmetros médios mais baixos.

Tabela 2. Riqueza (S), Diversidade (H’), Equitabilidade (J), Estimativa de densidade total DT- indivíduos/ha) 
das espécies vegetais amostradas em matas ciliares do alto curso do rio Pericumã por localidade.

Localidade S H’ J DT AM DM

Guanani 59 3,10 0,76 5066,67 10,33 12,16

Enseada Grande 47 2,71 0,70 5240,00 9,89 12,03

Sororoca 50 3,11 0,79 3433,33 16,06 18,97
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Analisando a distribuição de indivíduos adultos e jovens (com CAP 14cm e altura 6m) das espécies 

vegetais amostradas na mata ciliar do alto curso do rio Pericumã, por povoado (Figura 11), pode ser observado 

que os fragmentos de mata ciliar dos povoados do Guanani e Sororoca investem de forma equivalente em novos 

indivíduos, enquanto no fragmento de mata ciliar do povoado de Enseada Grande, há um maior investimento 

na formação de novos indivíduos. A diferença no recrutamento de novos indivíduos pode estar relacionada ao 

ciclo de inundação. Este fato pode ser explicado pela diferença de cotas neste trecho como mostra a figura 12, 

o qual está funcionando como uma planície de base local, proporcionando com isso um “aprisionamento” das 

águas das chuvas por um período superior ao dos demais povoados (Guanani e Sororoca).

No que diz respeito ao número de indivíduos adultos presentes na comunidade vegetal ciliar, o fragmento 

referente à comunidade do Guanani apresentou o maior valor, seguido do valor do povoado Enseada Grande. 

O povoado Sororoca apresentou o menor valor de indivíduos adultos. As ações antrópicas pelas localidades 

podem estar potencializando estes resultados.

Figura 11.  Distribuição de indivíduos adultos e jovens das espécies vegetais      amostradas na mata ciliar 

do alto curso do rio Pericumã por povoados.

Figura 12. Recorte da carta DSG de Pinheiro de 1981 mostrando o aprisionamento d’água no Campo do 

Bamburral (nas proximidades do povoado Enseada Grande), resolução – 1:100.000. Fonte MARANHÃO 

(2003).

A
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Uso, Manejo e Conservação das Espécies Vegetais

Foram entrevistados 21 informantes-chaves das diferentes localidades da área de estudo. Não foram 

encontradas diferenças significativas sobre as formas de uso dos recursos naturais vegetais por localidade. A 

figura 13 mostra alguns desses usos.

Figura 13. Alguns usos das comunidades do alto curso do rio Pericumã, A: cofo como ninho para galinha; B: 

peneira de massa de mandioca; C: pilão; D: jirau; E: arco de landroá e F: utensílios domésticos.

�      

     

             

Para cada espécie citada, os informantes indicaram um ou mais usos. A partir desses dados, foi 

possível agrupar as diferentes indicações em etnocategorias de uso. As plantas foram, portanto, agrupadas em 

sete categorias de uso, a saber: Material de Construção (MC), Alimento Humano (AH), Alimento Animal (AA), 

Uso Cultural (UC), Uso Medicinal (UM), Uso Econômico (UE), e para aquelas plantas cujos informantes não 

relataram nenhum uso, estas foram agrupadas em uma categoria denominada como Sem Uso (SU).

As categorias que apresentaram usos e que tiveram o maior número de espécies citadas foram: material 

de construção, alimento humano e uso cultural (Figura 14).

F

B
C

D

E
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Figura 14. Distribuição dos usos das espécies botânicas levantadas por etnocategorias, alto curso do rio 
Pericumã (MA) em 2006.

São exemplos de usos presentes na categoria material de construção: caibro, estaca, grade, portas, 

janelas, casas de taipa cobertas de palhas, casas de taipa sustentadas por cipó, cercado, mourão e outros. Com 

algumas exceções, esta categoria implica na retirada total da planta para obtenção da madeira, levando com 

isso à perda progressiva dos indivíduos arbóreos das espécies de interesse.

O critério para escolha das plantas para a obtenção da madeira está em função do tipo de uso e 

do conhecimento passado por gerações anteriores a respeito dessas plantas, tais como, a durabilidade 

e a resistência a cupim. Dentre as espécies citadas para esta etnocategoria estão: o pau d’arco (Tabebuia 

aurea (Manso) Benth.; Bignoniaceae), o cedro (Cedrela odorata L; Meliaceae), a paparaúba (Simarouba sp; 

Simaroubaceae), a mejuba (Duguetia furfuraceae (St. Hill); Annonaceae), o ingá-xixi (Inga cylindrica (Vell.) Mart.; 

Leguminosae (Mimos.), o ingá pé-de-galinha (Inga laurina (Sw.) Willd.; Leguminosae (Mimos.), a tatajuba-poca 

(Bagassa guianensis Aubl; Moraceae), o babaçu (Orbignya phalerata Mart; Palmae), o cipó muchila (Doliocarpus 

dentatus (Aubl.) S; Dilleniaceae), e outras.

Segundo as citações, a segunda categoria de uso, ou seja, para alimento humano, caracteriza-se pelo uso 

de frutos e seus derivados. Este dado também foi encontrado em um estudo feito em mata de galeria (mata 

ciliar) no Vale do Aricá, Mato Grosso (PASA & GUARIM NETO, 2000), no qual esta categoria representou 50 % 

do total                           de citações.

Embora, os usos de frutos e seus derivados se constituam numa importante fonte nutricional de 

carboidratos e vitaminas para a comunidade do alto curso do rio Pericumã, não foi percebido um grande 

interesse desta comunidade pelas frutas nativas, tais como o bacuri-panã (Rheedia sp; Clusiaceae), a murta 

(Myrcia selloi (Spreng) N. Silv; Myrtaceae), o marajá (Bactris brongniartii Mart; Palmae), e o buriti (Mauritia 

flexuosa L. F; Palmae).

No que se refere à categoria uso cultural, os usos são os mais diversificados; portanto, não existe um 

grupo de plantas específicas para esta categoria. Alguns usos aqui encontrados são: carvão, lenha, brinquedo 

(peão), defumação, cachimbo, arapuca para pegar pássaro, cangalha, arco de landroá (apetrecho de pesca) 

e utensílios domésticos. Dentre as espécies citadas para esta categoria estão a jeniparana (Gustavia augusta 

L; Lecythidaceae), a arariba (Symmeria paniculata Benth; Polygonaceae), a vara-de-rego (não identificada), o 

taquari (Mabea sp; Euphorbiaceae) e o babaçu (Orbignya phalerata Mart; Palmae).

Em virtude das comunidades do alto curso do rio Pericumã praticarem, em sua maioria, a criação de 

búfalos, porcos e galinhas de forma livre, ou seja, sem confinamento, na categoria alimento animal não há 

distinção entre o que é alimento para animais silvestres e animais domésticos. Assim sendo, o principal uso 

nesta categoria é voltado para os frutos que estão disponíveis na vegetação ciliar. Quando existe alguma 

preparação para a alimentação, como a retirada do palmito da juçara (Euterpe oleracea Mart; Palmae) ou da 
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folha de embaúba (Cecropia glaziovi Snethlage; Cecropiaceae) para os animais domésticos, o porco e o gado, 

respectivamente, o uso foi definido pelos informantes como ração.

Em se tratando dos animais silvestres (macaco, pássaros, capivara, etc.)  presentes na área de estudo, 

a busca pelos frutos nativos pode representar uma importante forma de dispersão das espécies frutíferas e 

posterior recrutamento de novos indivíduos para a mata ciliar como é o caso da gargaúba (Cordia tetandra Aubl; 

Boraginaceae).

A etnocategoria uso medicinal, para a qual neste estudo houve um número reduzido de espécies citadas, 

é apontada como a mais citada em diversos trabalhos etnobotânicos realizados em regiões tropicais (PASA 

& GUARIM NETO, 2000). Dentre as espécies mais citadas, estão: o cipó unha-de-gato (Bignonia unguiscati L; 

Bignoniaceae), utilizado como remédio para conjuntivite; o açoita cavalo (Luehea divaricata Mart; Tiliaceae), 

utilizado como remédio para inflamação; o lacre (Vismia guianensis; Clusiaceae), utilizado como remédio para 

impigem e a santa maria, utilizado como antitérmico.

A categoria de uso econômico está representada pela extração do recurso vegetal que fornece uma renda 

complementar à família. Este uso está restrito à extração e venda do fruto da juçara (Euterpe oleracea Mart; 

Palmae) e da amêndoa do babaçu (Orbignya phalerata Mart; Palmae). Segundo depoimento dos informantes-

chaves e demais moradores da comunidade da área de estudo, a safra da juçara abrange um período de outubro 

a fevereiro. Este período foi registrado pelas três localidades (povoados). Portanto, não há diferenças quanto 

ao período de extração destes recursos vegetais entre os povoados.  Durante todo esse período (outubro-

fevereiro), diariamente são coletadas nos juçarais presentes nos aterrados, dezenas de latas de juçara (valor 

não quantificado). Uma lata rende de 10 a 15 litros de juçara e é repassada a atravessadores pela quantia de 

R$10,00 cada. Um extrativista pode chegar a coletar até três latas do fruto da juçara por dia, o que lhe dá uma 

renda diária de R$ 30,00. Deve-se ressaltar que este rendimento não é                                 igual durante toda a safra.

Quando comparada com a extração da amêndoa do babaçu, esta última dá um retorno financeiro 

bem inferior. Um quilo de amêndoa é repassado, em média, por R$ 0,60. Somado a isso, o maior esforço para 

extração deste recurso vegetal, leva a extração da juçara ser praticada de forma mais intensiva por membros 

da comunidade do alto curso do rio Pericumã.

Finalmente, as plantas citadas na categoria denominada como sem uso são principalmente ervas e 

arbustos. Além dessas plantas, algumas árvores estão nesta categoria por terem seus usos limitados por suas 

características. Podemos enfocar a faveira (M Macrolobium acaciaefolium Bent; Leguminosae (Caesalpinioideae) 

que, uma vez retirada, apodrece rapidamente quando comparada a outras madeiras da zona ciliar, e o lacre 

(Vismia guianensis; Clusiaceae) o qual é facilmente empestado de cupim. As principais plantas incluídas nesta 

categoria são: a cana-de-macaco (Costus cf. arabicus L.; Costaceae), a aninga (Montrichardia arborescens L.; 

Araceae), a aninga-para (Philodendron martinianum (Engl); Araceae), a pimenta longa (Piper angustifolium R. et 

P; Piperaceae) e a canela-de-veado (Amaioua guianensis Aubl; Rubiaceae).

Em linhas gerais, as plantas mais citadas foram: o babaçu (Orbignya phalerata Mart; Palmae), o marajá 

(Bactris brongniartii Mart; Palmae), a mejuba (Duguetia furfuraceae (St.Hill); Annonaceae), o tucum (Astrocaryum 

vulgare Mart; Palmae) e a jeniparana (Gustavia augusta L.; Lecythidaceae), que sozinhas representam 22,30% 

das citações. Esse percentual de citações está associado aos múltiplos usos que as aquelas plantas possuem.

Seguindo uma ordem decrescente de múltiplos usos por hábito de crescimento, através das citações 

feitas pelos informantes-chaves, percebeu-se que as plantas de hábito de crescimento palmeira foram as que 

apresentaram o maior número de usos, seguidos das plantas de hábitos de crescimento árvore/arvoreta, 

arbusto, trepador e ervas. Contudo, tal constatação não indica uma pressão maior sobre as palmeiras, haja 

vista que seus usos, em sua grande maioria, implicam apenas na retirada de folhas e frutos desses vegetais. 

Ruíz e colaboradores (2006) no seu estudo sobre o uso e manejo em florestas no oeste da Amazônia também 

encontrou um destaque para palmeiras em função dos seus múltiplos usos. Diante disso, foi possível chegar 

a um cenário dos usos dos recursos                vegetais e seus respectivos ambientes pela comunidade do alto curso do 

rio Pericumã (Figura 15).
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Figura 15. Cenário atual do uso e manejo das matas ciliares do alto curso do rio  Pericumã.

Levando em consideração as etnocategorias com maior número de citações, seus usos e principais 

hábitos de crescimento, foi verificado que a comunidade da área de estudo utiliza de forma diferenciada as 

unidades de paisagens presentes na zona ciliar. Esse uso diferenciado acontece em função da oferta do recurso 

vegetal de interesse por ambiente. Por conseguinte, os ambientes com maior estrato arbóreo são os mais 

utilizados, os quais estão representados pela mata de terra firme e igapó. Em segundo plano, os 

ambientes com maior estrato de palmeiras e ervas, o aterrado e o campo inundável, respectivamente, são os 

menos visitados. Cabendo a este último o uso para pastagem.

Por meio das tabelas de contingência, é possível visualizar algumas relações e implicações do “modelo 

de usos” desenvolvidos pela população local. No que se refere à Tabela 3, pode ser observado que material de 

construção (MC) é a etnocategoria que mais faz uso do caule. A Tabela 4 mostra que, segundo a maior parte das 

citações (52,75%), a busca pela madeira na mata ciliar é feita durante todo ano, sempre que há necessidade.

Este dado já é relevante por si só e torna-se ainda mais importante quando avaliado sob os efeitos da 

prática da agricultura itinerante, sempre utilizando novas áreas; do crescimento populacional que aumenta a 

necessidade de novas moradias nas localidades,   com consequente incremento da necessidade de madeira para 

casas e para as demais necessidades associadas. Albuquerque De & Andrade (2002) também apontam como um 

grave problema a retirada da cobertura vegetal.

Tem sido observado também que o nível de exploração da floresta influencia o número de indivíduos 

total e por classe de tamanho da regeneração natural, propiciando um aumento no número de indivíduos, de 

gêneros e de espécies pioneiras e secundárias, quanto maior for a redução da densidade da floresta (MUNIZ, 

2004).

Tabela 3. Percentual das categorias de uso das espécies vegetais por parte da planta utilizada.

Parte Usada Categorias de Usos

Total % AA AH MC SU UC EU UM

Casca 0,00 0,00 0,25 0,00 1,31 0,00 2,87 4,43

Caule 0,57 0,74 30,9 0,00 11,23 0,00 0,00 43,44

Folha 0,16 0,08 1,48 0,00 3,28 0,00 0,25 5,25
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Fruto 8,93 17,05 0,08 0,00 0,82 1,23 0,41 28,52

Raiz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,08

9,67 17,87 32,7 18,28 16,72 1,23 3,52

Tabela 4. Percentual da época de extração das espécies vegetais por parte da planta utilizada.

Parte Usada Época de Extração

Total% Período Chuvoso Durante o Ano Período de Estiagem

Casca 0,00 3,83 0,00 3,83

Caule 0,00 52,75 1,33 54,08

Folha 0,00 5,16 0,17 5,32

Fruto 17,64 1,33 17,64 36,61

Raiz 0,00 0,17 0,00 0,17

17,64 63,23 19,13

CONCLUSÕES

Nas comunidades vegetais das matas ciliares do alto curso do rio Pericumã – MA, foram encontradas 

quatro tipologias vegetacionais distintas. Destas, três apresentaram diferenças fitossociológicas entre si, tais 

como, terra firme, igapó e aterrado.

O alto valor do índice de diversidade na área total amostrada indica uma grande biodiversidade. Embora 

o modelo de manejo praticado pelas comunidades do alto curso do rio Pericumã seja insustentável, porque 

favorece a perda de indivíduos, o uso diferenciado sobre os ambientes leva a uma conservação desigual dos 

ambientes presente na zona ciliar.

O levantamento etnobotânico demonstrou que as comunidades apresentaram os mesmos usos dos 

recursos vegetais, entretanto a diferença demográfica entre os povoados reflete em uma pressão diferenciada 

sobre a comunidade vegetal ciliar, evidenciado pelo número de indivíduos adultos encontrados.



Foto: Claudio Urbano B. Pinheiro
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C A R A C T E R I Z A Ç Ã O  D A S  A L T E R A Ç Õ E S 
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A L T O  C U R S O  D O  R I O  P E R I C U M Ã

Regina Célia de Castro Pereira, Antônio Cordeiro Feitosa,  

Denilson da Silva Bezerra

INTRODUÇÃO

As populações humanas da Baixada Maranhense, desde sua origem mais remota, com os indígenas tupis, 

até os dias atuais, desenvolvem atividades de subsistência baseadas no uso dos recursos naturais, notadamente 

hídricos, flora e fauna.

A literatura tem salientado a diversidade de recursos naturais da Baixada Maranhense como indicadora 

de um sistema ambiental complexo, dominado por planícies, campos inundáveis, matas de várzeas e terra firme 

integrado por sistemas hídricos de rios e lagos temporários e perenes que têm garantido a adaptabilidade 

humana considerando o estágio atual de técnicas para uso e apropriação dos recursos.

Diante da diversidade de recursos naturais, as atividades pesqueiras e agropecuárias tornaram-se os 

exemplos de modelos de interação sociedade-natureza nos quais ainda predomina o uso de técnicas tradicionais 

de manejo dos recursos, tais como sistema de rodízio de terras e migrações intra-regionais.

A evidência de disponibilidade destes recursos, entretanto, não é suficiente para que a população supere 

problemas econômicos e sociais que há décadas persistem na conjuntura geográfica da região. Com quase 

um terço da população do Estado do Maranhão, os municípios da Baixada Maranhense apresentam elevados 

índices de analfabetismo, baixa escolaridade, péssimas condições de moradias, sanitárias e alimentares, além 

da falta de perspectivas de melhoria deste quadro devido à ausência de políticas públicas de inclusão social.

Uma estratégia para o equacionamento dos problemas socioambientais da região foi a criação da Área de 

Proteção Ambiental da Baixada Maranhense - APA (Decreto n° 11900 de 23/06/1991), que incluiu municípios 

da Microrregião da Baixada Maranhense e da Microrregião do Litoral Ocidental Maranhense (IBGE 1997). 

Entretanto, pouco tem sido feito para a conservação dos recursos naturais, controle de problemas ambientais 

decorrentes do desmatamento, da pesca predatória e do uso do fogo.

As pesquisas na área da percepção ambiental de populações ditas tradicionais têm sido utilizadas 

para caracterização dos usos de recursos naturais em ecossistemas frágeis, contribuindo para definição de 

diferentes sistemas ambientais com indicadores particulares de ações sustentáveis.

Com os pressupostos da ecologia humana que entende a dependência econômica direta de populações 

humanas em relação aos recursos naturais como relações ecológicas em sentido estrito, e da etnobiologia, 

que busca compreender os mecanismos da percepção humana sobre os recursos naturais e as formas de 

classificação e decisão sobre seu uso, almeja-se apreender como as populações humanas influenciam a 

diversidade biológica, caracterizaram-se as alterações ambientais percebidas pelas populações usuárias dos 

recursos naturais na área objeto da presente pesquisa, através da análise da agricultura itinerante, criação de 

animais, pesca e extrativismo, além de observações sobre o estado dos recursos hídricos.
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METODOLOGIA

Definição da População Investigada 

O estudo foi realizado em três povoados do município de Pedro do Rosário e um de São Bento, situados 

em áreas relativamente próximas de campos, lagos e riachos formadores do rio Pericumã e que, embora 

tenham certa distância entre si, apresentam similaridades na maneira como os trabalhadores utilizam recursos 

da natureza para sobrevivência. Tais comunidades encontram-se próximas de corpos hídricos de grande 

importância para a drenagem do Pericumã: comunidade da Sororoca (no município de São Bento – lago da 

Sororoca), comunidade Três Palmeiras (em Pedro do Rosário – rio Bamburral e da Telha), povoado Guanani 

(em Pedro do Rosário – igarapé da Mesqueira) e povoado Alto Bonito (em Pedro do Rosário – rio do Poção da 

Cobra).

O acesso a tais comunidades é feito por estradas vicinais que são cortadas pelos rios, durante o período 

chuvoso, o que deixa grande número de povoados relativamente isolados, uma vez que os deslocamentos para 

as sedes municipais e outras localidades tornam-se incertos e demorados. O apoio de moradores que atuassem 

como contato local, constituiu também, aspecto importante na escolha da comunidade.

Os trabalhadores entrevistados foram selecionados segundo o tempo de moradia no povoado, 

considerado a partir de dez anos, assumindo-se que ao longo desse período, é possível a percepção e registro 

das principais mudanças ocorridas no ambiente em função das atividades desenvolvidas.

A referida população foi investigada através de questionários abertos aplicados a 56 informantes 

compreendendo homens e mulheres, segundo a técnica de bola de neve, que consiste na escolha aleatória do 

primeiro entrevistado, sendo que o primeiro indica o segundo e assim sucessivamente (ALBUQUERQUE e 

LUCENA, 2004).

Esta amostra no contexto da pesquisa qualitativa representa a realidade local, uma vez que a área não 

apresenta diferenças ambientais e populacionais significativas.

Além dos trabalhadores, foram entrevistados representantes comunitários como presidente do 

sindicato de trabalhadores rurais, da associação de moradores e agentes de saúde, o que possibilitou ampliar o 

leque de informações sobre as características ambientais e o cotidiano das comunidades.

Levantamento de Dados

Esta etapa foi realizada ao longo de seis jornadas de campo realizadas, concentrando as viagens no 

período da estiagem, devido ao péssimo estado das estradas. Ao longo de cada viagem, além da aplicação dos 

questionários foi feito o registro fotográfico de aspectos naturais, das atividades cotidianas e dos aspectos 

urbanos dos povoados.

Paralelo ao levantamento de dados no campo, seguiu-se para o levantamento de dados oficiais em 

órgãos como o IBGE, INCRA, ITERMA e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pedro do Rosário para posterior 

comparação e análise do comportamento da população na interação com o ambiente para produção dos 

recursos necessários à sobrevivência.

Tratamento dos Dados

De posse das informações sobre as populações investigadas, os dados foram organizados em planilhas 

do programa Excel. Os resultados de natureza descritiva, obtidos em questões abertas, foram organizados 
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em categorias de análises e discutidos de forma descritiva, de modo a caracterizar a percepção ambiental dos 

investigados.

Para análise de dados de natureza econômica, demográfica, produtividade entre outros, foi utilizado 

o programa estatístico JMP Statistics and Graphics Guide versão 3.2.6, que permite análises da estatística 

paramétrica como distribuição de frequência, análise multivariada, tabela de contingência, regressão linear, 

entre outros testes. A partir desta análise foram gerados gráficos e tabelas, cuja análise expressou a dimensão 

das alterações ambientais. Após o tratamento e análise, prosseguiu-se com a redação do relatório final.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização das Populações na Área de Estudo

As populações investigadas apresentam muitas características comuns, embora se situem em dois 

municípios. De toda a população amostrada, 60,7% nasceram nos próprios povoados e 39,3 % correspondem 

a pessoas oriundas de outras localidades dos municípios de Viana, 31,8%; São Bento, 22,7%; Matinha, 18,1%; 

Pedro do Rosário, 13,6%; Pinheiro, Palmeirândia e Caxias com 4,6 % cada.

Este dado, associado à média de idade da amostra, 47,6 anos, demonstra a baixa taxa de migração entre 

a população de maior idade e permite constatar que a população desenvolve atividades de subsistência na área 

há pelo menos quatro décadas, tendo o registro das transformações ambientais, suas causas e consequências 

(Figura 1).

Figura 1.  Faixas etárias.

O percentual de população na faixa entre 51-60 anos demonstra que há maior mobilidade demográfica 

entre os mais jovens, migrantes das áreas rurais para as urbanas, em busca de estudo ou melhores condições 

de trabalho ou oportunidades. Santos (2004), em estudo realizado na bacia hidrográfica do Pericumã, destaca 

como peculiaridade da Baixada Maranhense, a saída dos trabalhadores para a periferia da capital do Estado, 

em decorrência das condições socioeconômicas de seus municípios.

Outro aspecto significativo diz respeito aos tipos de atividades desenvolvidas pela população: 

agricultura, criação de animais, extrativismo vegetal e pesca. O trabalhador rural começa a desempenhar as 

atividades quando ainda criança, ajudando os pais no trabalho da roça.
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A necessidade de engajamento de todos os membros da família nas atividades de subsistência (Figura 

2), associada à ausência de escolas de ensino básico em décadas passadas, explica a baixa escolaridade dos 

trabalhadores, uma vez que 60,7% têm apenas ensino fundamental incompleto, enquanto 26,7% não possuem 

escolaridade e apenas 7,3% possuem ensino médio. Os demais, 3,5%  cursaram ensino fundamental completo 

ou encontram-se cursando este nível através do EJA (Educação de Jovens e Adultos) 1,8%.

Figura 2. Atividade de cultivo da mandioca.

A realidade da baixa escolaridade na zona rural indica a falta de políticas públicas voltadas aos serviços 

sociais básicos. Na área de estudo, as poucas escolas funcionam precariamente, seja pela falta de professores 

ou por problemas de infraestrutura, apesar dos municípios receberem verba federal através do MEC, recursos 

do FUNDEF.

Confrontando a situação da escolaridade obtida na pesquisa, com dados oficiais, observa-se que os 

municípios de Pedro do Rosário e São Bento, onde se situam os povoados investigados apresentam, segundo 

último censo populacional, taxa de alfabetização de 61,1% e 75,2% respectivamente. Tais indicadores apontam 

para a necessidade de investimentos na educação formal nos municípios.

A distribuição étnica da população investigada apresenta relativo equilíbrio entre negros e mestiços, 

45% e 43% respectivamente, sendo, os brancos, minoria (12%) (Figura 3). A ocorrência de população negra 

e mestiça pode ser justificada pelo reconhecimento de três comunidades afro-remanescentes de quilombo, 

segundo Iterma (2005), no município de Pedro do Rosário (Altamira, Santo Inácio e Cabeça Branca) que, 

encontrava-se em fase de regularização fundiária para posterior arrecadação, pelo Estado, em caso de terras 

públicas, ou desapropriação pelo INCRA, se fosse comprovada a propriedade particular.
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Figura 3.  Distribuição étnica na área de estudo.

Em relação à ocupação dos entrevistados, a agricultura desponta como principal atividade para 66% 

da população amostrada, associada a outras categorias como: pesca, 8,9%; aposentados, 7,1%; extrativismo 

vegetal, 3,6%; ensino, 3,6%; além de 1,8 % para cada um do grupo que associam a atividade à construção civil, 

a serviço de vigilante e de padaria. Foram citadas, ainda, ocupações artesanais como crochê e pintura (1,8%), e 

3,6% de aposentados que não desenvolvem mais nenhuma outra atividade.

Merece destaque o fato de que, embora 35,7% dos entrevistados tenham afirmado pescar diariamente, 

não consideram a atividade como uma ocupação tal e qual a agricultura, possivelmente por não entenderem 

a pesca enquanto profissão devido à fraca atuação da colônia de pescadores de Pedro do Rosário, criada em 

2004. Segundo o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Pedro do Rosário, a colônia foi criada 

por fins eleitoreiros, uma vez que o trabalhador não tem como comprovar que pesca ao longo de todo o ano. 

Conforme suas palavras, “aqui se pesca por influência, mas aqui não tem pessoa que viva por tempo da pesca, 

assim três meses.”

A situação profissional é comprovada pelo índice de 60,7% de agricultores associados no Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Pedro do Rosário. Os demais, ou não são associados a nenhum grupo comunitário ou 

sindicato, 32,1%, ou são membros da associação de moradores em suas localidades: em Sororoca, 3,6%; Alto 

Bonito, 1,8% e Três Palmeiras, 1,8%.

A forma tradicional como as atividades são desenvolvidas demanda sempre novas áreas para roças e 

assentamento de moradias para a população que cresce. Entre os moradores mais antigos predominam os 

laços familiares de solidariedade e socialização das atividades, sobretudo no preparo de farinha, construção 

de casas, limpeza dos balsedos após o período chuvoso, além da repartição do terreno onde se encontra a casa 

para construção de casas para os filhos, que, muito cedo, já constituem família. Tal conjuntura dá à vida rural o 

caráter de permanência de comportamentos culturais, valores definidores de uma vida pautada nas relações 

econômicas orientadas pelo parentesco (SILVA e BEGOSSI, 2004).

Em relação ao aumento da população, 92,8% dos entrevistados percebem que a população aumentou 

nos últimos 10 anos. De fato, os dados dos dois últimos censos demonstram tal incremento (Tabela 1). 

Convém salientar que o município de Pedro do Rosário instalado em 1997 não tem dados sobre o crescimento 

populacional na década de 1990 e que o decréscimo populacional no município de Pinheiro no período entre 

1991 e 2000 deve-se ao desmembramento de parte do território para os municípios de Pedro do Rosário e 

Presidente Sarney.
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Tabela 1. Incremento populacional.

MUNICÍPIO

NÚMERO DE HABITANTES

1991 2000 2005(estimada)

Pedro do Rosário - 17.954 23.266

Pinheiro 82.432 68.030 72.668

São Bento 28.036 31.819 34.189

Viana 42.161 44.190 45.661

 
Fonte: IBGE, 2006.

Situação Fundiária nos Povoados

Com relação à posse da terra, 73 % declararam-se posseiros, 16% assentados e 11% proprietários. 

Entre os povoados investigados, a questão de conflito de terra é marcante em Guanani, onde uma família 

de fazendeiros reclama a posse da terra ocupada pelos agricultores do povoado. Segundo estes, não houve 

ainda iniciativa do INCRA em regularizar a situação e, dessa forma, permanece um clima de violência entre 

fazendeiros e posseiros, uma vez que os animais destes são criados soltos e invadem as terras da fazenda.

O ITERMA, órgão estadual responsável pela arrecadação de terras públicas do Estado, não possui 

dados que especifiquem áreas ocupadas por posseiros. O órgão regulariza as terras para criação de Projetos 

de Assentamento de trabalhadores rurais ou destina áreas para que o INCRA possa desapropriar, homologar 

o projeto de assentamento e cadastrar os trabalhadores para que estes, através dos créditos do PRONAF 

invistam na melhoria das atividades rurais.

Em relação ao povoado Três Palmeiras, há 42 famílias cadastradas no Projeto de Assentamento Vila 

Nova de Ana Dias, que foi criado em 12/04/1999, tem área de 4.378 hectares e capacidade para 144 famílias, 

tendo cadastrado 134 famílias (INCRA, 2006). Interessante é o fato de que, neste povoado, apenas 4,8% dos 

entrevistados se declararam como assentados, ao passo que 80,9% se definiram posseiros e 14,3% como 

proprietários, embora parte da comunidade já tenha recebido recurso do governo federal para construção das 

residências.

Projeto de Assentamento Roque-Santa Teresa, ao qual estão associadas 53 famílias de Alto Bonito, 

foi criado em 22/10/1997, cuja área é de 2.400 hectares, com capacidade para 151 famílias. Encontram-se 

assentados atualmente 140. No tocante à amostra investigada neste local, 72,7% declararam-se assentados 

e 27,3% como posseiros. Este total refere-se aos filhos de assentados que construíram suas casas de taipa ao 

lado das casas dos pais já assentados.

Sistemas Produtivos

A atividade produtiva da população investigada é basicamente a agricultura itinerante desenvolvida 

por 96,4% dos entrevistados; excetuam-se no quesito, apenas os aposentados que correspondem a 3,6% da 

amostra. Além desta ocupação, foram identificadas também a criação de animais domésticos (92,8%), a pesca 

(62,5%) e o extrativismo vegetal (58,9%) desenvolvidos para complementar a subsistência (Figura 4).
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Figura 4. Atividades produtivas.

É comum encontrar nos quintais das residências árvores frutíferas nativas ou plantadas cujos frutos 

complementam a dieta alimentar e, em períodos de safra, constituem mais um produto de comercialização. Entre 

as espécies nativas foram citadas: juçara (Euterpe oleracea Mart.), cupuaçu (Theobroma grandifolium(Willd.)), 

bacuri (Plantonia insignis Mart.), pequi (Caryocar brasiliensis Camb), sapucaia (Lecythis pisonis Camb), jaborandi 

(Piper caldense C. DC.), cacau do mato (Theobroma cacao L.). E, como espécies plantadas, foram identificadas: 

acerola (Malpighia glabra Linn), caju (Anacardium occidentale), limão (Citrus aurantifolia), manga (Mangifera indica), 

azeitona preta ou jambolão (Syzygium jambolanum (L.) Skeels), laranja (Citrus sinensis L), carambola (Averrhoa 

carambola L.), goiaba (Psidium guajava L.), côco (Cocus nucifera), abacate (Persea americana) entre outras.

Alguns moradores caçam esporadicamente animais, como paca (Agouti paca), tatu (família Dasypodidae), 

cutia (Dasyprocta aguti), veado (gênero Mazama), jacu (gênero Penelope), jabuti (Geochelone carbonaria), anta 

(Tapirus terrestris), maracajá (Felis wiedii), sabiá (Turdus rufiventris), e juriti (Geotrygon spp).

Na região do alto Pericumã, predominam sistemas produtivos cujo aspecto principal é a forma tradicional 

como é praticado, sem inovações técnicas, assistência técnica e investimentos financeiros. Tal situação explica 

a baixa produtividade, sobretudo da agricultura familiar, que tem constituído a base para ocupação das terras 

e permanência da população no local.

Agricultura Itinerante

Agricultura itinerante, ou agricultura de derrubada e queima, é um sistema comum de uso da terra que 

alterna períodos de pousio com curtos períodos de cultivo intensivo (FERRAZ JUNIOR, 2004). Nesta prática, o 

período de uso do solo é inferior ao de pousio ao qual o ambiente de cultivo é submetido.

É caracterizada pelo rodízio de capoeira em áreas de 1 a 5 linhas na região onde são plantados 

predominantemente mandioca, milho, arroz e feijão, em sistema de consórcio. A forma como a agricultura 

itinerante é secularmente desenvolvida seguindo fases de corte da cobertura vegetal, secagem, queima da 

biomassa, cultivo e pousio da área tem sido causadora de problemas ambientais ligados ao desmatamento, perda 

de biodiversidade e da biomassa, perda da fertilidade química dos solos e perda do solo. Tal situação atribui a 

este tipo de produção um caráter de insustentabilidade ambiental que é agravado pelo aumento populacional 

em áreas rurais, uma vez que a demanda por alimento reduz o período de pousio dos solos, reduzindo o tempo 

de recuperação da capoeira e por sua vez comprometendo a fertilidade do solo. Dessa forma, estabelece-se um 

ciclo de degradação ambiental e da qualidade de vida do pequeno produtor rural.
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Embora predominem as constatações da degradação ambiental provocada pela roça itinerante, é 

importante destacar que esta constitui uma atividade na qual o homem interage com as espécies de forma 

dinâmica ao longo do tempo (MARTINS, 1994 apud PERONI, 2004). As roças expressam o conhecimento das 

populações humanas sobre áreas tropicais, através do dinamismo da domesticação de espécies vegetais para 

fins de sobrevivência, num processo que se estende ao longo de sete mil anos de história do homem americano. 

Entender esse processo é também entender como populações humanas estão constantemente se adaptando 

ao ambiente.

Os resultados obtidos para a área de estudo corroboram as características da agricultura itinerante, 

pois 43% dos agricultores citaram a mandioca (Manihot esculenta Crantz) como primeiro produto plantado nas 

roças, 26,7% citaram o arroz (Oryza sativa L.) e 21,4% citaram o milho (Zea mays L.) (Tabela 2). Houve um total 

de 3,6 % dos entrevistados que não trabalham em roças e outros 5,3% declararam outros cultivos.

Tabela 2.  Espécies cultivadas.

CULTIVO ESPÉCIE FREQÜÊNCIA (%)

Mandioca Manihot esculenta Crantz 43

Arroz Oryza sativa L 26,7

Milho Zea mays L 21,4

Na categoria outros cultivos, foram agrupadas as plantações de batata doce (Ipomoea batatas L.), feijão 

(Vigna unguiculata (L.) Walp), macaxeira (Manihot esculenta Crantz), maxixe (Cucumis anguria L.), melancia 

(Citrulus lanatus Thunb.), quiabo (Albemochus esculentos L.), vinagreira (Hibiscus sabidariffa L.), abóbora (Cucurbita 

pepo L.), gergelim (Sesamum indicum DC.).

A área média das roças é de 3,7 linhas, onde se plantam as espécies citadas na Tabela 4. A escolha do 

local de plantio de cada espécie ocorre em função da umidade do solo. Na amostra, obteve - se que a mandioca 

é plantada nas partes mais secas da roça, o arroz nas áreas mais baixas e úmidas que aquelas onde se plantam a 

mandioca, enquanto o milho pode ser cultivado em qualquer parte da roça, mas com preferência nas mais secas. 

Gutman (2006), ao caracterizar o sistema produtivo do lavrador-pescador em comunidades do município de 

Viana, apresenta arranjos espaciais dos agroecossistemas de roças, os quais se assemelham com a distribuição 

aqui apresentada.

Outro aspecto significativo diz respeito ao destino da produção, em que predominou a produção para 

consumo (64,3%); onde 35,7 % consomem e vendem. O produto mais comercializado pelo trabalhador rural na 

área de estudo é a farinha de mandioca, comercializada por 50% dos produtores.

Referente ao período de pousio das áreas roçadas, houve uma redução na média de anos, pois enquanto 

o pousio atual está em torno de 8 anos, há uma década era de 9 anos. Esta redução não apresentou diferenças 

significativas entre os povoados.

O incremento populacional em áreas rurais tem sido apontado como fator de pressão para redução do 

período de pousio nos ecossistemas, provocando, consequentemente, aumento do desmatamento. Para Muniz 

(2004), o sistema agrícola baseado no corte e queima ou agricultura de toco implica redução de cobertura 

vegetal e, para ocorrer sua recomposição, é necessário um período de pousio entre seis e dez anos. Neste 

contexto, a situação do alto curso do Pericumã ainda se apresenta sustentável.

Sobre a percepção dos trabalhadores em relação às modificações na agricultura, ocorridas nos últimos 

dez anos, e a que associam tais mudanças, de forma surpreendente, a maioria reconhece que houve mudanças e 

estas foram para melhor (41%), apontando como causas para tal melhoria: uso da máquina de plantar arroz, por 

52,1% dos entrevistados; maior controle de pragas com uso de defensivos agrícolas, 21,8%; uso da máquina 
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de descascar arroz, 8,7%; criação de porcos soltos, 4,4% e 13% não identificaram as causas. Entretanto, 33,9% 

consideram que a situação está pior em relação há dez anos, pois houve diminuição da produção (52,6%), 

aumentou a seca em função do desmatamento (26,5%), houve redução de terras para roças (10,5%) e conflitos 

de terras (10,4%).

O total da amostra foi completado por aqueles que acham que não houve mudanças (12,6%) e por 

aqueles que afirmam não saber por não trabalharem mais na atividade (12,5%). Considerando as respostas 

mais citadas, percebe-se que os aspectos relacionados às modificações podem ser facilmente agrupados em 

características de ordem técnica como uso de máquinas e defensivos agrícolas e de ordem social como criação 

de porcos soltos e conflito de terras, embora com menor representatividade. Identificam-se como causas 

principais as associadas às dificuldades da produção decorrentes de mudanças ambientais como a redução 

de terras para as roças, aumento do período de estiagem associado ao desmatamento e seus reflexos sobre a 

redução da produção.

O pequeno produtor do alto Pericumã relaciona facilmente as mudanças ambientais e socioeconômicas 

à melhoria da produção, no entanto, tal percepção não é suficiente para que produzam e nem reconheçam 

transformações diretamente ligadas aos direitos básicos.

Criação de Animais

A atividade de criação de animais é desenvolvida, de forma doméstica, por 92,9% dos entrevistados, 

destinada, predominantemente ao consumo familiar (Tabela 3).

Tabela 3. Criação de animais.

ANIMAL
ORDEM DE CITAÇÃO

1°(%) 2° (%) 3° (%)

Galinha 59 14,3 10,7

Porco 19,6 42,8 3,6

Animais de montaria 10,7 1,8 7,1

Boi 3,6 5,3 8,9

Pato - 3,6 3,6

Bode - - 3,6

Capote - - 1,8

Não criam 7,1 32,2 60,7

Total 100 100 100

A análise da Tabela 3 demonstra que 92,9% da população criam até quatro tipos de animais, 

compreendendo: galinha, porco e animal de montaria (asno e equino) e gado bovino. A criação de galinha e 

porco é destinada ao consumo doméstico, sobretudo, em datas consideradas especiais ou para venda em feiras 

das sedes municipais próximas.

A criação de animais de montaria tem papel importante no deslocamento do trabalhador rural, no 

desenvolvimento das atividades diárias e até mesmo para deslocamento entre povoados. Entretanto, o gado 

bovino abastece diariamente a população com leite, sendo que, em finais de semana ou datas festivas são 

abatidos para comercialização no povoado.
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Na segunda ordem de citação, observa-se que 67,8% criam até cinco tipos de animais; entretanto, com 

menor frequência para cada tipo, destacando-se ainda as criações de galinhas e porcos.

No terceiro grupo de respostas, 39,3% da população criam sete tipos de animais, entre os quais 

permanece em destaque: galinhas, gado bovino e animais de montaria, embora tenham sido citados pato, bode 

e capote.

Quanto ao tipo de criação, predomina a forma extensiva com 85,8% criando os animais soltos e apenas 

7,1% presos. O fato da maioria das famílias criarem seus animais soltos está relacionado à facilidade de 

alimentação que estes encontram andando pelo povoado. Entretanto, os moradores que não têm esta prática 

criticam severamente os demais em função dos transtornos causados pelos animais, sobretudo os porcos que 

destroem roças, canteiros e quintais.

Criados sem qualquer assistência é muito comum os animais domésticos morrerem por doenças 

conhecidas na zona rural, tais como: o mal (cólera aviária), bexiga (bouba aviária) e gôgo que acomete as 

galinhas, na estação chuvosa, e ainda tremedeira em porcos (pneumoenterite). Não foram identificadas, na 

amostra, medidas de prevenção e tratamento destas doenças, sendo comum a afirmação dos entrevistados em 

ter perdido todos os animais no período chuvoso.

Atividade de Pesca

A pesca é uma atividade marcante na produção de populações humanas litorâneas e ribeirinhas, 

constituindo a base proteica da alimentação destas populações, sendo praticada com diferentes níveis de 

apropriação de recursos técnicos.

Na Baixada Maranhense, a pesca tem caráter artesanal, podendo ser praticada em rios e lagos. O 

habitante desta região possui estreito vínculo com os recursos hídricos, haja vista a alternância nos regimes dos 

corpos hídricos e as influências exercidas nos sistemas produtivos. Dessa forma, constitui atividade praticada 

por homens, mulheres e crianças. Entre os adultos, é desenvolvida paralelamente às outras ocupações e faz 

parte do cotidiano de todo trabalhador.

Segundo Costa Neto (2005), o lavrador da Baixada é também pescador; entretanto, poucos são 

associados às colônias de pescadores. Não existe controle sobre o número de pessoas envolvidas na atividade 

pesqueira, nem tampouco sobre as formas de pesca praticadas e os tipos de apetrechos utilizados que previnam 

a pesca predatória.

A bacia do Pericumã não foi contemplada com estudos sobre as potencialidades da pesca. Segundo 

Santos (2004), os poucos estudos produzidos revelam menor diversidade de espécies quando comparada à 

bacia do Turiaçu.

Nos povoados estudados, 64,3% dos moradores praticam a pesca em igarapés, riachos e lagos; enquanto 

35,7% não desenvolviam mais esta atividade em função da idade avançada, deixando então que os mais jovens 

da família o façam.

O destino da produção é, predominantemente, consumo familiar, com percentual de 64,3%. Apenas 

11,4% vendem o pescado, sendo que 75% destes vendem no próprio povoado e 25% em feiras dos municípios 

de São Bento e São Vicente Férrer, não tendo sido referida a venda em outros municípios. Embora ocorra a 

comercialização de parte do pescado, o valor médio do quilo é R$ 2,50.

Considerando a reduzida produção da atividade pesqueira, em média 2,5 kg/dia, no período chuvoso 

(inverno) e 6,0 kg/dia na estiagem (verão), deduz-se que a atividade tem pouca contribuição à renda familiar 

(Figura 5).
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Figura 5. Quantidade pescada inverno e verão por localidade.

Os dados representados indicam que a variação da quantidade média pescada entre inverno e verão é 

maior no verão. Não existem diferenças significativas da quantidade pescada por povoado. “Três Palmeiras” 

apresenta menor produção ao longo do ano. Os pontos de maior quantidade pescada presentes em Alto Bonito, 

Guanani e Sororoca referem-se à pesca de rede de espera.

Extrativismo Vegetal

O extrativismo vegetal constitui uma das atividades mais antigas desenvolvidas pelo homem, remetendo 

à sua origem e evolução no espaço e no tempo, através da extração de frutos, sementes, madeiras e outros 

recursos indispensáveis à alimentação, habitação e complemento da renda. Neste contexto, a região da Baixada 

Maranhense apresenta muitas formas de usos extrativistas dos recursos vegetais representadas, sobretudo, 

pelo: babaçu (Orbignya phalerata Mart.), bacaba (Oenocarpus distichus Mart.), bacuri (Platonia insignis Mart.), 

cupuaçu (Theobroma grandiflorum), juçara (Euterpe oleracea Mart) e madeiras em geral para construção de casa 

e produção de carvão.

Na área em estudo, identificou-se que 8% da população amostrada extraem até três tipos de recursos 

vegetais, 28% até dois e 59% apenas um produto. Existe uma parcela significativa de pessoas (41%) que não 

realizam a atividade, em geral aposentados ou chefes de família que concentram suas atividades na agricultura, 

enquanto o extrativismo é desenvolvido pelos filhos ou pessoas mais jovens que não constituíram objeto da 

amostra.

O extrativismo da juçara é realizado por 25% dos entrevistados; madeira, 14,2%; babaçu 10,7% e carvão, 

9%. Foram citados também, em menor frequência, bacaba, guarimã (Schnosiphon arouma Koern), bacuri e 

castanha de caju.

Na prática extrativa, os trabalhadores expressaram o sistema de identificação das paisagens vegetais, 

associando cada unidade ao tipo de recurso extraído. Dessa forma, os balsedos ou aterrados, as matas e 

capoeiras constituem paisagens diretamente ligadas ao extrativismo.



90 Sustentabilidade dos ecossistemas do Maranhão

Extrativismo da Juçara

A juçareira é uma palmeira típica de áreas de várzeas, igapós e terra firme que ocorre naturalmente nos 

estados brasileiros sob o domínio do clima tropical úmido. O seu fruto é consumido tradicionalmente pelas 

populações do norte do Brasil na forma de vinho ou suco. Em muitos casos como refeição acompanhada por 

peixe e camarão.

Entre as populações investigadas a extração da juçara constitui a atividade que mais complementa a 

renda, depois da agricultura itinerante. É extraída nos balsedos ou aterrados e nas matas com áreas baixas 

permanentemente úmidas.

Nos quatro povoados, a produção é destinada ao consumo e venda do fruto ou vinho, que podem ocorrer 

no próprio local, nas sedes municipais próximas e São Luís. O valor da lata de juçara em média é R$ 8,00 e o litro 

do vinho R$ 10,00. Estes valores motivam os moradores a extrair o fruto para comercializá-lo, comportamento 

que tem aumentado a pressão sobre o recurso e desencadeado alterações percebidas pelos próprios usuários 

(Tabela 4).

Tabela 4. Aspectos sobre o aproveitamento de juçara.

VARIÁVEL
LOCALIDADES

Alto Bonito Guanani Sororoca
Três 

Palmeiras

Freqüência de usuários (%) 7,1 3,6 8,9 5,3

Abundância (%):

Muito 28,5 7,1 - -

Mais ou menos - 7,1 7,1 -

Pouco - - 28,5 21,4

Quantidade extraída/dia (latas)
8 10 6 3

Destino da produção
Consumo e 

venda Venda
Consumo e 

venda Consumo

Local de comercialização Baixada Baixada
Baixada e São 

Luís -

Preço (lata e litro - R$)
Lata – 8,00 Litro 

– -
Lata – 8,00
Litro – 1,00

Lata – 9,00
Litro – 1,50 -

Algumas observações sobre a tabela 4 devem ser consideradas: 1) O valor de comercialização da lata de 

juçara é uma estimativa, uma vez que há oscilações ao longo do período no início e término da safra variando de 

R$ 5,00 no período de maior oferta e R$ 10,00 no início ou final de safra quando a oferta diminui. Se o morador 

mantiver um ritmo de exploração da juçara por três meses, obterá maior renda, em curto período, comparada 

à obtida com a comercialização da farinha; 2) No povoado Sororoca, desenvolve-se maior aproveitamento 

econômico da juçara, com 28,5% dos entrevistados e é onde a população acha que tem pouca juçara atualmente 

e 3) Três Palmeiras, é o local de menor produtividade e de destino, somente consumo.
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Com relação às alterações na produtividade da juçara, a população investigada identifica redução nos 

últimos dez anos, 50%, outros 21,4% apontaram coleta do fruto ainda verde, 7,2% baixo preço do produto 

(Guanani) e 21,4% acham que não houve alterações.

A percepção sobre a redução da produção de juçara foi apontada em todos os povoados com maior 

frequência em Alto Bonito e Sororoca com 14,3% cada. A coleta de fruto verde foi citada apenas nos povoados 

Alto Bonito e Sororoca.

Os extrativistas reconhecem a redução da oferta da juçara associada ao aumento do número de pessoas 

realizando a atividade, 21,4%. Uma pequena parte indicou maior estiagem (7,2%) e morte de juçarais (14,3%). 

Naqueles povoados onde ocorre venda da juçara, apontou-se também, como motivo de alteração a presença 

de atravessadores (7,1%).

As causas das alterações na produção são entendidas, também, como os principais problemas deste 

recurso, sendo acrescentado o desmatamento de juçarais (14,2%) da amostra. Observa-se, por outro lado, 

que a crescente valorização da juçara no mercado está modificando a orientação extrativa do trabalhador, 

tornando-se cada vez mais econômica, sinalizando a necessidade próxima de estudos sobre a produtividade 

dos juçarais na área com fins de elaboração de planos de manejo.

Extrativismo e Redução da Cobertura Vegetal

A população amostrada identifica diferentes unidades vegetativas na área. Em geral, as unidades 

encontram–se relacionadas aos usos expressos na agricultura e extrativismo. Para Santos (2004), no alto curso 

da bacia do Pericumã, seguindo os níveis de inundabilidade da bacia, domina o sistema ambiental de terra firme, 

caracterizado como um sistema de maior estabilidade ambiental por se encontrar permanentemente emerso e 

cuja cobertura vegetal é representada por floresta secundária mista.

As unidades de paisagens identificadas pelos entrevistados encontram-se representadas por: mata 

(66%); capoeira (14,4%); juçaral ou baixo (5,3%); campo (5,3%); balsedo ou aterrado (1,8%); palmeiral ou 

babaçual (1,8%); chapada (1,8%); igapó (1,8%) e soltas (1,8%).

A mata corresponde às áreas de floresta secundária mista com babaçu (BRASIL, 1973), de maior biomassa 

entre as demais, estão sujeitas a cortes seletivos de madeira. Sua origem está relacionada à devastação da 

floresta primária por ocupação da área ou por retirada descontrolada das espécies de valor econômico.

Nos povoados, a mata funciona como fornecedora da madeira utilizada nas construções de casas. Em 

geral, as áreas de mata recebem o nome do proprietário da terra ou do próprio local. Percebeu-se, ao longo das 

conversas informais com os moradores, uma preocupação constante com a grande exploração de madeiras, e 

principalmente, conflitos com moradores que as retiram para vender ou que levam pessoas de fora para extraí-

las. De certa forma, estrutura-se um sistema informal de regulação sobre o uso de um recurso no qual todo 

morador exerce a função de fiscal.

Segundo a população entrevistada, as espécies de plantas listadas em processo de redução ou 

desaparecendo correspondem àquelas típicas da mata como: paparaúba (Simarouba sp), pau d’arco (Tabebuia 

aurea Manso Benth. & Hook), cedro (Cedrela odorata L.), caju-do-mato (Anarcadium giganteum Hanc. Ex Engl.), 

jatobá (Macrolobium acaciaefolium Bent), bacaba (Oenocarpus distichus Mart.) entre outras.

A Capoeira corresponde à floresta secundária mista com babaçu. Entretanto, o trabalhador rural 

investigado denomina capoeira apenas as formações vegetais mais jovens geralmente até 15 anos. As áreas 

que passam desse intervalo sem haver desmatamento ou queima são caracterizadas “matas”.

Juçaral constitui a expressão atribuída às áreas ao longo de rios, igarapés e terrenos baixos que ficam 

permanentemente úmidos, onde domina a espécie Euterpe oleracea Mart (OLIVEIRA, 2003). Esta espécie, 

denominada popularmente como açaizeiro nos estados da região amazônica, no Maranhão é conhecida como 

juçara, mesmo nome atribuído à espécie Euterpe edulis comum na Mata Atlântica.
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Campo é uma formação de gramíneas e ciperáceas que são inundados no período chuvoso. Na área 

de estudo, os campos são inundados pela drenagem fluvial dos rios formadores do Pericumã. Santos (2004) 

caracterizou os campos da área de estudo como campos de várzea, por margearem o alto curso dos rios perenes 

e por terem seu padrão de inundação controlado por cheias fluviais.

Relativamente ao uso dos campos, são importantes para a pesca, favorecem o plantio nas várzeas e o 

artesanato com espécies vegetais deste ambiente como o guarimã.

Balsedo ou aterrado são áreas banhadas por águas paradas, formadas por gramíneas e outras plantas 

aquáticas. As variedades de espécies indicam o estágio de formação do balsedo e os que têm juçara são mais 

antigos. Dado o tempo de formação, alguns balsedos são fixos e outros móveis, flutuando por rios ou lagos. 

São espécies típicas desta formação as aningas (Montrichardia arborescens), titara (Desmoncus sp) juçara e buriti 

(Mauritia flexuosa). A extração de juçara realizada nos povoados investigados concentra-se significativamente 

nesta unidade de paisagem.

Palmeiral ou babaçual são áreas de vegetação secundária dominada por babaçu (Orbignya phalerata Mart) 

instalada sobre as áreas de florestas que foram devastadas pelo desenvolvimento de atividades agropecuárias, 

uso do fogo e por desmatamento para retirada de espécies de valor econômico. Segundo Muniz (2004), a 

densidade de babaçu na cobertura vegetal do Maranhão pode variar de 20 a 80% concentrada, sobretudo, 

no centro norte. Entretanto Santos (2004) afirma que, na bacia do Pericumã, o trecho correspondente ao 

alto curso apresenta menor densidade. Tal aspecto foi confirmado pelo baixo número de pessoas (10,7%) que 

afirmaram extrair a amêndoa do babaçu.

Chapada corresponde às formações com características de cerrado que ocupam áreas situadas entre 20 

a 50 m de altitude onde se concentra a extração do bacuri. Igapó é a mata que margeia os rios e lagos, constituída 

por espécies que suportam as inundações sazonais. Intercala-se com os campos onde aparecem arariba 

(Symmeria paniculata Benth), criviri (Mouriri guianensis Aub), faveira (Macrolobium acaciaefolium Bent) entre 

outras. As matas de igapó sofrem pressões do incremento populacional que tem aumentado o desmatamento 

desta unidade de paisagem para extração de madeiras. As percepções sobre as alterações na cobertura vegetal 

apontam a redução das unidades vegetacionais e enfocam como causa o desmatamento.

Recursos Hídricos

Sobre a percepção da população em relação aos recursos hídricos, procurou-se saber quais os rios e 

lagos da região e a situação em relação há 10 anos. A população identifica os rios, o comportamento sazonal 

e o curso destes. Há diferença significativa, na visão do morador, entre rio e riacho; o rio é perene e o riacho, 

segundo alguns entrevistados, é como grota d’agua que só aparece no inverno; é riacho que serve para desova 

de peixe. Assim, são caracterizados os canais fluviais de cursos intermitentes.

As causas das alterações percebidas sinalizam um outro problema, a presença do búfalo e o impacto 

causado pelo animal em ambientes lacustres, visto que sua criação também foi associada às causas na redução 

dos pescados (Tabela 5).

Tabela 5. Causas das alterações ambientais em lagos.

Causas da alteração (lago)
Alto 

Bonito
Guanani Sororoca Três Palmeiras Total

Aparecimento de curimatá 0 1,8 0 3,5 1,8

Assoreamento 0 0 9 7,1 17,8
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Búfalo 5,3 0 17,8 3,5 24,9

Desmatamento 0 0 1,8 1,8 5,4

Crescimento populacional 3,6 5,3 0 3,5 8,9

Queimadas 3,6 1,8 0 0 5,4

Não sabe 7,1 1,8 3,5 12,7 26,1

Mais peixes 0 0 0 5,4 5,3

19,6 10,7 32,1 37,5

Constata-se que os usos e as alterações dos recursos hídricos não se diferenciam entre povoados devido 

às semelhanças paisagísticas. Entretanto, o manejo adotado pelos trabalhadores não tem sido sustentável, 

pois a redução da produção de bens naturais é evidente, as técnicas disponíveis, muitas das quais inadequadas 

como as queimadas, não são eficientes, a impossibilidade de incorporação de novas áreas de produção exerce 

pressões sobre os recursos.

CONCLUSÃO

As populações humanas do alto curso do rio Pericumã podem ser caracterizadas por um estado de 

pobreza decorrente dos indicadores socioeconômicos e das condições históricas do modelo de desenvolvimento 

adotado, baseado na concentração do poder político, de renda e da terra, resultando em modelos insustentáveis 

de uso e apropriação dos recursos naturais que geraram espaços contraditórios de riqueza e pobreza.

Condições de exclusão sociais podem promover tensores ambientais que afetam o ambiente natural, 

tais alterações foram identificadas pelos próprios usuários que apontam redução de produtividade dos cultivos 

das roças, especificamente, mandioca, arroz e milho; da quantidade de pescados e da diversidade de peixes, 

com grande lista de espécies em redução; maior procura e extração de juçara devida à valorização comercial 

do produto; redução da cobertura vegetal de floresta secundária mista, dos campos, da mata ciliar e outras 

formações; assoreamento dos recursos hídricos rios e lagos relacionados ao desmatamento.

Faz-se necessário romper os entraves ao desenvolvimento através do imediato investimento na 

escolarização da população, que seja voltado para a valorização da região, do conhecimento produzido ao 

longo dos anos de ocupação no alto curso e visando a permanência da população no local.

A propósito do conhecimento local ou tradicional das populações, ficou evidente a identificação e 

classificação dos recursos naturais, a percepção de fenômenos modificando a estrutura produtiva, abordados 

pela etnobiologia, e, principalmente, o manejo dos recursos naturais que vêm garantindo a ocupação da área, 

abordados pela ecologia humana.
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A T I V I D A D E S  N O  E N T O R N O  D O S  L A G O S  C A J A R I  E 

F O R M O S O  E  S U A  I N F L U Ê N C I A  N A  Q U A L I D A D E  D A  Á G U A

Glaciane Penha Everton Miranda, Ricardo Barbieri, Larissa Barreto

INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, os ecossistemas aquáticos têm sido alterados de maneira significativa em função 

de múltiplos impactos ambientais advindos de atividades antrópicas, tais como mineração, construção de 

barragens e represas, retilinização e desvio do curso natural de rios, lançamento de efluentes domésticos e 

industriais não tratados, desmatamento e uso inadequado do solo em regiões ripárias e planícies de inundação, 

superexploração de recursos pesqueiros, introdução de espécies exóticas, entre outros (OLIVEIRA, 1989). 

Como consequência destas atividades, tem-se observado uma expressiva queda da qualidade da água e perda 

de biodiversidade aquática, em função da desestruturação do ambiente físico, químico e alteração da dinâmica 

natural das comunidades biológicas (TUNDISI, 1999). 

No caso de bacias hidrográficas utilizadas para o abastecimento público, as atividades antrópicas 

podem causar diversos impactos e interferir negativamente na produção de água em quantidade e qualidade 

adequadas. A análise do uso e ocupação do solo nas bacias possibilita identificar de que forma estas atividades 

estão contribuindo para a qualidade ambiental (BRANCO, 2003).

A ocupação das áreas de mananciais para usos urbanos e outras atividades humanas se dá, em muitos 

casos, sobre áreas impróprias para estes fins e geram impactos que podem ser irreversíveis, sobre a qualidade 

e a quantidade de água disponível. Isto porque estas atividades podem estar relacionadas à geração de esgotos, 

impermeabilização do solo, assoreamento de nascentes e corpos d’água, além de desmatamentos (BRANCO, 

2003). 

A água ocupa um lugar específico entre os recursos naturais. É a substância mais abundante no planeta, 

embora disponível em diferentes quantidades, em diferentes lugares. Possui papel fundamental no ambiente e 

na vida humana e nada a substitui, pois sem ela a vida não pode existir.

Segundo Tundisi (1999), alterações na quantidade, distribuição e qualidade dos recursos hídricos 

ameaçam a sobrevivência humana e as demais espécies do planeta, estando o desenvolvimento econômico 

e social dos países fundamentado na disponibilidade de água de boa qualidade e na capacidade de sua 

conservação e proteção. 

No Brasil, embora a água seja considerada recurso abundante, existem áreas muito carentes a ponto 

de transformá-la em um bem limitado às necessidades do homem. Normalmente, a sua escassez é muito mais 

grave em regiões onde o desenvolvimento e a ocupação do solo ocorreram de forma desordenada, provocando 

a deterioração das águas disponíveis, devido ao lançamento indiscriminado de esgotos domésticos, despejos 

industriais, agrotóxicos e outros poluentes (MOITA; CUDO, 1991).

A qualidade da água de uma microbacia pode ser influenciada por diversos fatores e, dentre eles, estão 

o clima, a cobertura vegetal, a topografia, a geologia, bem como o tipo, o uso e o manejo do solo da bacia 

hidrográfica (VAZHEMIN, 1972; PEREIRA, 1997). Nas bacias com cobertura de floresta natural, por exemplo, 

a vegetação promove a proteção contra a erosão do solo, a sedimentação e a lixiviação excessiva de nutrientes, 

sendo essas áreas muito importantes para manter o abastecimento de água de boa qualidade (SOPPER, 1975). 

Por outro lado, as práticas que se seguem após a retirada das árvores, muito comuns para o uso agrícola, tendem 

a produzir intensa e prolongada degradação da qualidade da água (BROWN, 1988). A qualidade da água é o 

reflexo do efeito combinado de muitos processos que ocorrem ao longo do curso d’água (PETERS e MEYBECK, 

2000). De acordo com Lima (2001), a qualidade da água não se traduz apenas pelas suas características físicas 

e químicas, mas pela qualidade de todo o funcionamento do ecossistema.
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Apesar de constituir uma APA e também sítio Ramsar desde o ano 2000, sobretudo pela relevância 

ecológica dos campos naturais inundáveis, a Baixada Maranhense vem sofrendo uma série de intervenções, 

cujos impactos são perceptíveis, mas ainda não suficientemente avaliados (COSTA-NETO et al., 2002). Entre 

esses danos, incluem-se o desmatamento e a erosão do solo, a caça e a pesca predatórias e a criação extensiva 

de búfalos na região. Com base nisto, o conhecimento científico das potencialidades naturais desse ambiente, 

das suas transformações periódicas, bem como dos impactos das atuais formas de uso antrópico, torna-se vital 

para a sua manutenção. 

A dinâmica de inundação dos campos naturais da Baixada Maranhense envolve dois ciclos de troca 

de energia que abrangem dois períodos diferentes, de acordo com a estação do ano. Durante o período do 

“inverno”, que acontece de dezembro a junho na região, os rios e lagos perenes transbordam, inundando os 

campos e transformando-os em extensos lagos de pouca profundidade (COSTA-NETO, 1990). Por todo o 

“verão”, de julho a novembro, os campos secam e ficam cobertos por uma vegetação constituída principalmente 

por gramíneas e ciperáceas.  

Estas modificações na fisionomia local, determinadas pela sazonalidade das águas, definem um 

comportamento característico das comunidades ribeirinhas para cada estação. Na região lacustre de Penalva, 

como em toda Baixada, as atividades agrícolas, de pecuária e de pesca são executadas de acordo com a forma 

pela qual o ambiente se apresenta. Todas estas práticas, desenvolvidas nos lagos e no seu entorno, resultam em 

alterações em suas águas, em grande ou pequena escala.  

Nesse contexto, compreende-se que o uso sustentável de sistemas complexos, como o da Baixada 

Maranhense, é extremamente difícil. A proposta deste trabalho é a avaliação das influências que o uso e a 

ocupação do solo podem ter sobre a qualidade da água, contribuindo de modo fundamental para a conservação 

da biodiversidade de áreas alagáveis, como forma de subsidiar ações de manejo para a região.

METODOLOGIA

Coleta e Análise de Amostras de Água dos Lagos 

Foram estabelecidos três pontos de coleta em cada um dos lagos, conforme mostra a Tabela 1, nos 

períodos de seca ou estiagem (outubro de 2005 e agosto de 2006) e de cheia ou chuvoso (março de 2006), 

popularmente chamados de “verão” e “inverno” na Baixada Maranhense. Nos pontos onde a profundidade 

foi maior ou igual a 1,90 m (profundidade máxima do Lago Formoso na seca), foram coletadas amostras na 

superfície e no fundo. Entre os critérios escolhidos para a determinação das estações de coleta, considerou-se, 

dentro do mesmo corpo hídrico, ambientes com diferentes formas de uso pelas comunidades locais. 

É importante ressaltar que o período de cheia, considerado nesta pesquisa foi atípico devido à baixa 

pluviosidade na região. Como consequência desse fato, os lagos não atingiram o nível esperado para esta 

época do ano (que seria cerca de 4 m acima do nível apresentado), o que dificultou a navegabilidade através do 

conjunto lacustre de Penalva. Segundo relatos locais, tal fenômeno não se repetia desde a década de 80. 

Para a caracterização limnológica, foram coletadas amostras de água dos lagos em galões de 
polietileno de 5 litros, devidamente identificados. Posteriormente, as amostras foram levadas para o 
Núcleo de Limnologia da UFMA para as análises químicas. 

Variáveis físicas – pH, condutividade elétrica, temperatura, material em suspensão, turbidez e cor da 

água, as quais foram obtidas “in situ” por meio de aparelhos portáteis, com exceção do material em suspensão, 

analisado pela técnica gravimétrica descrita em Teixeira et al. (1965) e Tundisi (1969).
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Tabela 1. Estações de trabalho e suas principais características. 

Estação de trabalho
Localização
geográfica

Características

E1 – Porto
de Penalva
Lago Cajari

S 3°17’927’’;
W 45°10’685’’

Próxima ao Porto de Penalva, onde há intenso 
movimento de embarcações

E2 – Ponto Central
Lago Cajari

S 3°19’347’’;
W 45°11’169’’

A mais distante das margens 

E3 – Enseada da Sapucaia
Lago Cajari

S 3°19’185’’;
W 45°15’125’’

Próxima a uma área de pastagem de gado

E4 – Fundo da bolsa
Lago Formoso

S 3°14’334’’;
W 45°24’857’’

A de maior profundidade, próxima a um aterrado, 
na borda de uma ilha flutuante

E5 – Ponta do Tatajubal
Lago Formoso

S 3°14’445’’;
W 45°24’255’’

A mais distante das margens

E6 – Ilha de Fabriciano
Lago Formoso

S 3°14’130’’;
W 45°24’134’’

Próxima a uma área de pastagem de gado e de 
práticas agrícolas

Variáveis químicas – o oxigênio dissolvido foi analisado pelo método de Winkler (apud GOLTERMAN et 

al., 1978). Nitrito, fosfato e fósforo total foram analisados pelos métodos descritos em Golterman et al. (1978); 

nitrato, segundo Mackereth et al. (1978) e amônio, segundo Koroleff (1976). 

Variáveis biológicas - coliformes totais e termotolerantes foram analisados seguindo duas etapas 

sucessivas que incluíram o teste presuntivo e a Técnica dos Tubos Múltiplos (COMPANHIA DE TECNOLOGIA 

DE SANEAMENTO AMBIENTAL, 1993). Os coliformes termotolerantes diferenciam-se dos coliformes totais 

por fermentarem lactose com produção de gás a uma temperatura de 44,5 ± 0,2°C em 24 horas (MURRAY, 

2000; TORTORA, 2000).

Obtenção, Análise e Interpretação das Imagens de Satélite 

A produção dos mapas de unidades de paisagem foi feita utilizando imagens Landsat 5-TM com resolução 

espacial de 30 m, nas bandas 3, 4 e 5 referentes aos anos de 1990 e 2004. O levantamento das unidades de 

paisagem na área de estudo foi realizado a partir da interpretação visual dessas imagens, com auxilio dos 

softwares SPRING ver. 4.1.2 e AUTO CAD MAP 2005. A partir daí, foram gerados mapas para cada período 

das imagens. O mapeamento consistiu na delimitação espacial de padrões característicos da paisagem natural 

e urbana no entorno dos lagos Cajari e Formoso. Foram utilizadas ferramentas do SIG (Sistema de Informação 

Geográfica) para determinar uma zona de 500 m no entorno dos lagos. Após determinação da área de influência, 

foram delimitados os diferentes sistemas ambientais identificados a partir do realce dessas áreas, através 

da manipulação “aumento linear de contraste” sobre as imagens. Após a delimitação dos polígonos sobre as 

imagens, foi feita a classificação deles, adotando-se a associação para cada classe de unidade de paisagem 

de acordo com interpretação e análise de cada polígono. Realizada a etapa de associação das classes, foram 

obtidas as áreas de cada classe para cada período estudado. 

RESULTADOS  

Unidades de Paisagem e Vegetação no Entorno dos Lagos 

O espelho d’água e a paisagem adjacente aos lagos em estudo apresentaram seis unidades e tipologias 

distintas: a) Lago, b) Corpo d’água (escoamentos superficiais e demais drenagens), c) Capoeira-babaçu, d) 

Campo inundável, e) Área urbana (sede do município de Penalva) e f) Capoeira (PINHEIRO, 2003).
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As Figuras 1 e 2 mostram a distribuição das unidades de paisagem e vegetação no entorno do Lago 

Cajari, nos anos de 1990 e 2004, respectivamente. 

Figura 1. Distribuição de classes de uso do solo no entorno do Lago Cajari, no ano de 1990.

Figura 2. Distribuição de classes de uso do solo no entorno do Lago Cajari, no ano de 2004.

Levando-se em consideração os gráficos produzidos com base nas imagens de satélite de 1990 e 2004, 

pode ser observado que a área ocupada pelo lago Cajari foi praticamente a mesma nesse período. A área urbana 

praticamente triplicou nesse período de 14 anos. 

As Figuras 3 e 4 apresentam a distribuição das unidades de paisagem e tipologia vegetacional no 

entorno do Lago Formoso, obtidas a partir da interpretação de imagens de satélite, nos anos de 1990 e 2004, 

respectivamente. Os dados dizem respeito às áreas totais de cada unidade de paisagem ou tipologia identificada. 

Figura 3. Distribuição de unidades de paisagem e vegetação no entorno do Lago Formoso, no ano de 1990.

 

Mata de aterrado

Capoeira

Capoeira-babaçu

Campo inundável

Lago Formoso
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Figura 4. Distribuição de unidades de paisagem e vegetação no entorno do Lago Formoso, no ano de 2004.
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Com base nos gráficos produzidos para o Lago Formoso, foi possível observar que as modificações no 

seu entorno foram muito discretas nesse período. 

Variáveis limnológicas

Os ambientes estudados são rasos de modo geral, embora a profundidade da lâmina d´água seja variável, 

pelo fato de se tratar de uma área inundável. Esse fato pode ser refletido na qualidade da água.

As tabelas 2, 3, 4 e 5 expressam os valores das variáveis limnológicas obtidas nos períodos de verão e 

inverno. Para efeito de melhor comparação, foram confeccionadas tabelas separadas para o Lago Cajari e para 

o Lago Formoso.

A temperatura e a amplitude térmica apresentaram pequenas oscilações nos dois ecossistemas durante 

o período da pesquisa, sendo que os valores extremos registrados foram 29,5°C (out/2005 e ago/2006) 32,0°C 

(mar/2006), ambos no Lago Cajari, com amplitude térmica de 2,5°C.

Tabela 2. Valores médios das variáveis limnológicas na água do Lago Cajari, obtidos em outubro de 2005 e 

agosto de 2006 (períodos de seca ou “verão”).

Variável
E 1 E 2 E 3

Sup. Fundo Sup. Fundo Sup.

Temperatura (°C) 29,8 29,5 29,9 30,8 29,9

CE (mS cm-1) 253,5 252,5 257,0 259,0 323

TDS (mg L-1) 137,0 135,5 138,5 136,5 101,7

pH 5,9 6,0 6,1 5,8 4,8

OD (mg L-1) 7,5 5,9 6,7 6,8 7,7

Turbidez (NTU) 37,1 45,0 46,3 40,0 3,0

Cor (Unid Pt.Co) 333 – 550 258 – 550 272 – 550 328 – 550 1 – 290

Amônia (mg L-1) 88,7 88,7 56,6 78,7 275,1

Nitrito (mg L-1) 8,9 9,2 10,1 9,4 1,9

Nitrato (mg L-1) 68,4 86,5 97,2 88,2 241,8

FTD (mg.L-1) - 24,1 23,3 26,2 8,6

Ortofosfato (mg L-1) 6,4 7,5 7,9 8,4 2,7

Ferro total (mg L-1) 4,8 4,2 6,8 8,5 1,6

Alcalinidade (meq L-1) 0,050 0,052 0,051 0,050 0

STS (mg L-1) 20,0 10,0 20,0 15,0 2,0

Obs.: E1 – Porto de Penalva; E2 – Ponto Central; E3 – Enseada da Sapucaia. 

(-) amostra perdida; CE – condutividade elétrica; TDS – sólidos totais dissolvidos; OD – oxigênio dissolvido; 

FTD – fósforo total dissolvido; STS – sólidos totais suspensos. 
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As maiores concentrações de amônia e nitrato, 275,1 e 241,8 mg L-1 foram obtidas na água da enseada 

da Sapucaia (estação 3), as quais provavelmente se devem à criação de gado bovino, eqüino e suíno em fazenda 

próxima ao local de coleta, pois o gado não é criado em confinamento. Os baixos valores de pH (4,04–4,80) 

observados nesta estação estão em acordo com as concentrações de amônia obtidas. Assim, esta é uma forma 

de atividade humana que contribui para a alteração química natural da água no lago Cajari.

Tabela 3. Valores das variáveis limnológicas na água do Lago Cajari, obtidos em março de 2006 (período de 

cheia ou “inverno”)

Variável
E 1 E 2 E 3

Sup. Fundo Sup. Fundo Sup.

Temperatura (°C) 30,6 30,1 32,0 30,4 30,8

CE (mS cm-1) 198,0 303,0 220,0 214,0 249,0

TDS (mg L-1) 106 160 117 113 132

pH 5,1 5,2 5,2 5,2 4,0

OD (mg L-1) 7,7 7,5 7,3 7,1 7,2

Turbidez (NTU) 43,1 15,6 38,7 3,8 1,0

Cor (Unid Pt. Co) 460,0 11,0 429,0 388,0 0

Amônia (mg L-1) 115,8 114,9 89,6 80,6 123,1

Nitrito (mg L-1) 5,7 7,4 11,1 3,6 2,3

Nitrato (mg L-1) 108,9 77,8 117,3 66,8 22,7

FTD (mg L-1) 32,2 18,6 73,6 26,4 3,9

Ortofosfato (mg L-1) 4,8 6,8 4,5 2,5 2,3

Ferro total (mg L-1) 6,1 9,1 8,0 8,1 0,8

Alcalinidade (meq L-1) 0,08 0,03 0,02 0,03 0,02

STS (mg L-1) 12,0 5,6 11,8 8,8 7,2

Obs.: E1 – Porto de Penalva; E2 – Ponto Central; E3 – Enseada da Sapucaia.

CE – condutividade elétrica; TDS – sólidos totais dissolvidos; OD – oxigênio dissolvido; FTD – fósforo total 

dissolvido; STS – sólidos totais suspensos. 

 

De forma geral, as concentrações de fósforo, sólidos dissolvidos e totais foram bem menores na estação 

3 do que nas outras estações de estudo.

No lago Formoso (tabelas 4 e 5), apesar da coloração escura da água demonstrar a presença de ácidos 

húmicos, os valores de pH não correspondem à acidez esperada, como é o caso dos lagos e rios de água preta da 

Amazônia. De modo geral, as variáveis limnológicas obtidas no lago Formoso tenderam para uma uniformidade 

entre as estações de coleta.

Tabela 4. Valores médios das variáveis limnológicas do Lago Formoso, obtidos em outubro de 2005 e agosto 

de 2006 (períodos de seca ou “verão”).

Variável
E 4 E 5 E 6

Sup. Fundo Sup. Sup.

Temperatura (°C) 31,2 31,1 31,5 31,6

CE (mS cm-1) 54,5 54,7 52,1 56,1

TDS (mg L-1) 29,8 29,3 27,9 30,2

pH 6,7 6,6 6,6 7,2

OD (mg L-1) 7,5 7,1 7,4 7,65

Turbidez (NTU) 3,0 2,8 4,3 4,2

Cor (Unid Pt. Co) 128 – 146 123 – 144 137 – 184 157 – 171

Amônia (mg L-1) 91,0 83,7 48,6 93,2
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Nitrito (mg L-1) 2,8 2,8 2,7 2,9

Nitrato (mg L-1) 27,9 24,9 26,2 19,1

PTD (mg L-1) 9,2 - - 16,1

Ortofosfato (mg L-1) 2,7 2,5 2,5 2,8

Ferro total (mg L-1) 2,8 2,5 1,6 2,3

Alcalinidade (meq L-1) 0,20 0,16 0,16 0,19

STS (mg L-1) 4,1 22,0 14,0 6,0

Obs.: E4 – fundo da bolsa; E5 – ponta do Tatajubal; E6 – ilha de Fabriciano.

(-) amostra perdida; CE – condutividade elétrica; TDS – sólidos totais dissolvidos; OD – oxigênio dissolvido; 

FTD – fósforo total dissolvido; STS – sólidos totais suspensos. 

A Tabela 6 mostra os resultados da análise microbiológica, obtidos para cinco pontos de coleta localizados 

nos lagos Formoso e Cajari.

A ocorrência de alguns valores altos de coliformes totais e termotolerantes na água do lago Formoso 

acontece no ponto 1, em local próximo ao agrupamento humano da localidade de Caetetu e devido à presença 

de animais pastando ou em contato direto com a água. Porém, em nenhum desses pontos de coleta, o limite 

estabelecido pelo CONAMA, que é de 2000 NMP/100ml, foi superado.

A contaminação microbiana das águas é extremamente importante, devido ao seu potencial patogênico. 

Na água, é relativamente comum a presença de bactérias do grupo Enterobacteriaceae (coliformes), que podem 

ser responsáveis por uma variedade de doenças, principalmente infecções intestinais (MURRAY, 2000; 

TORTORA et al., 2000).

Tabela 5. Valores das variáveis limnológicas do Lago Formoso, obtidos em março de 2006 (período de cheia 

ou “inverno”).

Variável
E 4 E 5          E 6

Sup. Fundo Sup. Fundo Sup.

Temperatura (°C) 30,5 29,6 31,5 30,8 31,4

CE (mS cm-1) 79,4 70,5 71,2 66,8 74,5

TDS (mg L-1) 42,4 37,0 43,0 35,2 39,6

pH 6,22 5,98 6,26 5,98 6,21

OD (mg L-1) 6,60 5,80 5,90 6,15 6,2

Turbidez (NTU) 4,68 7,32 3,46 5,66 4,34

Cor (Unid Pt.Co) 32 369 131 381 360

Amônia (mg L-1) 95,04 97,75 104,99 118,57 100,47

itrito (mg L-1) 4,79 5,85 5,06 4,79 4,79

Nitrato (mg L-1) 30,46 35,65 85,56 42,13 33,70

FTD (mg L-1) 12,05 18,89 20,85 19,87 14,66

Ortofosfato (mg L-1) 2,47 2,78 2,62 2,93 2,47

Ferro total (mg L-1) 4,54 4,91 5,19 3,89 4,56

Alcalinidade (meq L-1) 0,06 0,16 0,07 0,17 0,17

STS (mg L-1) 6,2 0,4 7,0 7,6 3,8

Obs.: E4 – fundo da bolsa; E5 – ponta do Tatajubal; E6 – ilha de Fabriciano.

CE – condutividade elétrica; TDS – sólidos totais dissolvidos; OD – oxigênio dissolvido; FTD – fósforo 

total dissolvido; STS – sólidos totais suspensos. 



102 Sustentabilidade dos ecossistemas do Maranhão

Tabela 6. Número mais provável (NMP) de Coliformes Totais e Coliformes Termotolerantes (fecais) em 

100 mL de água, nos pontos de coleta dos Lagos Cajari e Formoso.

PONTOS
Coliformes Totais

(NMP/100 mL)
Coliformes Termotolerantes      

 (NMP/100 mL)

VERÃO INVERNO VERÃO INVERNO

1 1600 1600 70 900

2 21 11 ausente ausente

3 Ausente ausente ausente ausente

4 15 11 4 4

5 26 11 4 4

Lago Formoso: Ponto 1 - Caetetu; Ponto 2 - entrada do lago; Ponto 3 - igarapé do Baiano; Lago Cajari: 

Ponto 4 - ponto central e Ponto 5 - porto de Penalva.

DISCUSSÃO

Apesar do incremento nas atividades e aumento da zona urbana próxima ao Lago Cajari no intervalo 

de estudo, a área ocupada pelo lago foi praticamente a mesma nesse período. Isto pode parecer incoerente, 

visto que seria esperado um aumento significativo dessa área em direção às margens, como consequência da 

construção da barragem de Trizidela pelo município de Penalva nesse lago em 1997. Porém, segundo Nascimento 

(2006), após o barramento, a superfície do lago aumentou apenas 1,2 Km2 ou 120 ha, que distribuídos por 

toda sua área de 1.703.805 ha, representaram um incremento de apenas 1% em seu espelho d’água, não sendo 

possível evidenciá-lo nas escalas consideradas pelas imagens de satélite utilizadas. Desta forma, o lago Cajari 

não avançou significativamente em direção às suas margens, mesmo após a construção da barragem.

Pode ser observada que essa ocupação urbana, referente à sede do município de Penalva, se deu 

principalmente em direção ao lago e sobre os campos inundáveis, possivelmente aqueles de consistência 

mais firme, que permitiram aterro ou algum tipo de construção. Esse modelo de crescimento urbano ocorrido 

pode ser justificado pela grande oferta de pescado e de água, da qual moradores das proximidades do lago 

podem desfrutar. Isto ficou ainda mais evidente depois da construção da barragem de Trizidela, que garante o 

permanente abastecimento de água na região. A utilização dos campos inundáveis para essa ocupação também 

explica a sua diminuição no decorrer do tempo. A tendência será a cidade de Penalva se expandir em direção 

oposta, devido ao fato do próprio ambiente limitar esse crescimento em razão de não ser possível a construção 

de moradias nas áreas muito próximas ao lago ou nos campos inundáveis de solo muito encharcado. 

 Foi comum a presença de capoeiras, principalmente em decorrência de desmatamentos frequentes 

para a instalação de campos agrícolas (VINHOTE, 2005). Quando essas áreas agrícolas são abandonadas, 

tempos depois são colonizadas por babaçuais, palmeiras que, por seu modelo de germinação são resistentes às 

queimadas e permanecem latentes até que as condições ambientais, como a luz, favoreçam seu desenvolvimento. 

Isto foi comprovado com a substituição de boa parte da tipologia vegetacional “capoeira” pela tipologia de 

“capoeira-babaçu”. 

Ainda com relação à ocupação urbana no entorno do lago Cajari há, além da sede do município 
de Penalva, o povoado de Jacaré que merece destaque por sua acelerada expansão demográfica nos 
últimos anos, com população atual em torno de 5 mil habitantes. Este povoado, inclusive, pleiteou 
sua emancipação a município recentemente. Não foi possível diferenciá-lo nas imagens estudadas, 
devido à presença de muitas nuvens no local, fato que é comum na Baixada.

No que diz respeito ao lago Formoso, certamente o distanciamento das áreas mais povoadas e o 
folclore local contribuíram para que a paisagem se mantivesse pouco alterada. Com relação ao folclore 
local, as comunidades ribeirinhas acreditam que a região é protegida por “encantados”, divindades 
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responsáveis pela movimentação das ilhas de vegetação flutuantes do lago. Toda a margem do lago 
é composta principalmente por mata de aterrado, mas também podem ser visualizadas as capoeiras 
que, em concordância com o que ocorre no entorno do lago Cajari, vão sendo ocupadas por babaçuais 
e por isso diminuem no decorrer do tempo, enquanto que a classe “capoeira-babaçu” aumenta.

A área do lago permaneceu a mesma entre 1990 e 2004, para a escala adotada. Entretanto, 
foram feitas constatações in loco de que as margens do lago sofreram constantes desmoronamentos 
pelo choque entre estas e suas ilhas flutuantes, provocando a destruição de algumas áreas com 
espécies vegetais tais como o buriti (Mauritia flexuosa L., Palmae) e a juçara (Euterpe oleracea Mart., 
Palmae). A ocupação urbana no entorno não foi evidenciada nas imagens estudadas. Isto ocorreu 
porque essa ocupação é constituída por pequenos povoados difusos e com moradias bastante 
rudimentares, destacando-se o Caetetu, onde há maior concentração de habitantes.  

Comparando os dois lagos, foi observado que o lago Cajari tem uma tendência ao formato 
dendrítico, o que favorece a compartimentalização do ecossistema, principalmente considerando 
diferentes formas de uso do solo como cultivo de arroz e criação de gado. A mesma morfologia 
não foi verificada para o Lago Formoso, que apresenta um formato alongado e um grau maior de 
conservação das suas unidades de paisagem.

Os lagos da região de Penalva formam um corpo hídrico único de coleção de água de chuva. A água de 

chuva ali armazenada é pobre em nutrientes, especialmente nitrato, e mesmo considerando a lixiviação do solo 

da região não se torna enriquecida de Nitrogênio (N) e Fósforo (P) o que, de acordo com Allan (1997 citado 

por BRIGANTE; ESPÍNDOLA, 2003), é característico de regiões naturais não impactadas, quando comparadas 

àquelas afetadas pelas atividades humanas. Branco (1986) cita que a presença de fósforo e de nitrogênio nos 

mananciais, em concentrações superiores a 0,01 e 0,03 mg L-1, respectivamente, determina proliferações 

algais, as quais causam sérios problemas à utilização desses locais, fato que não foi observado com as amostras 

analisadas. 

Os valores relativamente altos de condutividade elétrica obtidos no Lago Cajari ocorreram 

provavelmente em razão de íons metálicos presentes na água, como o ferro, o alumínio e íons alcalino-terrosos 

dos solos. Brigante e Espíndola (2003) afirmam que a condutividade aumenta em função do aumento do 

conteúdo mineral da água. Valores elevados de condutividade também foram observados nos lagos Açu e de 

Viana (BARBIERI et al. 1989) e novamente no lago de Viana e na bacia do Rio Pericumã (COSTA-NETO et al. 

2002), todos localizados na APA da Baixada Maranhense.

No que diz respeito à temperatura da água dos ecossistemas dessa microrregião, Barbieri et al. (2000), 

em pesquisa realizada no lago de Viana, rio Pericumã e rio Turiaçu, observaram amplitude térmica de 10°C, 

sendo que a máxima (36°C) foi medida em Viana (dezembro de 1998) e a mínima, no Pericumã (novembro de 

1997).

A presença de substâncias húmicas, que dão coloração escura na água, nos lagos ao montante do lago 

Cajari pode ser responsável pelo aprisionamento de parte dos íons que estavam dissolvidos na água. Apesar 

disto, a grande biomassa de macrófitas e de vegetação dos aterrados se encarrega de circular nutrientes e 

íons por ocasião da decomposição, fato este observado por Coelho (2001), em seu estudo sobre a absorção de 

nutrientes por Eichhornia crassipes Mart. em um meio poluído – Rio Anil, São Luís-MA. Todavia, a concentração 

de substâncias húmicas na água do lago Formoso não se traduziu em diminuição do pH, como é o caso dos lagos 

e rios de água preta da Amazônia, de pH entre 4,0 e 4,5 (ESTEVES, 2011). A matéria orgânica presente nos 

aterrados e no fundo do lago é o resultado do acúmulo de material vegetal, provavelmente durante algumas 

centenas de anos, e que já se encontra em elevado processo de decomposição. Desta forma, este material deve 

ter pouca contribuição para a concentração de elementos dissolvidos e particulados da água.

As altas concentrações de amônia e nitrato na água da enseada da Sapucaia (Estação 3, lago Cajari), 

provavelmente se devem à criação de animais em área próxima ao local de coleta, pois pastam livremente e 

chegam a usar a vegetação aquática como recurso alimentar. Esta atividade humana com certeza contribui 
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para a alteração química natural da água no lago Cajari. Almeida (2005) caracterizou alterações hídricas na 

região lacustre de Penalva por meio da etnobiologia, identificando tensores ambientais relacionados e concluiu, 

entre outras coisas, que os principais tensores ambientais dessa região são de origem antrópica, tais como o 

búfalo, a barragem, a construção de canais artificiais, as queimadas, os desmatamentos às margens dos lagos e 

a introdução de espécies exóticas tanto animais, quanto vegetais.

Por outro lado, a homogeneidade na qualidade da água do lago Formoso é coerente com a sua morfologia, 

que sugere que as suas águas formam um corpo hídrico único. Essa característica não foi observada no Lago 

Cajari, que apresenta uma diversidade maior nos valores das variáveis encontradas, possivelmente também 

devido ao seu formato compartimentalizado. As baixas concentrações de nitrogênio e fósforo obtidas indicam 

que os lagos, em sua totalidade, são ambientes de reduzida intervenção antrópica e que ainda não apresentam 

alterações com implicações na qualidade da água, dependendo principalmente do uso do solo às margens dos 

lagos. No entanto, Drinan et al. (2013) constataram que as concentrações de N, P e C dissolvido na água são 

mais elevadas em lagos próximos a áreas que estão sendo desmatadas.

No que diz respeito aos coliformes totais, estes fazem parte da microbiota residente no trato 
gastrointestinal do homem e de alguns animais. A presença de coliformes totais no ambiente não é uma 
indicação útil de contaminação fecal, pois este grupo inclui diversos gêneros e espécies de bactérias 
não entéricas como Serratia e Aeromonas. No entanto, a sua presença e número são indicativos da 
qualidade higiênico-sanitária de um produto. Em condições normais, os coliformes não são, por si 
só, patogênicos, porém algumas linhagens ou a proliferação destes microrganismos podem causar 
diarréias e infecções urinárias (JAWETZ, 2000; SILVA, 2001). O principal representante do grupo 
dos coliformes termotolerantes e o indicador mais específico de contaminação fecal e de eventual 
presença de organismos patogênicos é a Escherichia coli.

Conforme a Resolução n° 357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), os lagos 

estudados foram classificados em corpos de água doce da classe 2. O lago Formoso é comprovadamente mais 

conservado do que o Lago Cajari. Isto se atribui não somente a sua distância da sede do município de Penalva, mas 

também ao misticismo dos ribeirinhos, fato que o protege. Diante disso, tais crendices populares vêm, ao longo 

dos anos, contribuindo de forma positiva para a conservação desse ecossistema. Entretanto é possível que com 

a expansão demográfica e todas as suas consequentes pressões nos recursos naturais, esse comportamento 

se modifique. Com base nas imagens de satélite obtidas e nas observações de campo, sobretudo para o 

entorno do Lago Cajari, foram constatadas muitas irregularidades: desmatamentos, queimadas, ocupação 

urbana desordenada, pecuária extensiva, lançamento de esgoto, presença de atividades de lazer com descarte 

inadequado de resíduos sólidos etc. Todo esse conjunto provoca descaracterização paisagística no local, agravo 

na qualidade ambiental, entre outros problemas.

A Baixada Maranhense é uma área que comporta uma grande quantidade de lagos que funcionam como 

ecossistemas de recarga. Atualmente é crescente a preocupação pela preservação desses ecossistemas, uma 

vez que diante da crise ambiental na qual se encontra o planeta, a água será motivo de futuros conflitos devido 

a sua escassez e poluição. Este trabalho, em conjunto com outros estudos de zoneamento e modelagem da 

dinâmica desses lagos, poderá auxiliar no delineamento de ações seguras no uso sustentável dos recursos 

hídricos dessa região.





Foto: Claudio Urbano B. Pinheiro
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Z O N E A M E N T O  A M B I E N T A L  D O  M U N I C Í P I O  D E 
A N A J A T U B A  ( M A ) :  G E O L O G I A ,  G E O M O R F O L O G I A 

E  G E O E C O L O G I A  R E G I O N A L

Luiz Jorge Bezerra da Silva Dias,  Márcio Costa F. Vaz dos Santos,   

Ricardo Barbieri

INTRODUÇÃO

A necessidade de se planejar o uso e ocupação dos espaços é suprida por múltiplos mecanismos legais 

que obedecem às normas jurídicas e técnico-científicas. Neste quesito, são destacados a AIA (Avaliação de 

Impacto Ambiental), o EIA – RIMA (Estudo de Impacto Ambiental – Relatório de Impacto Ambiental), o PRAD 

(Plano de Recuperação de Área Degradada) e o PCA (Plano de Controle Ambiental). Esses instrumentos são 

essenciais para o cumprimento das disposições da Política Nacional de Meio Ambiente, disposta na Lei Federal 

6.938, de 31 de agosto de 1981 (MEDAUAR, 2002), complementada por resoluções do CONAMA (Conselho 

Nacional de Meio Ambiente), por leis ambientais das três instâncias de poder (União, Estados e Municípios) e 

da Constituição Federal de 1988.

O Zoneamento Ambiental se insere no contexto da AIA pelo fato de ser um estudo técnico-científico 

que vislumbra a integração de métodos e abordagens adequados para o reconhecimento das potencialidades 

paisagísticas locais ou regionais, não se atendo apenas aos fatos ou fenômenos pontuais ou lineares. Antes se 

remete à importância de compreender os fatos areolares, os quais são mais interagentes que os dois anteriores, 

que são isolados ou parcimoniosos. Nessa concepção de “areolaridade”, é apresentada a necessidade de 

integração dos elementos físicos, ecológicos e humanos que compõem e caracterizam unidades espaciais 

passíveis de planejamento (AB’SÁBER, 2006b; DIAS, 2006; ROSS, 2006).

Por outro lado, os baixos Índices de Desenvolvimento Humano dos municípios que compõem a 

microrregião da Baixada Maranhense, como o município de Anajatuba, estão relacionados à falta de 

conhecimentos estratégicos e de operacionalização de políticas públicas que objetivem a melhoria da qualidade 

de vida da população, o que pode ser possível com o desenvolvimento do Zoneamento Ambiental em escala 

local ou municipal. Botelho (1999) compactua com essa idéia ao destacar a capacidade de usar esse tipo de 

estudo como base para planejamentos ecológicos, fatores bióticos e abióticos compreendidos em interrelação, 

e de planos de uso e ocupação, que são a capacidade de suporte dos ambientes face às necessidades humanas. 

Ao  contextualizar, nessa questão, o município de Anajatuba, é necessário afirmar que ele foi escolhido devido 

à necessidade real de reconhecimento de seus elementos ambientais, físicos, ecológicos e sociais, tendo em 

vista a possibilidade de propor  cientificamente estratégias sustentáveis de uso e ocupação do solo, bem como 

indicar  formas de aproveitamento dos recursos ambientais disponíveis.

A proposta deste trabalho foi discutir a viabilidade técnica, científica e operacional de um Zoneamento 

Ambiental aplicado ao município de Anajatuba, que faz parte do complexo regional de paisagens e espaços que 

compõem a Área de Proteção Ambiental (APA) da Baixada Maranhense. Tal intenção é justificada pela ausência 

de estudos integrados entre os níveis local e regional no setor Norte do Estado do Maranhão. Essa deficiência 

concorre para a falta de orientação de gestão territorial e manutenção do estado de periferia socioeconômica 

e política que foi desenvolvido tanto naquela região quanto no conjunto de municípios que a compõem.
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METODOLOGIA

A orientação metodológica para compreensão da totalidade de interrelações do espaço (espaço total) 

conduz a aplicações adequadas de estudos científicos inter e transdisciplinares voltados para os diagnósticos e 

prognósticos ambientais. Essa proposta conceitual deve considerar diversas abordagens temporais e espaciais, 

desde os tempos geológicos, aos ecológicos e humanos propriamente ditos. Coelho (2001) afirma que, ao serem 

reconhecidas as associações dos elementos ambientais dentro de células espaciais, como os ecossistemas 

ou mosaicos de paisagens, há a possibilidade de desenvolvimento de interpretações adequadas da natureza, 

frequência, magnitude e intensidade dos danos ou perturbações ambientais sobre um dado espaço, o qual 

esteve inserido como metodologia-mater no desenvolvimento deste trabalho, assessorado por posturas 

críticas referentes a conceitos, por vezes bastante usuais, bem como por uma base estruturalista sistêmica, 

que permitiu a formatação de interrelações entre os componentes do estrato ambiental.

Contudo, a orientação metodológica não é o fim di per si de quaisquer que sejam os trabalhos científicos. 

Ela deve ser passível de um encadeamento de  técnicas adequadas para que sejam alcançados resultados 

coerentes e coesos com as necessidades da pesquisa e do conjunto ambiental pesquisado. Por isso, achou-

se conveniente discutir sobre as técnicas adotadas nas pesquisas teóricas e de laboratório, bem como nas 

jornadas de campo.

Para se desenvolver uma metodologia de Zoneamento Ambiental aplicado a um município e que fosse 

efetivamente prática, elencou-se algumas perspectivas teórico-metodológicas, destacando-se as propostas 

de Ab’Sáber (2006a),  ao enfatizar as pesquisas ambientais em uma perspectiva de totalidade, abarcando tanto 

aspectos físicos ou naturais, quanto ecológicos ou bióticos, e humanos ou socioeconômicos; de Ross (1995; 

2000; 2006), que ressalta a importância do conhecimento geomorfológico para os estudos ambientais, bem 

como da Ecogeografia/Geoecologia para o enquadramento da interrelação dos elementos que constituem um 

território analisado; e de Christofoletti (2001), que evidencia a necessidade de se construir planejamentos 

territoriais com base tanto no conhecimento geomorfológico da área, quanto do correto desenvolvimento de 

diagnósticos ambientais que impliquem num bom aproveitamento dos elementos naturais e ecológicos como 

recursos.

Essa perspectiva teórica é complementada pelo reconhecimento de áreas consideradas originais, 

modificadas e transformadas, seguindo proposta conceitual de Carvalho (1986), considerado elemento 

importante em diagnósticos e prognósticos ambientais. No caso de Anajatuba, especificamente, a abordagem 

geoecológica, a partir da identificação dos ecossistemas locais, é essencial, haja vista a superposição de usos que 

alguns setores (células espaciais) poderão alcançar com a implementação de obras de engenharia adequadas.

Roteiro da Pesquisa

Dias et al. (2005) afirmam que, ao nível de Baixada Maranhense, há o interesse de se conhecer quatro 

dinâmicas ambientais, em especial que envolvem: a geomorfologia, que trata da estrutura superficial da paisagem 

(AB’SÁBER, 1969; SPÖRL, 2001) e de sua importância para o planejamento territorial (a topografia tem uma 

grande participação para o conhecimento da morfologia do ambiente); as unidades geoecológicas, as quais são 

as responsáveis pela configuração ecossistêmica de uma célula espacial, individualizando-a como um mosaico 

regional de paisagens; a evolução populacional, com propostas de cenários futuros, para associar o elemento 

homem às pressões ambientais ligadas às suas atividades; a distribuição das águas, para o estabelecimento de 

políticas adequadas de manejo dos recursos hídricos e à adequada construção de obras de infra-estrutura que 

visem práticas racionais de uso desse recurso.

Assim sendo, foi estabelecida uma metodologia tripartite: a geomorfologia de Anajatuba, em virtude de 

sua topografia, relacionando como as diversas morfologias locais têm influência preponderante sobre os outros 

elementos ambientais contextualizados, como a distribuição de comunidades bióticas e dos assentamentos 
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populacionais humanos; as unidades geoecológicas são o outro componente, pois elas se tornam elemento 

representativo dos ecossistemas desenvolvidos no município, pois são consideradas como uma “resposta 

ambiental” ao cruzamento dos fatos geológicos e geomorfológicos com a hidrologia local; o balanço hídrico, 

haja vista a necessidade de se conceber a disposição adequada dos compartimentos hídricos disponíveis, bem 

como da participação da topografia para a estocagem e ou passagem da água para outros compartimentos. 

As jornadas de campo foram orientadas a partir de um roteiro estabelecido na escala original de 

1:250.000 (Figura 1) e foram feitas em quatro etapas. Na primeira jornada, foi iniciado o mapeamento com 

GPS topográfico e reconhecimento inicial das principais células paisagísticas de Anajatuba. Nessa etapa, 

foram percorridos os tesos (porção central) e campos inundáveis; posteriormente foi feita a captação de dados 

topográficos em áreas de terra firme e tesos (porção SW); em seguida, feito o reconhecimento de ecossistemas, 

mapeamento complementar dos tesos e dos campos inundáveis e medição da profundidade de poços, 

como estratégia complementar para a aferição do estoque mínimo de águas subterrâneas disponíveis para 

abastecimento humano e manutenção de suas atividades urbanas e rurais. A última visita a campo foi realizada 

a medição de poços na média estação chuvosa, com a finalidade de verificar o comportamento de captação 

e estocagem hídrica nos ambientes de terra firme e nas proximidades de campos inundáveis. É importante 

destacar que foram realizadas 10 entrevistas não estruturadas com informantes-chaves do município, sendo 

2 da sede, 2 do povoado Bacabalzinho, 2 do Troitá,  2  do Graxixá e 2 da localidade Moído. Além disso, em todas 

as visitas foi feita documentação fotográfica, usando câmera comum e digital, esta com resolução máxima de 

8.3 megapixels.

Figura 1. Área de coleta de dados e roteiro utilizado no município de Anajatuba, com finalidade de 

mapeamento com GPS topográfico. Escala original: 1:250.000. Fonte: Santos (dados não publicados).

As expedições tiveram, por complemento, a finalidade de mapear Anajatuba por micro-topografia, 

estabelecendo pontos de controle e rotas com GPS topográfico em módulos operacionais generic point e generic 

line. O primeiro diz respeito a uma base fixa, que recebe e armazena dados dos satélites GPS e calibra aqueles 

captados pelo receptor móvel a fim de serem processados em laboratório e transformados em “modelos 
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numéricos de terreno” (MNT). Entretanto, foi necessário utilizar dados referentes ao sistema SRTM 

(Shuttle Radar Topography Mission), com destaque a hipsometria local ou regional, em que foram utilizados 

os softwares SPRING 4.3, para geração de grade numérica e isolinhas; e AUTOCAD® 2000, para a divisão 

de sistemas de drenagem, que são elementos cruciais para a elaboração do balanço hídrico por setores do 

município de Anajatuba.

A delimitação de microbacias hidrográficas e a elaboração do balanço hídrico municipal permitiu a 

comparação entre dois períodos distintos: um seco (de julho a dezembro) e outro chuvoso (de janeiro a junho). 

Essa atividade foi necessária para o reconhecimento da disponibilidade hídrica em Anajatuba, bem como 

de seus índices potenciais de uso sustentável para as atividades humanas. Esses índices são embasados em 

indicadores climato-hidrológicos, como precipitação, evaporação e evapotranspiração, escoamento superficial, 

carga afluente dos cursos ou reservatórios de águas (córregos, lagos e lençol freático), bem como o consumo 

doméstico da água (COSTA et al., 2005). Além disso, foi estabelecido um índice per capita de água disponível 

em períodos distintos do ano, assim como o índice de tensão hídrica, baseados em Falkenmark e Widstre (1992 

apud COSTA et al., 2005).

De forma complementar, foram procedidas pesquisas bibliográficas temáticas na Biblioteca Central, 

Biblioteca do Laboratório de Hidrobiologia e Núcleo de Documentação e Pesquisa Geográfica da Universidade 

Federal do Maranhão; na Biblioteca da Universidade Estadual do Maranhão; e na Biblioteca Pública Benedito 

Leite, e bibliotecas privadas, com o ensejo de obter referencial adequado para a realização do estudo. Foi feita 

também busca de informações pela Internet, uma vez que havia o objetivo de revisar conceitos e estabelecer 

ou propor novas reflexões sobre a Baixada Maranhense, em sentido estrito, cujo conhecimento específico 

ainda é bastante fragmentário. Por último, em laboratório, foram compilados os dados obtidos em campo, 

fazendo um confronto teórico com estes.

RESULTADOS

Embora nesta pesquisa não se estabeleça o reconhecimento pormenorizado de todos os elementos que 

compõem o espaço físico do município de Anajatuba, foi elaborado um detalhamento sobre dois elementos 

naturais que seguem uma história paleogeográfica: a geologia, que traz consigo análises de condições ambientais 

litoestruturais e de sua distribuição espacial; e a geomorfologia, que explica como se distribuem as formas 

de relevo, o que é importante para a projeção de cenários de disponibilidade e utilização de espaços para as 

atividades humanas, bem como para o estabelecimento de áreas destinadas à preservação e à conservação. 

A pedologia não entrou nessa abordagem pelo fato de se ter apenas dois tipos de solos dominantes, mas é 

brevemente abordada no item referente à Geologia. 

Geologia

No intervalo Cretáceo – Quaternário (Pleistoceno), se destacam depósitos arenosos e areno-argilosos, 

não necessariamente com materiais concrecionados, correlacionáveis à Formação Barreiras, que é de idade 

Mio-Pliocênica, com gênese enquadrada entre 12 e 4 milhões de anos (M.A.), portanto do período Terciário. 

Porém, permaneceu uma dúvida, que embora não seja do cerne da pesquisa, pode direcionar estudos e 

revisões posteriores. Será Anajatuba ainda pertencente à Bacia do Maranhão – Piauí, ou Parnaíba, que advém 

do Paleozóico Médio, entre o Neossiluriano e o Eodevoniano, entre 410 e 400 M.A.? Ou estaria enquadrada em 

um prolongamento interiorizado da bacia costeira de São Luís, que se originou no Cretáceo, com a abertura do 

Atlântico pela deriva continental ou tectônica de placas?

Embora sejam necessários estudos direcionados de geotectônica subsidente, petrografia e 

litoestratigrafia, é importante destacar que é bem provável que esse espaço geológico seja pertencente à bacia 
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costeira de São Luís, tendo em vista a existência dos afloramentos rochosos da Formação Itapecuru (Cretáceo) 

e do capeamento sedimentar de rochas do Barreiras (Terciário), cobertas por depósitos inconsolidados de 

idade pleisto-holocênica, fato que pode conduzir a uma correlação analítica destes com a Formação Açuí, a 

qual é de idade quaternária. Isso representa, deposicionalmente, a coluna litoestratigráfica básica daquela 

morfoestrutura costeira cretácea (Albiano). Os morros testemunhos de Anajatuba, que se dispõem em um 

lineamento tipicamente estrutural, ou de falhas normais, são evidências da presença da divisão das duas bacias 

naquele município, prosseguindo em direção E – SE, até Miranda do Norte. A partir dos desnivelamentos 

desse arco estrutural, se inserem as terras baixas alagáveis, voltadas para o golfão. Deve ser reforçado que 

essa compreensão é preliminar e necessita de pesquisas para que sejam estabelecidas revisões dos modelos 

conceituais geofísicos e tectônicos dos ambientes estruturais do Norte maranhense. Essa área, onde se situam 

o Golfão e a Baixada Maranhense, e dentro desta o município de Anajatuba, possui características genéticas 

muito marcantes, com rochas aflorantes de idades heterogêneas, em que pesa uma geologia histórica bastante 

peculiar, com episódios tectônicos e de configuração de ambientes e materiais deposicionais distintos, além de 

flutuações eustáticas proeminentes decorridas em especial nos últimos 120.000 anos.

O embasamento geoestrutural da área em questão é formado por rochas de idade Arqueana, com 

mais de 2 bilhões de anos (B.A.), destacando-se a presença de rochas graníticas, grabos, dioritos (de origem 

plutônica) e anfibolitos (de natureza metamórfica), com cores fortes, escuros, do cinza ao esverdeado, com 

manchas róseas, pretas e brancas. Tal embasamento é reconhecido, também, pela denominação Cráton de 

São Luís. No município de Anajatuba, granitos cinza-escuros afloram nas “ilhas” de Graxixá, do Alegre e de 

Juçatuba, as três em sentido WNW com relação à sede.

Os depósitos fanerozóicos de idade mesozóica são bem representados pela Formação Itapecuru, de idade 

Cretácea, com afloramento de arenitos finos, arenitos argilosos, siltitos e folhelhos. As idades dos depósitos da 

Formação Itapecuru variam de 100 a 95 M.A. (época: Albiano). Embora seja uma formação geológica fossilífera, 

em Anajatuba não é observada a presença de compostos rochosos biogênicos superficialmente, como fósseis 

das megafaunas ictiana e reptiliana mesozóicas, as quais são bem preservadas em outras áreas do estado em 

que há afloramento desse pacote sedimentar, como São Luís, São José de Ribamar, Alcântara e Itapecuru-

Mirim, que faz limite com Anajatuba a Leste.

Desta forma, é indicada a necessidade do desenvolvimento de pesquisas paleontológicas, em especial 

nas bases dos morros testemunhos de Anajatuba, como o de Rosarinho, bem como nos povoados de Juçatuba, 

Quebra, Alegre e nas “ilhas” de vegetação densa e mista, próximas a Graxixá, onde se encontram patamares de 

cimeira com o afloramento, mesmo em vertentes, deste conjunto de fácies litológicas bastante laterizadas.

Nos morros testemunhos, bem como na porção de Anajatuba situada além da estrada de Ferro Carajás, 

nas direções E e SE desse ponto de referência, indo em direção aos municípios de Itapecuru-Mirim e Miranda, 

são encontradas colinas suavemente esculpidas sobre rochas areno-argilosas, mal consolidadas e bastante 

friáveis. No primeiro ponto, é encontrado o pacote sedimentar aflorante. Por outro lado, no segundo, há alguns 

locais de afloramento em pontos isolados da ferrovia supracitada; no restante do espaço em que ocorrem, 

esses estratos rochosos não são aflorantes. É notável que a presença de rochas areníticas (arenitos finos), 

seguidas por argilitos e arenitos argilosos pode ser correlacionável com a Formação Barreiras que se estende, 

ao nível de Brasil, do Amapá ao Rio de Janeiro, e tem na Costa Norte Brasileira ramificações significativas 

“continente adentro”, caso este que pode ser correlacionável ao município de Anajatuba. Destacam-se, ainda, 

arenitos profundamente intemperizados, pintalgados de caulim, provavelmente originários em fase de climas 

úmidos do Quaternário.

Os sedimentos quaternários podem ser divididos em depósitos pleistocênicos e coberturas holocênicas, 

ambos configurando ambientes transicionais flúvio-marinhos, lateríticos e colúvio-aluvionares, que são 

correlacionáveis a intensas variações clímato-hidrológicas e glácio-eustáticas, principalmente dos movimentos 

transgressivos – regressivos dos últimos 120.000 anos, conforme já mencionado, os quais foram responsáveis 

por intensos retrabalhamentos dos depósitos superficiais, em especial de domínios ambientais de trópicos 
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úmidos. Pode ser notada, ainda, que há uma colmatagem continuada pela deposição transcorrida em planícies 

de nível de base regional (campos inundáveis).

De forma complementar, as principais coberturas pedológicas presentes em Anajatuba são os plintossolos, 

com características tipicamente argilosas; possuem baixa percolabilidade, drenagem irregular e são, por esse 

motivo, sujeitos ao encharcamento durante os períodos chuvosos. Estão presentes em campos inundáveis e 

tesos. Embora sejam os solos dominantes no município em tela, nos tesos são vistos com o horizonte superficial 

arenoso, na forma de depósitos         arenosos indiscriminados, com profundidades variáveis (de poucos centímetros 

a 5,5 m) e horizontes plínticos imediatamente adjacentes. Os latossolos, presentes em morros testemunhos e 

ilhas, são bastante pontuais. Possuem concreções areníticas ferruginosas do tipo limonita e são intercalados 

com domínios de plintossolos concrecionários. Também são encontrados solos indiscriminados de manguezais (ou 

substratos de manguezais), com visível prolongamento sobre a porção externa dos tesos de Anajatuba, em 

especial nas localidades Graxixá e Troitá; e gleissolos, que ocupam áreas tipicamente alagáveis.

Geomorfologia

Dentre as feições locais, foram observadas acumulações sedimentares flúvio-marinhas em tesos e nas 

vasas de manguezais, bem como sedimentação flúvio-lacustre nos campos inundáveis e camadas de sedimentos 

intemperizados/laterizados na abrangência espacial da Formação Barreiras. No entanto, é considerada que a 

denominação litorânea aqui se encontra deslocada do contexto desta pesquisa, uma vez que já se estabeleceu a 

diferença, no contexto maranhense, entre costa e litoral, sendo a primeira uma zona interagente de elementos 

e fluxos de energia provenientes dos contatos entre hidrosfera, litosfera e atmosfera, de influências múltiplas 

e mútuas entre áreas emersas e o oceano, configurando uma zona ambientalmente específica; e a segunda, o 

litoral, é apenas a “linha de contato” entre as terras emersas e imersas.

Prosseguindo, em termos de classificação, recentemente Maranhão (2003) enquadrou na Carta Arari 

(MI 609 – Folha SA-Z-C-I – Carta 01), que engloba os municípios de Arari, Anajatuba e partes de Viana, Miranda 

do Norte, Itapecuru Mirim e Santa Rita, a seguinte classificação: Baixada Litorânea, correspondente às planícies 

de maré lamosa (vasas de manguezais); Golfão Maranhense, que engloba áreas adjacentes à Baía de São Marcos, 

de natureza flúvio-marinha, abrangendo tesos e campos inundáveis (lagos temporários); Baixada Maranhense, 

aglutinando, também, as terras baixas regionais, com cotas altimétricas iguais ou inferiores a 15 metros; e 

Superfícies Suave-Onduladas, correlacionáveis às áreas mais elevadas, com morros testemunhos e coberturas 

sedimentares terciárias.

Essa classificação, no entanto, é passível de discussão, uma vez que se confunde, à primeira vista, 

Golfão com Baixada e uma coisa deve estar bem definida para efeitos analíticos de síntese: a segunda é 

uma ramificação geológico-geomorfológica do primeiro, o que implica numa impossibilidade conceitual de 

desmembramento destas unidades. Em Anajatuba, isso se torna bem real associada a um não conhecimento 

expressivo da configuração geológico-geomorfológica da Baixada e do Golfão, embora se tenham elaborado 

sínteses analíticas desta célula espacial, mas que carecem de revisão teórico-conceitual aplicável ao espaço 

total em questão e de mapeamentos extensivos.

O Cráton de São Luís é das menores áreas cratônicas do Brasil, que se destaca no Norte do estado 

do Maranhão e aflora de forma restrita no município de Anajatuba. No caso do Norte Maranhense, em 

especial Anajatuba, há evidências de reativações de estruturas geotectônicas cretáceas (falhas normais) 

durante o intervalo Plio-Pleistoceno (indícios de Neotectônica), uma vez que há lineamentos estruturais 

que são acompanhados pela seqüência de morros testemunhos da porção SSO – SSE – E – NNE – NE – ENE, 

configurando um sistema típico de falhas normais, com escarpas em processo de recuo por efeitos erosivos 

laminares remontantes, de maneira muito similar àquele traçado por Machado e Silva (2003), configurando 

ravinas em estágio acelerado (Figura 2).
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Com a separação das placas Sul-Americana e Africana no Cretáceo Inferior, aproximadamente há 135 

M.A., houve a formação de altos estruturais em toda a faixa da pré-atlântica brasileira, que foram responsáveis 

pela morfogênese das bacias costeiras, individualizando-as de outros ambientes geoestruturais. No Maranhão, 

especialmente, encontram-se ambientes deposicionais dessa época, como as Bacias de São Luís, onde se 

encontram o Golfão e a Baixada Maranhense e é do tipo rift, e a de Barreirinhas, sendo a primeira muito similar, 

deposicionalmente, da Bacia do Maranhão – Piauí, onde são destacados os arenitos, siltitos e folhelhos da 

Formação Itapecuru. Ambas foram separadas da bacia fanerozóica mencionada pela morfogênese do Arco 

Férrer – Urbano Santos, que possui extensão SSE – E – NNE – NE – ENE, e pelo Horst de Rosário, extensão 

NNE – NE.

Figura 2. Perfil esquemático do processo de recuo de escarpas e falha submetidas a climas úmidos. Note-se: 1) 

depósitos quaternários (acumulação de sedimentos in situ); 2) formações terciários (localmente: Formação Barreiras); 

3) rochas de idade cretácea (localmente: Formação Itapecuru); 4) rochas arqueanas (localmente: Cráton São Luís); La1 

e La2 correspondem aos leques aluvionais; P.a. indica área de coalescência de sedimentos ou Planície aluvional que, 

localmente, está sujeita a inundações periódicas. 

Fonte: Figura básica de Machado e Silva ( 2003).

Durante o Terciário, entre as épocas Mioceno e Plioceno houve a conformação dos sedimentos Barreiras, 

em épocas mais quentes que os tempos atuais, caracterizada por ambientes deposicionais continentais e/ou 

transicionais (MARANHÃO, 1998). Com materiais constituintes mal-selecionados consolidados, a Formação 

Barreiras na Bacia Costeira de São Luís é possuidora de excelentes áreas de recarga de aqüíferos.

Todas as paisagens litorâneas e costeiras observadas no Golfão e Baixada  Maranhense, em que se 

enquadra Anajatuba, datam do Quaternário Superior (Holoceno), tempo esse em que foram desenvolvidas 

naturalmente variações consideravelmente abruptas de configuração geomorfológica, já que o nível dos mares 

no último episódio transgressivo, associado à Transgressão  Flandriana, se elevou de aproximadamente -100 

metros (com relação ao nível de base atual) a + 3,5 metros (12.700 - 6.000 anos atrás).

Esse fato foi o principal responsável pela configuração das unidades paisagísticas regionais, 

individualização morfogenética do Golfão Maranhense e Baixada, caracterizando o primeiro como um vasto e 

complexo sistema ambiental estuarino de notável hidrodinâmica regional, com amplitudes chegando a alcançar 

em média 6,2 m podendo, episodicamente, atingir em alguns pontos mais de 8,0 m. Houve, ainda, nesse tempo 

o surgimento de faixas de restingas e campos de dunas, configurando processos de agradação da linha de 

costa pelo acúmulo sedimentar, fato responsável, por exemplo, pela morfogênese da Ilha de Curupu, situada no 

município de Raposa, ao Norte da Ilha do Maranhão, sendo que os campos de dunas não são encontrados em 

Anajatuba, por razões de mudanças dos ambientes deposicionais e da natureza dos sedimentos disponíveis, 

que tendem mais para as areias finas, em pequena quantidade, e siltes e argilas, extensivamente.
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Ocorreu, ainda nesse período, o afogamento de vales dos cursos inferiores de rios nas proximidades 

de seus estuários, construindo verdadeiros vales de afogamento ou rias, e a configuração da faixa litorânea 

do Golfão Maranhense, do arquipélago a ele associado, além dos contornos da faixa costeira que destacam 

múltiplas interações físicas, ecológicas e humanas da Baixada Maranhense, com seus mosaicos de paisagem 

diferenciados (entre 5.500 anos e 2.500 anos atrás).

As principais feições morfológicas de Anajatuba originadas nesse intervalo temporal são: igarapés; 

acúmulo de rochas em declives abruptos e rochosos (depósitos de tálus); planícies de maré lamosa (vasas 

de manguezais) e arenosa (tesos); tabuleiros sedimentares com colinas dissecadas; lagos temporários e 

permanentes; “furos”, ou, segundo a denominação local, sangradouros (zonas de contato entre lagos e rios), 

que em Anajatuba correspondem aos canais de drenagem dos campos inundáveis que escoam em direção ao 

médio estuário do Mearim; superfícies colúvio-aluvionares; matas de várzea, de igapó e de terras firmes.

As terras firmes, que são geomorfologicamente expressas na paisagem pelos morros testemunhos, 

estão recobertas ora por vegetação latifoliada arbórea, com redutos de cactáceas e espécies relictuais de 

cerrados; ora babaçuais extensivos, gerados tanto por resistasia antropogenética (antroporresistasia) das 

matas amazônicas pré-existentes pautadas pelos ciclos econômicos do algodão e do gado (século XVIII aos 

primórdios do XX), quanto pela retração do Holoceno Médio (6.000 – 5.000 anos atrás) de florestas tropicais 

pré-estendidas (DIAS, 2006). Dentre outras paisagens ecológicas, podem ser citadas, ainda, as “matas de 

proteção de margens”. Ante o exposto, pode-se verificar que houve uma alteração generalizada dos caracteres 

paisagísticos no decorrer do Holoceno.

Por conseguinte, a Baixada Maranhense, durante as flutuações glácio-eustáticas quaternárias, foi palco 

de sedimentações diferenciadas, ora de natureza marinha (plataforma continental rasa), ora flúvio-lacustre, ora 

flúvio-marinha; a distribuição dos ambientes deposicionais variou conforme a paleo-topografia das depressões 

relativas regionais, que, na atualidade, acumulam as águas plúvio-fluviais originárias dos morros testemunhos 

e de superfícies medianamente elevadas das escarpas de tabuleiros costeiros (pré-litorâneos) maranhenses.

Esse mosaico de fatos complementa-se com a inserção do elemento homem, que, em virtude de 

suas necessidades e demandas por recursos para sua subsistência, alterou as dinâmicas de paisagem, 

especialmente depois do século XIX. Com a retirada da cobertura vegetal de superfícies de cimeira, como os 

morros testemunhos, houve a aceleração de fluxos superficiais e deposição do material erodido em espaços 

dominados por sedimentação mais lenta e gradual. Além disso, os campos inundáveis tendem a um processo 

de colmatagem mais rápido, tendo em vista a antropogênese.

Em síntese, com base nas informações expostas, foi estabelecida uma proposta de classificação 

geomorfológica regional/local, já que ela é considerada fundamental para o planejamento territorial, 

necessitando ser concebida segundo uma perspectiva de clareza e objetividade. Destarte, optou-se por 

elaborar uma caracterização temática (Tabela 1) que mais bem evidenciasse o cruzamento entre a Geologia e 

a Geomorfologia de Anajatuba.

De forma explicativa, foram contemplados os seguintes eixos temáticos (sínteses conceituais 

estabelecidas qualitativamente):

Geologia, no que tange à configuração sedimentar e/ou cristalina do terreno, considerando 

aspectos gerais relativos a ambientes de sedimentação, com idades diferentes e áreas de 

rochas intrusivas;
a. O Enquadramento Geológico-Geomorfológico Macrorregional, relacionado à província geológica à qual se 

circunscreve o lócus de pesquisa, baseando-se em Almeida (1967 apud PIRES, 2001) e Saadi et al. (2005), que é 

a Plataforma Brasileira;

b. O Enquadramento Geológico-Geomorfológico Mesorregional, que destaca a qual unidade geológica 

regional se encaixa certa feição paisagística, atentando para as classificações estrutural e de aspectos gerais 

estabelecidos pelo RADAMBRASIL (BARBOSA; PINTO, 1973) e no Mapa Geomorfológico do Estado do 

Maranhão (MARANHÃO, 2002).
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Tabela 1 - Proposta de Classificação das Paisagens Geomorfológicas de Anajatuba (MA).

ENQUADRAMENTO 
GEOLÓGICO- 

GEOMORFOLÓGICO
MACRORREGIONAL

GEOLOGIA

ENQUADRAMENTO 
GEOMORFOLÓGICO 

MESORREGIONAL

ENQUADRAMENTO 
GEOMORFOLÓGICO LOCAL

Depósitos
inconsolidados 

(Holoceno)
Bacia Costeira de São Luís:

Golfão Maranhense (Planícies 
flúvio- marinhas do Golfão 

Maranhense)

Planícies de origem 
marinha:

• acumulações 
arenosas  (tesos);

• acumulações 
de vasas 
lodosas (manguezais);

PLATAFORMA BRASILEIRA

Baixada Maranhense (Superfície 
sublitorânea de Bacabal)

Planícies de o rigem flúvio- 
marinhas:
• planícies de nível de base 

regional;
Leques aluvionais;

Depósitos 
inconsolidados

(Pleistoceno) Baixada Maranhense Terraços arenosos flúvio- 
marinhos;

Formação 
Barreiras 
(Terciário)

Superfície Maranhense com 
Testemunhos

Morros testemunhos:
• modelado de dissecação 

em ravinas, com 
aprofundamento fraco 
das incisões;

• escarpa de falha 
Superfícies 
colúvio- aluvionares semi-
onduladas

Formação 
Itapecuru
(Cretáceo)

Golfão Maranhense Morros testemunhos;

Rochas cristalinas
(Arqueano)

Cráton São Luís:
Golfão Maranhense

Morros testemunhos;
Inselbergs.

Cabe, ainda, uma reflexão teórico-pragmática quanto aos tesos: embora se coloque no texto que eles 

sejam planícies arenosas flúvio-marinhas, sua origem é incerta, pois apresenta tanto a morfologia de cristas 

de bermas, de forma bem definida, principalmente no setor SW de Anajatuba, quanto feições indiscriminadas 

de cordões litorâneos regressivos. No entanto, paira uma dúvida: será que em vez de se configurarem como 

cordões litorâneos regressivos, esses ambientes sejam de fato um meandro abandonado do Rio Mearim em época 

não definida entre o Pleistoceno Terminal e o início do Holoceno Superior (entre 23.000 e 2.500 anos)? Essa 

questão se pauta em duas interpretações objetivas: a primeira é o domínio das areias na margem direita do 

estuário (em Anajatuba) e de manguezais na esquerda (Viana); e ao Sul de Anajatuba, divisa com o município de 

Arari, há padrão morfológico típico de meandro abandonado.

A segunda diz respeito à atenção que obrigatoriamente deve ser dada a um fato no mínimo curioso: se 

fosse esse ambiente um cordão litorâneo regressivo, sua morfogênese dataria do intervalo regressivo posterior 

a 6.000 atrás. Tudo bem se não fosse um fato: haveria próximo à superfície dos campos inundáveis a presença 

de uma camada de sais provenientes da evaporação da água salgada de uma “laguna” de abrangência regional. 

Não se discute, nessa perspectiva, se ela foi ou não um ambiente desse tipo entre 120.000 e 6.000 atrás. 
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Entretanto, não há indícios significativos de salinização dos campos, a não ser localmente, em duas “cacimbas” 

de águas salobras localizadas nas proximidades da “Ilha” Burajica, o que se torna inexpressivo, mesmo porque 

a proximidade desses poços rasos da Baía de São Marcos é de menos de 1 km.

É importante lembrar que a presente Proposta de Classificação Geomorfológica foi elaborada com 

a finalidade de conceber como se dispõem os espaços em Anajatuba, destinados à produção agropecuária, 

silvicultura e extrativismos mineral e vegetal, à ocupação humana, ou seja, a sede do município e povoados, 

bem como a instalação de vias de transporte e de distribuição de água e energia. A isso se soma a predisposição 

geológico-geomorfológica de implantações de obras de infraestrutura funcional para o armazenamento de 

recursos hídricos para fins múltiplos, dentre os quais a aquicultura, o abastecimento humano e a manutenção 

das atividades  agropecuárias. Portanto, para efeitos de interpretações, optou-se por deixar a classificação 

da forma como se propôs e indicar que sejam feitos estudos posteriores com termoluminiscência e outras 

técnicas de datação para a mensuração das idades relativas de cada ambiente geomórfico, bem como de sua 

composição mineralógica e físico-química em testemunhos, tanto nos tesos, quanto nos campos inundáveis.

Perante essas considerações, é indispensável lembrar que as atividades humanas se desenvolvem em 

espaços herdados de processos naturais, com milênios de histórias natural e ecológica conjugadas. Reconhecer 

que os espaços naturais e ecológicos são dinâmicos, ainda mais em áreas costeiras, é estabelecer um critério 

científico básico para uma boa gestão territorial dos espaços ocupados. O Golfão, a Baixada e Anajatuba, em 

especial, são exemplos claros de sobreposição de usos e ocupações, mas sobretudo, de histórias e relações 

ecológicas e naturais de elevada fragilidade ambiental.

Caracterização Geoecológica

É considerado aqui o segundo eixo temático a ser valorizado dentro de um Zoneamento Ambiental, a 

geoecologia regional, que vislumbra o reconhecimento da distribuição dos variados ecossistemas que porventura 

se desenvolvam em determinada célula espacial. Fo i  u tilizada para esse fim a Ecologia de Paisagens (METZGER, 

2001; DIAS et al., 2005), seguindo uma abordagem geográfica ou da Ecogeografia (ROSS, 2006), com auxílio 

interpretativo da Teoria dos Refúgios (AB’SÁBER, 1971; 1988; 2002; BARBOSA, 2002; HAFFER; PRANCE, 

2002). As duas últimas vertentes do conhecimento geocientífico por hora apresentadas foram consideradas 

cruciais para a presente pesquisa por terem elementos que podem explicar como se desenvolveram paisagens 

tão heterogêneas, porém complementares, configurando um mosaico de ecossistemas tão particular quanto a 

Baixada Maranhense e Anajatuba, que se insere no contexto da microrregião.

Nesse sentido, as áreas de transição morfoclimáticas biodiversas da faixa intertropical da Terra, em que 

se destaca a Baixada Maranhense, têm um particular interesse de reconhecimento, conservação e uso racional 

de seus elementos físicos e bióticos.

Dessa maneira, Metzger (2001) esclarece que é necessário, ao se trabalhar com a Ecologia de Paisagens 

a partir das abordagens geográficas (Geoecologia), reconhecer a heterogeneidade espacial, implicando na 

classificação dos tipos de feições paisagísticas desenvolvidas em uma determinada área, como o caso do 

município de Anajatuba. Por sua vez, Ross (2006) orienta o desenvolvimento de interpretações do espaço 

geográfico a partir da Ecogeografia, que integra o homem aos ecossistemas, analisando as implicações das 

ações daquele sobre os sistemas.

Ao serem correlacionados habitats e comunidades vegetais, seguindo a disposição analítica de Bacon e 

Ferraz (1987), podem ser estabelecidos para critérios de zoneamento ambiental com vistas à sustentabilidade, 

ecossistemas, uma vez que esses são considerados como a junção de elementos abióticos e bióticos, em que 

pesam fatores limitantes ao desenvolvimento das espécies, como é o caso da salinidade. Contudo, evidenciando 

apenas um fator ambiental a análise geoecológica se torna        menos interagente e mais temática, o que acaba por 

minimizar a possibilidade de ser encontrada uma heterogeneidade paisagística maior.
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De maneira complementar, para que pudessem ser alçadas correlações mais abrangentes, a Geoecologia 

foi inserida no contexto, a qual traz consigo ferramentas  analíticas importantes a serem implementadas na 

classificação dos ecossistemas de  Anajatuba, como as reflexões eco-históricas ou genéticas, como foi visto 

no tópico anterior, e a distribuição de matéria e energia no estrato geográfico. Nesse sentido, para classificar 

os ecossistemas existentes em Anajatuba foi necessário reconhecer empiricamente algumas interrelações 

existentes entre os elementos bióticos e abióticos locais, principalmente tipologias vegetacionais, geologia, 

geomorfologia e disposição hídrica de ambientes que sofrem influência de água salgada ou doce.

Portanto, a abordagem tradicional foi considerada, mas, para efeito deste trabalho, foi desenvolvida 

uma outra que mostra com mais detalhes as tipologias de habitats e de elementos físicos necessários para 

correlacionamento conceitual com as coberturas vegetais específicas. Tendo isso em vista, a Classificação 

Geoecológica de Anajatuba (Tabela 2) é considerada importante por representar associações de elementos 

físicos e ecológicos que, em conjunto, podem implicar no reconhecimento efetivo do cenário ecossistêmico 

local, com vistas ao planejamento territorial.

A supramencionada caracterização foi baseada na Classificação Geoecológica de Tricart (1977 apud 

ROSS, 2006), porém ela não vislumbra o enquadramento das paisagens identificadas em meios instáveis, 

estáveis ou intergrades, pois a intenção aqui reside na identificação das células paisagísticas estabelecidas em 

Anajatuba (MA), as quais representam o elemento geoecológico, o qual é complementado pelas correlações entre 

os outros compostos naturais presentes na abordagem, que servirão de recursos para o desenvolvimento 

das atividades socioeconômicas, sejam elas de subsistência ou de mercado.

Tabela 2 - Proposta de classificação geoecológica para o município de Anajatuba.

TIPO DE 
HABITAT

ENQUADRAMENTO 

GEOLÓGICO- 

GEOMORFOLÓGICO LOCAL

TIPOLOGIA 
VEGETACIONAL

ESPÉCIES VEGETAIS DOMINANTES

Terrestre (Te)

1. Superfícies colúvio- 
aluvionares semi- onduladas

I.Matas de 
cocais (babaçual)

Orbignya phalerata (Mart.)

2. Modelado de dissecação em 
ravinas com aprofundamento 

fraco de incisões
I. Capoeira mista

Orbignya phalerata (Mart.); Maximiliana 
martiana (Karst.); Anacardium occidentale L.; Cyperus 

ligularis L.

3. Morros testemunhos

I.FlorestaSubcaducifólia 
Tropical Amazônica

Carapa guianensis; Platismicium ulei; Lecynthis 
paraensis; Cecropia ssp.; Hirtella racemosa; Hymenaea 

martiana; Tabebuia aurea (Mart.). Bur.; Tabebuia 
aurea(Mart.). Bur.; Cecropia sp.; Pipitadenia 

columbrina;
Cereus jamacaru; Pilocereus setosus.

4. Escarpas de falha
I.Gramíneas + 

solo
exposto

Graminea

5. Inselbergs

I. Capoeirão latifoliado
Orbignya p h a l e r a t a (Mart.); Cecropia ssp.; 

Tabebuia aurea (Mart.). Bur.

II.Enclave – áreas 
de

contatos vegetacionais 
múltiplos

Tabebuia aurea (Mart.). Bur.; Cecropia sp.; Pipitadenia 
columbrina; Cereus jamacaru; Pilocereus setosus.

6. Terraços flúvio- marinhos

I.Formação ribeirinha sem 
influência flúvio-lacustre Cyperus ssp.; Andropogon minarum

II.Formação ribeirinha com 
influência flúvio-lacustre 

sazonal (vegetação de 
várzeas).

Montrichardia arborescens; Thalia geniculata; Genipa 
americana; Entada polystachya, Guarea guidonia, 

Cocoloba ovata; Euterpe oleracea
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Transição (Trs)

7. Leques aluvionais

I.Formação ribeirinha com 
influência flúvio-lacustre 

sazonal (vegetação de
várzeas)

Montrichardia arborescens; Tthalia geniculata; 
Genipa americana; Entada polystachya, Guarea 

guidonia,Cocoloba ovata; Euterpe oleracea

8.Planícies de origem 
flúvio-marinhas:

a. Planícies de nível de base 
regional

I.Campos inundáveis

Cabomba spp, Nymphoides indica,  Polygonum 
spp, Nymphaea sp,

Paspalum sp; Ceratophyllum sp, Utricularia sp; 
Eichhornia crassipes

II.Formação ribeirinha com 
influência flúvio- lacustre 

sazonal (vegetação
de várzeas)

Montrichardia arborescens; Thalia geniculata; Genipa 
americana; Entada polystachya, Guarea guidonia, 

Cocoloba ovata; Euterpe oleracea

9. Planícies de origem marinha:

a. acumulações arenosas (tesos)

I.Matas de 
cocais  associadas a 

formações pioneiras com 
influência marinha

Cyperus spp; Mauritia sp; Euterpe sp

b.acumulações de vasas lodosas

II.Marismas tropicais Spartina brasiliensis

III.Manguezal
Rhizophora mangle, Avicennia germinans; 

Laguncularia racemosa;
Conocarpus erectus

Aquáticos (Aq) 10. Estuário Ambiente não abordado Não discriminadas.

Seguindo proposta de articulação de paisagens naturais de Bertrand (2004), o qual propôs a divisão 

desses elementos geográficos através de táxons delimitados pela abrangência espacial, a Zona em que se 

enquadram os espaços enlaçados refere-se à intertropical, com incidência de clima megatérmico úmido; o 

Domínio corresponde às faixas de transição não diferenciadas entre a Amazônia, os Cerrados e as Caatingas; a 

Região Natural é considerada como a Faixa Costeira Norte Brasileira e o Geossistema, a Baixada Maranhense. As 

Geofácies são representadas pelo “enquadramento geológico-geomorfológico local”, enquanto os Geótopos são 

as paisagens de expressão local, aqui evidenciadas pela superposição de um geótopo à “tipologia vegetacional” 

apresentada.

Na presente proposta de Classificação Geoecológica e Ecogeográfica de Anajatuba, foram estabelecidos 

os seguintes critérios:

a) Tipo de habitat, que traz consigo três tipologias: terrestre, ou seja, aqueles relacionados a áreas emersas 

perenemente; de transição, relacionados aos espaços físicos sazonalmente inundáveis por águas, quer salgadas, 

quer doces; e aquáticos, que são os ambientes predominantemente imersos;

b) Enquadramento geológico-geomorfológico (ou físico) local, já estabelecido neste trabalho, o qual é 

fundamental para a compreensão das feições paisagísticas locais e suas intercalações ou associações com 

sistemas ecológicos típicos. Em trabalho clássico, Tricart (1976) afirma que é crucial o destaque da Geomorfologia 

dentre as demais disciplinas das Geociências, pois ela pode orientar quais podem ser as melhores formas de 

ocupação dos espaços disponíveis, bem como disciplinar o desenvolvimento das atividades humanas sobre a 

superfície da Terra;

c) Tipologia vegetacional, que inclui a cobertura vegetal predominante, considerando cruzamentos de 

conceitos e tipos de formações vegetais desenvolvidos por Góes Filho et al. (1973), em trabalho-base do Projeto 

RADAM, que estabeleceu uma classificação mesorregional dos tipos de cobertura vegetal da Folha SA.23 – São 

Luís e parte da Folha SA.24 – Fortaleza; Kuhlmann (1977), que destaca a diversidade de paisagens do Nordeste 

Brasileiro, em que pesam as maranhenses; e Rodrigues (2004), que insere discussões sobre formações ciliares;

d) Espécies vegetais dominantes, ou seja, as principais plantas que caracterizam o ambiente em destaque.
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DISCUSSÃO

Qualquer que seja o diagnóstico de potencialidades territoriais, este necessita de reconhecimento 

integrado dos  elementos que compõem o estrato ambiental, dispostos em sua totalidade. Em uma proposta 

de Zoneamento Ambiental em nível municipal não poderia ser diferente. No entanto, a integralidade de 

conhecimentos, metodologicamente, somente se torna viável a partir da compartimentação específica dos 

conhecimentos adquiridos sobre aspectos físicos, ecológicos e humanos gerais e específicos, bem como do 

confronto destes com as pesquisas de campo. 

As fontes antigas que evidenciaram o espaço total da Baixada Maranhense foram os trabalhos de 

Fernandes (1946) e Galvão (1955), que analisaram a realidade física, ecológica e socioeconômica daquela 

região, tomando por base a identificação das potencialidades naturais e bióticas. Todavia, houve ausência 

de confiabilidade metodológica atual, face aos incrementos tecnológicos e científicos contemporâneos 

desenvolvidos nos últimos 60 anos. Contudo, esse fato não invalida a utilização de certos argumentos 

apresentados nesses trabalhos clássicos, o que é crucial para o enquadramento da área nas preocupações de 

cientistas desde meados do século passado.

Dessa maneira, o presente estudo estabeleceu análises dos elementos ambientais de Anajatuba, bem 

como sua disposição espacial e temporal, a fim de se conceber a real organização territorial do município, com 

propostas de reconhecimento de suas particularidades. Esse exercício subsidiou a realização de um diagnóstico 

direcionado para o zoneamento ambiental, que pode sustentar técnica e cientificamente projeções de cenários 

de uso e ocupação dos diversos ambientes locais, vislumbrando condições adequadas de utilização racional 

destes, tendo em vista práticas econômicas sustentáveis com minimização de danos ao meio. Tal zoneamento 

pode gerar intervenções sobre os espaços físicos e ecológicos com o objetivo de melhorar as condições de vida 

da população local.

Observações detalhadas in loco no município de Anajatuba proporcionaram um breve direcionamento 

para uma revisão das concepções geológicas divulgadas até então (MARANHÃO, 2003), nas quais se 

acrescentam conhecimentos relacionados a rochas expostas do Cráton de São Luís, que evidentemente pela    

pontualização de seus afloramentos não são passíveis de mapeamento na escala daquele diagnóstico ambiental 

regional, que tem base cartográfica de 1:100.000 (MARANHÃO, 1998).

Seguindo a classificação dos domínios morfoclimáticos brasileiros (AB’SÁBER, 1971; 2003), o Norte 

Maranhense está inserido dentro de um conjunto de áreas de transição entre os Domínios Amazônico ou das 

Terras Baixas Florestadas Equatoriais, do Cerrado e da Caatinga. A região tem suas áreas associadas ao relevo das 

planícies pleistocênicas–holocênicas. Essa taxonomia é interessante, mas não corresponde necessariamente ao 

conjunto de paisagens geomorfológicas heterogêneas e complementares que se estabelecem regionalmente e 

localmente, uma vez que essa concepção se restringe a apenas o enquadramento do espaço total a extensivas 

planícies de nível de base, ou seja, ambientes de colmatagem típicos, sem grande diversidade morfológica, o 

que não corresponde à realidade estudada.

Com base na classificação de Ross (2001), a totalidade do lócus de pesquisa está situada no conjunto dos 

tabuleiros e planícies litorâneas. Ross (2006), ao revisar essas concepções, enquadrou taxonomicamente a área 

referente ao Norte Maranhense às planícies marinhas e/ou fluviais. Ambas as propostas, embora recentes, não 

enquadram a problemática atinente à geomorfologia estritamente regional. A classificação do IBGE (1993) traz 

consigo uma interpretação analítica complementar, aqui julgada como a mais próxima da realidade estudada. 

Embora não contemple conceitualmente a complexidade das paisagens geomorfológicas locais e regionais, 

tal proposta divide o espaço em questão em planícies litorâneas flúvio-marinhas, marinhas e flúvio-lacustres, 

e tabuleiros maranhenses da Bacia Sedimentar do Meio-Norte, com coberturas sedimentares inconsolidadas 

Plio-pleistocênicas.
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Por outro lado Bacon e Ferraz (1987), seguindo uma linha geoecológica, numa pesquisa encaminhada à 

Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), identificaram na Baixada Maranhense um complexo de ecossistemas 

com três tipos de habitat, nove tipologias de comunidades vegetais, dentre as quais puderam ser enquadradas 

sete variações locais destas, apresentando as respectivas espécies vegetais dominantes. É importante destacar 

que os referidos autores classificaram a diversidade de habitats e comunidades vegetais da Baixada a partir da 

salinidade do ambiente, o que é fundamental para o enquadramento de ecossistemas intertropicais costeiros, 

devido ao fato desse componente ser de grande importância para o desenvolvimento de espécies vegetais e 

animais, o que o configura como um fator limitante à distribuição de comunidades bióticas.

As observações em campo e o tratamento conceitual de informações atinentes ao município em 

questão resultaram nas seguintes conclusões: a) a configuração geológica de Anajatuba é similar lito, 

petro e estratigraficamente à Bacia Costeira de São Luís, portanto esse espaço passa a ser considerado 

como pertencente àquele ambiente deposicional; b) há afloramentos pontuais de rochas cristalinas e do 

estabelecimento de lineamentos estruturais em zona de falhas normais, o que não repercute numa alteração 

do enquadramento morfoestrutura.

Assim sendo, foram propostas duas classificações temáticas; uma correspondente ao elemento 

Geomorfologia e outra à Geoecologia. A diversidade de paisagens geomorfológicas em Anajatuba implica 

diretamente numa variedade de padrões geoecológicos/ecogeográficos, com ecossistemas característicos, 

inclusive com espécies raras e refúgios florestais. Entretanto, foi observada qualitativamente que essa 

heterogeneidade ambiental tende a ser enquadrada em modificações causadas por antropogênese cumulativa, 

o que pode implicar em impactos econômicos, como a exaustão dos solos.





Foto: Claudio Urbano B. Pinheiro
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A N Á L I S E  D A  D I N Â M I C A  D A  E X P A N S Ã O 
 U R B A N A  D E  A N A J A T U B A  E  P I N H E I R O  E 

 S E U S  I M P A C T O S  S O C I O A M B I E N T A I S

Janaína de Oliveira Chagas,  Márcio Costa F. Vaz dos Santos,   

Larissa Barreto, Naíla Arraes de Araujo

INTRODUÇÃO

A ocupação do espaço geográfico pelo homem de forma permanente, caracterizando as primeiras 

cidades, remonta da pré-antiguidade, com o domínio das técnicas de agricultura e da pecuária pelos nômades. 

A fixação do homem na terra foi decisiva para o surgimento dos primeiros assentamentos populacionais que, 

posteriormente, originaram os primeiros embriões das cidades como estas se apresentam na modernidade.

A ocupação e expansão urbana no Brasil foram marcadas pelas características da colonização 

européia e seus objetivos de encontrar riquezas que sustentassem seus países. Estabeleceu-se um padrão de 

desenvolvimento urbano perdulário ao longo dos séculos, onde os ciclos econômicos tinham uma característica 

em comum: um efeito deletério sobre o meio ambiente.

As cidades obedecem a um modelo de crescimento à revelia de qualquer processo de planejamento 

urbano. No entanto, estas considerações, geralmente associadas a grandes cidades, com relativo grau de 

urbanização, não impedem a reprodução do modelo, em menor escala, para os demais municípios brasileiros.

Contextualizando a realidade maranhense, o processo de ocupação das terras no estado deu-se a partir 

da década de 20, interiorizando-se a partir do Golfão Maranhense, utilizando-se como principal canal de 

transporte os rios que lá desembocam. Esta ocupação dava-se de maneira espontânea, considerando a rede 

fluvial maranhense, vias naturais de grande potencial de transporte, devido à sua navegabilidade e grandes 

extensões percorridas em terras planas. Em consequência, os muitos núcleos urbanos interioranos formaram-

se às margens dos principais rios do Estado.

A partir das décadas de 50 e 60, as políticas públicas regionais, associadas principalmente ao 

incremento da rede viária e, consequentemente, à modificação do comportamento natural de ocupação 

territorial espontânea, marcante até então no Estado, influenciaram significativamente o processo histórico 

de desenvolvimento. A ocupação urbana no Maranhão era essencialmente agrária e comercial e, segundo 

Maranhão (1991), “procurava se beneficiar da acessibilidade proporcionada pelos rios e estradas”.

Segundo o Diagnóstico da Gestão Ambiental nas Unidades da Federação: Relatório Final do Estado do 

Maranhão, o Estado vem apresentando uma taxa de crescimento populacional com tendência a estabilização, 

porém apresenta significativo índice de migração interna, 8,90%. “O êxodo rural exacerbou-se a partir da 

década de 70 por uma corrida desordenada, da zona rural rumo aos centros urbanos, mas ainda concentra maior 

contingente populacional na zona rural e é relativamente pouco urbanizado, se comparado com o restante do 

país: taxa de urbanização de 31,40% [...]” (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2001).

Especificamente, quando se trata de Baixada Maranhense, esta questão se torna mais crítica. Não pelo 

processo de urbanização em si, pois dados do IBGE revelam uma taxa média de crescimento populacional no 

Estado de 1,91% (entre 1988- 1991), maior que a média nordestina, porém menor do que a do período anterior. 

A criticidade reside na fragilidade dos ecossistemas da Baixada Maranhense, caracterizados, principalmente, 

por “campos inundáveis e/ou sujeitos à inundação. Nessa umidade, dominam os ambientes instáveis com 

vulnerabilidade muito alta (IBGE, 1997).
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Partindo do pressuposto de que a ocupação humana está intrinsecamente associada ao modelo de 

expansão urbana, contudo, sem tomá-la como fator unitário ou determinante desta; considerando ainda a 

perspectiva de reprodução deste modelo em quaisquer escalas, estabelecidas e respeitadas as diferenças de 

proporções; considerando-se ainda este hiato teórico nos trabalhos desenvolvidos até então sobre a Baixada 

Maranhense, apresenta-se esta proposta, cujo objetivo principal é analisar a dinâmica do processo de ocupação 

dos sítios urbanos dos municípios de Anajatuba e Pinheiro – MA, bem como seus impactos socioambientais, 

objetivando fornecer subsídios para o planejamento e gestão do uso do solo.

Face ao exposto, através do presente trabalho, dar-se-á a reconstrução de cenários de ocupação urbana, 

com suas características diferenciadas em relação à problemática da pesquisa, utilizando-se como área de 

estudo os municípios de Pinheiro e Anajatuba, integrantes da Baixada Maranhense.

O desenvolvimento deste trabalho requereu, primordialmente, a construção de um referencial teórico 

a respeito de estruturas conceituais imprescindíveis a sua compreensão. O olhar, à luz dos objetivos desta 

pesquisa, sobre o conceito aplicado aos processos de urbanização, desenvolvimento das cidades, ocupação 

espacial, planejamento urbano e processos intrínsecos à dinâmica das cidades, como periferização, segregação 

sócio espacial e suas “consequências” ao ambiente natural, busca compreender estas dimensões teóricas 

e embasar toda a discussão a respeito da dinâmica de expansão urbana e os impactos socioambientais a ela 

relacionados.

Para tanto, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: analisar as principais variáveis 

políticas, socioeconômicas e ambientais que influenciaram o processo de ocupação urbana dos sítios estudados; 

estabelecer uma associação entre as variáveis socioeconômicas e ambientais e os padrões construtivos de cada 

sítio urbano estudado; construir, a partir do diagnóstico atual, os cenários com tendências de transformação: 

estagnação, expansão ou retração a partir da variável crescimento populacional; identificar os impactos 

socioambientais relacionados aos cenários e propor alternativas para gestão do espaço urbano considerando 

os impactos sociombientais identificados.

METODOLOGIA

Levantamento e Coleta de Dados

Diagnóstico Sócio-Econômico

 O diagnóstico foi realizado através de um levantamento histórico de variáveis socioeconômicas que 

nortearam o processo de expansão urbana destes municípios, a análise evolutiva destas e a construção 

de um panorama histórico dos municípios estudados. Algumas das variáveis consideradas foram: população 

(total, rural e urbana), saúde, educação, êxodo rural, infra-estrutura e principais atividades econômicas.

 A linha de corte temporal admitida foi a partir de 1970 até o último censo realizado à época deste 

estudo. Entretanto, deve-se ressaltar a carência de dados históricos específicos dos sítios urbanos em escala 

municipal. Desta forma, foram utilizados indicadores e índices relativos às áreas e populações urbanas dos 

sítios estudados.

   Foram analisadas as variáveis socioeconômicas a partir dos dados obtidos nos censos demográficos e 

outras fontes oficiais de indicadores, tais como IBGE, IPEA, EMBRAPA, BNDES, entre outras. Estas variáveis 

foram reunidas em grupos de trabalho, com o objetivo de alinhar a discussão a respeito dos dados pesquisados. 

Os grupos abordados são: Situação Demográfica, Infraestrutura, Situação Socioeconômica. Embora o presente 

trabalho aborde a questão urbana dos municípios citados, foi feito uma breve caracterização fundiária, com o 

intuito de subsidiar as análises a cerca do desenvolvimento dos sítios urbanos e suas correlações com as áreas 

ocupadas no entorno.
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Levantamento Bibliográfico e Documental

 Acresce-se aos dados do diagnóstico socioeconômico registros cartográficos e topográficos das áreas 

objeto do estudo que puderam ser levantados e utilizados, ressalvando-se a escassez de informações e registros 

desta natureza de ordem  municipal.

 Além dos dados de sites oficiais, tais como IBGE, IPEA, EMBRAPA, BNDES, entre outros, foi realizado 

levantamento in loco de informações, de origem bibliográfica e documental, necessárias à construção do 

referencial teórico deste trabalho, visando subsidiar a compreensão dos dados a serem levantados na pesquisa 

de campo e fundamentar as discussões advindas do desenvolvimento deste capítulo. Foram obtidos dados 

das Prefeituras Municipais, do SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, em Anajatuba, e das Câmaras de 

Vereadores.

Pesquisa de Campo

 Em complementação à construção do referencial teórico foi definida a realização de pesquisa de campo 

com coleta de dados. Nas visitas de campo, além de levantamento de dados e informações junto aos órgãos 

públicos municipais, em ambos os sítios urbanos foram realizados o mapeamento dos municípios com GPS 

topográfico com módulo diferencial pós- processado para georeferenciamento do entorno do município e 

das ruas, com marcação dos pontos nos cruzamentos principais e Psion, percorrendo todas as ruas dos sítios 

urbanos estudados em módulo operacional generic line e marcando pontos em cruzamentos estratégicos em 

módulo operacional generic point, objetivando a construção de modelos digitais de terreno para validação dos 

dados obtidos através de levantamento documental. Também foram utilizadas imagens SRTM dos municípios, 

produzidas pela EMBRAPA, obtidas pela nave espacial Endeavour durante a missão realizada em fevereiro de 

2000, em operação financiada pela Agência Espacial Americana (Nasa).

 Foi realizado também o levantamento cadastral dos imóveis de ambos os sítios urbanos, a partir dos 

quais se estabelece uma relação entre padrão construtivo do sítio estudado com os dados socioeconômicos 

levantados.

  Este levantamento foi realizado em regiões específicas dos sítios urbanos estudados, considerando 

áreas urbanas centrais e periféricas, buscando obter informações do comportamento e padrão do crescimento 

urbano, quais as áreas que estão sendo ocupadas e como a estão. Em resumo:

Anajatuba:

• Foram utilizados os seguintes equipamentos: GPS topográfico com módulo diferencial pós-

-processado para georeferenciamento do entorno do município e das ruas, marcando pontos 

nos cruzamentos principais; Distanciômetro Laser para tirar a medida das dimensões do imó-

vel e GPS diferencial em tempo real e de precisão (banda L) para dados de altimetria, azimute 

e rumo;

• Levantamento dos dados do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município de 

Anajatuba - MA, contendo o cadastro de imóveis de toda a área urbana;

• Verdade de campo – amostra de 161 imóveis em ruas do centro e de áreas próximas ao cam-

po, visto que na cidade não há delimitação estabelecida de bairros;

Pinheiro:

• Foram utilizados os seguintes equipamentos: GPS topográfico com módulo diferencial pós-

-processado e Psion para georeferenciamento do entorno do município e das ruas, marcação 

de pontos nos cruzamentos principais e dados de altitude, azimute e rumo;
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• Levantamento dos dados da Prefeitura Municipal de Pinheiro – MA para fins de IPTU, con-

tendo o cadastro de imóveis de toda a área urbana deste município;

• Verdade de campo – verificação dos dados da Prefeitura através de observação in loco de 

uma amostra de 490 imóveis distribuídos em quadras de todos os bairros do município.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os municípios de Anajatuba e Pinheiro apresentam similaridades que favorecem o presente trabalho 

na medida em que fazem parte da mesma microrregião geográfica, a Baixada Maranhense, portanto sendo 

caracterizados por similaridades  quanto aos aspectos geoambientais, contudo situando-se em diferentes 

estágios no que tange à problemática proposta. Ambos os municípios foram fundados no mesmo período 

histórico, o que permite o levantamento de dados a partir do mesmo marco, e apresentam áreas totais 

semelhantes, porém áreas ocupadas por seus sítios urbanos bem diferenciadas, proporcionais ao número de 

habitantes residentes.

Contudo, as dinâmicas de expansão dos sítios estudados apresentam  comportamentos distintos. À luz 

do diagnóstico socioambiental dos sítios de Anajatuba e Pinheiro, contextualizando suas realidades na Baixada 

Maranhense, agregados à construção de modelos conceituais de ocupação, validados pelos dados obtidos em 

pesquisa de campo, é possível a projeção de cenários de expansão urbana.

Diagnóstico Sócio-Econômico

Situação Demográfica

As principais variáveis analisadas sobre este aspecto foram: população total, urbana e rural, área ocupada 

e densidade demográfica. Foram utilizados dados obtidos principalmente dos Censos Demográficos do IBGE.

De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população da Baixada 

Maranhense, em 1996, era de 455.453 habitantes, pouco mais de 11% da população do Estado. Em 2000, atingiu 

483.148 habitantes, reduzindo sua representatividade no Estado para cerca de 8,50%. A taxa de crescimento 

geométrica da Baixada Maranhense foi de 1,06%, enquanto a média para o Maranhão ficou em 1,41 %.

O município de Pinheiro é o mais populoso da Baixada Maranhense, responsável por quase 15% da 

população desta região. Em contraponto, Anajatuba encontra-se entre os municípios com população total 

mediana  na Baixada. Observa-se ainda uma desaceleração no crescimento populacional entre as décadas de 

80 e 90. Esta década foi marcada pelo incremento industrial no município de São Luís, com a implantação 

de grandes projetos para exportação. O êxodo municípios – capital do Estado foi intensificado a partir da 

implantação de empreendimentos como a Estrada de Ferro Carajás e o Porto de Ponta da Madeira, ambos para 

exportação de minério de ferro entre outros minerais extraídos pela Companhia Vale do Rio Doce – CVRD.

Analisando especificamente os municípios de Anajatuba e Pinheiro, de acordo com a Figura 1, observa-

se uma diferença acentuada no comportamento dos municípios.
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Figura 1. Evolução da população residente urbana (a) e rural (b).

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

O município de Pinheiro apresenta um decréscimo na taxa de crescimento populacional na última 

década. Este fato deve-se ao desmembramento de dois municípios a partir de Pinheiro na década de 90: 

Presidente Sarney e Pedro do Rosário. Com o desmembramento Pinheiro, perdeu cerca de 60% de sua área 

territorial.

Nesta mesma escala temporal, ocorre uma inversão na representação populacional do município, com o 

acentuado crescimento populacional nas zonas urbanas, em detrimento das rurais.

Em contrapartida, a situação demográfica no município de Anajatuba apresenta-se com suave crescimento 

populacional em ambas as zonas, urbana e rural, porém sem alteração do quadro geral. Este panorama não 

condiz com a realidade  brasileira e maranhense, que neste mesmo espaço de tempo teve um incremento 

populacional da ordem de 2,08% ao ano. O fato do crescimento populacional dar-se de maneira contínua e 

paralela tanto na zona rural quanto na zona urbana também causa estranhamento, pois neste período houve a 

consolidação do fenômeno urbano. Este, via de regra, caracterizado pelas migrações internas do contingente 

populacional rural para as sedes dos municípios e para as cidades economicamente polarizadoras.

Contrariando o ocorrido em Anajatuba, observa-se ainda que o incremento na população urbana de 

Pinheiro acompanhou o ritmo de crescimento ocorrido a níveis nacional e estadual nos últimos trinta anos. 

Verifica-se ainda um forte decréscimo na população rural, porém não absorvida na zona urbana do próprio 

município. Como citado anteriormente, há forte tendência de atração deste contingente populacional para o 

centro urbano mais próximo, no caso São Luís, capital do Estado.

A densidade demográfica de Pinheiro (43,64 hab/km²) e de Anajatuba (20,20 hab/km²) são superiores 

à densidade do Estado (16,95 hab/km²). Sendo a de Pinheiro ainda superior à densidade de sua microrregião, 
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a Baixada Maranhense (26,91 hab/km²). Ainda segundo dados do IBGE, Censo Demográfico de 2000, apenas 

1,65% dos habitantes de Pinheiro são provenientes de outras localidades (demais Estados da Federação), 

sendo 98,35% nascidos no Maranhão. Em relação a Anajatuba, este dado é irrelevante.

Em consequência ao incremento populacional ocorrido nos sítios urbanos, especialmente em Pinheiro, 

há um incremento proporcional na demanda por áreas para ocupação, serviços públicos e por infraestrutura 

nas cidades.

Infraestrutura

Consideram-se neste aspecto, variáveis relativas aos serviços de abastecimento de água, sistemas de 

esgotamento sanitário, transporte e limpeza pública. O acesso a esta infra-estrutura, inerente ao ambiente 

urbano, caracteriza as condições sociais e econômicas da população em questão. Representa fisicamente, 

através da segregação espacial e do maior ou menor grau de acessibilidade a estes serviços, a segregação social 

existente no sítio urbano de forma geral.

O sítio urbano de Pinheiro dista da capital do Estado, em linha reta, aproximadamente, 84 km. O acesso 

rodoviário é feito através das MA-004, MA-106 e MA-006. No entanto, o principal acesso a grande parte dos 

municípios da Baixada é feito de ferry-boat, partindo da rampa Campos Melo, atravessando a Baía de São  Marcos 

até o Porto de Cujupi. As rodovias municipais que dão acesso ao município ou por construção inadequada ou 

pelo intenso período chuvoso da região apresentam vários problemas, dificultando a trafegabilidade e, em 

alguns casos, até interditando o tráfego.

No que diz respeito à Anajatuba, atualmente o acesso é feito através da BR-135 e MA-324. Ambas as 

rodovias apresentam razoável estado de conservação, favorecendo a trafegabilidade.

Analisando as condições internas aos sítios estudados, em Anajatuba grande parte das ruas apresenta 

uma pavimentação asfáltica ou calçamento (blocos de concreto). Apenas as ruas que margeiam os campos, em 

áreas espacialmente periféricas, não apresentam nenhum tipo de pavimentação.

Em Pinheiro a situação é semelhante, em escala diferenciada. O sítio urbano apresenta ruas pavimentadas 

nas regiões centrais, que vão se apresentando  deterioradas à medida que se afastam das zonas centrais da 

cidade. Nas áreas espacialmente periféricas, apresentam-se de chão batido.

No que concerne ao saneamento básico, a situação destes sítios urbanos é precária e reflete as condições 

inadequadas de expansão. A quantidade de domicílios urbanos teve um incremento da ordem de 224% em 

Anajatuba e 325% em Pinheiro, considerando o período de 1970 a 2000.

O abastecimento de água, conforme ilustrado na Figura 2, atende a significativa parcela da população 

urbana. Cerca de 84% dos domicílios urbanos de Anajatuba e 49% de Pinheiro possuem abastecimento através 

de rede pública. Ainda em relação ao abastecimento de água, 12% dos domicílios de Anajatuba e 37% dos de 

Pinheiro obtêm água através de poços ou nascentes.
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Figura 2. Situação do abastecimento de água em Anajatuba e Pinheiro.

 Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

No entanto, o panorama do sistema de esgotamento sanitário e coleta de lixo destes sítios urbanos 

não acompanham a realidade do abastecimento de água. Em ambos os sítios urbanos, mais de 90% do esgoto 

sanitário é disposto através de fossas, sendo que a grande maioria são rudimentares (fossa negra). Ainda em 

Pinheiro 8% do esgoto sanitário é disposto em valas a céu aberto.

Em relação ao lixo (resíduo urbano), em Anajatuba, não há sistema de coleta pública. Segundo dados 

do IBGE, o lixo é queimado ou enterrado na própria propriedade, ou ainda jogado em terreno baldio. No sítio 

urbano de Pinheiro, a disposição final é feita no lixão da cidade, localizado a cerca de 3,4 Km do perímetro 

urbano e a 4,45 Km da pista de pouso da cidade.

Situação Socioconômica

Trabalhar a caracterização socioeconômica de um determinado lugar envolve questões intrinsecamente 

associadas à qualidade de vida de sua população residente. Sendo assim, buscando trabalhar com o maior grau 

de veracidade em relação às realidades locais possível, utilizaram-se neste aspecto indicadores oficiais de IDH, 

analfabetismo, mortalidade infantil, taxa de fecundidade, índice GINI e renda per capita, por transferência 

governamental e pelo trabalho.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento combina dimensões de renda per capita, educação (alfabetização e escolaridade) e longevidade, 

e varia de um mínimo de 0 a um máximo de 1. O Maranhão é um dos estados com menor IDH do país, refletindo 

as condições locais de pobreza e exclusão social. Ainda assim, segundo classificação do IPEA, os municípios de 

Pinheiro, IDH = 0,639, e Anajatuba, IDH = 0,567, são tidos como de médio desenvolvimento humano (0,50 < 

IDH < 0,799). Seguindo um movimento ocorrido em praticamente 100% dos municípios brasileiros, Pinheiro e 

Anajatuba tiveram uma melhora no IDH, em 2000 saltando para 0,63 e 0,56, respectivamente.

A partir da observação dos indicadores socioeconômicos dos municípios estudados  apresentados no 

Quadro 1, percebe-se o baixo desempenho nas áreas social e econômico dos mesmos, refletida através dos 

altos  índices de intensidade de pobreza, analfabetismo, mortalidade infantil, etc.
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Quadro 1. Quadro resumo de indicadores sócio-econômicos.

Anajatuba Pinheiro

Indicadores 1970 1980 1991 2000 1970 1980 1991 2000

Renda familiar per capita 0,3 0,23 0,25 0,23 0,35 0,31

Renda familiar –
transferência governo (%)

15,4 24,8 11,6 18,3

Renda familiar – trabalho
(%)

79,5 65,8 83,3 62,6

% Pessoas pobres 87,58 91,54 88,56 82,46 93,91 83,06 83,36 70,9

Índice de GINI 0,565 0,523 0,565 0,58

Mortalidade 5 anos/1000 110,32 87,57 109,95 79,11

Taxa de fecundidade (%) 6,06 4,91 5,18 2,94

Analfabetismo – 25 anos
(%)

65,4 49,0 39,7 28,1

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada.

Verifica-se um início de processo de convergência de participação na renda familiar, com o incremento 

da renda proveniente das transferências governamentais (aposentadorias, pensões e programas oficiais de 

auxílio, como renda mínima, bolsa-escola e seguro-desemprego) e o decréscimo da renda proveniente do 

trabalho (principal e outros). Este é um reflexo de uma política nacional de incentivos e transferências de 

recursos diretamente às famílias mais pobres. Ainda assim, houve um decréscimo na renda familiar per capita 

geral, indicando, consequentemente, uma queda  no poder aquisitivo da população.

Outro indicador claro da situação socioeconômica destas áreas é a intensidade de pobreza, que, embora 

tenha diminuído na última década apresentada, ainda se apresenta em um patamar alto. Este indicador 

apresenta o percentual de pessoas com renda per capita inferior a 50% do salário mínimo. Associados ao alto 

percentual de intensidade de pobreza estão os altos índices de mortalidade infantil (expresso em mortalidade 

de crianças de cinco anos a cada mil) e a alta taxa de fecundidade, características de zonas pobres.

O índice GINI mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda 

domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o 

mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda da sociedade e a 

renda de todos os outros indivíduos é nula). 

Ressalta-se que, apesar de Pinheiro apresentar melhores indicadores em quase todos os aspectos 

considerados, visto que é um município pólo regional, em relação ao índice GINI apresenta-se no mesmo 

patamar de Anajatuba. Ambos os municípios apresentam graus de desigualdade similares, embora suas 

condições socioeconômicas sejam relativamente diferenciadas.

Caracterização Fundiária

A análise da estrutura fundiária dos municípios de Anajatuba e Pinheiro foi feita com base nos dados 

do Censo Agropecuário do IBGE de 1996 (dados de 1995). São informações relativas especificamente à forma 

como o espaço municipal é ocupado pelos produtores rurais, segundo o censo classificados em: proprietário, 

arrendatário, parceiro e ocupante.

Dos quase 50.000 estabelecimentos existentes na Baixada Maranhense, aproximadamente, 92% 

enquadram-se como pequenas propriedades, ou seja, áreas até 10 ha. Entretanto, a área total ocupada por 

estas pequenas propriedades corresponde a apenas 10,47% da área total. Enquanto as propriedades acima 

de 500 ha somam um total de 152, porém ocupam, aproximadamente, 29% da área total. Este panorama 

expressa a extrema                 concentração de terras na região.
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A situação em Anajatuba e Pinheiro não foge à regra. Em Anajatuba, do total de propriedades, 95% são 

classificadas como pequenas, ou seja, inferiores a 10 ha. Entretanto, estas ocupam apenas 9,10% do território 

do município, menos que a única propriedade acima de 1.000 ha do município. A concentração de terras 

está nas propriedades entre 100 e 500 ha, que ocupam quase 50% do território, porém, quantitativamente, 

representam menos que 2% do número de propriedades.

Em Pinheiro, a concentração de terras também é acentuada, entretanto as propriedades de médio 

porte surgem de forma mais equilibrada, ocupando aproximadamente 69% do total das terras. Ainda assim, 

temos uma relação entre número de estabelecimentos x área ocupada de 89% para 11% na categoria das 

propriedades de pequeno porte.

Modelo Conceitual dos Sítios Urbanos

O sítio urbano de Anajatuba encontra-se localizado às margens dos campos inundáveis, a uma altitude 

média de 8m. Apresentou nos últimos trinta anos uma taxa média de crescimento populacional de 1,84%. Em 

contrapartida, o município manteve sua área territorial praticamente inalterada.

Em Anajatuba, a situação é sui generis. O sítio urbano não parece seguir um modelo de ocupação 

específico. O processo se deu de forma totalmente desorganizada e alheia a qualquer tipo de planejamento. 

Contudo a expansão das áreas ocupadas em função do processo de urbanização limitou-se às margens dos 

campos inundáveis.

A região central do sítio urbano permaneceu inalterada. O crescimento populacional, a movimentação 

da zona rural para a zona urbana, entre outros fatores, ocasionaram o espalhamento das áreas ocupadas no 

sentido contrário ao dos campos inundáveis. A variação da cota altimétrica na área urbana e nos campos é 

insignificante, aproximadamente 3m.

A situação em Pinheiro tende ao modelo de ocupação por zonas concêntricas, avançando sobre as 

áreas mais baixas da península flúvio-lacustre. A ocupação deu-se inicialmente pelo Bairro da Matriz, marco 

da povoação da cidade. Em 1822, a cidade de Pinheiro contava apenas com oito casas de palha abrigando 33 

pessoas. Passados quatro anos, esta população já estava na ordem de 400 pessoas.

Espacialmente, a cidade de Pinheiro se estendia do Bairro da Matriz,              onde se localiza a Igreja Santo 

Inácio de Loyola, até a Praça do Centenário. A partir da década de 1950, houve um incremento na infra-

estrutura urbana. Abertura de novas estradas, pavimentação e implantação de sistema de drenagem nas 

ruas e avenidas urbanas, construção dos primeiros prédios e residências com mais de uma andar, entre 

outras.

Em 2000, segundo cadastramento para fins de IPTU da Prefeitura do Município, a cidade de Pinheiro 

contava com 5.731 imóveis residenciais, 162 prédios, 1.175 terrenos (não construídos) e 1.785 imóveis 

rudimentares (de taipa). A Figura 3  apresenta o modelo conceitual de expansão do sítio urbano de Pinheiro.



132 Sustentabilidade dos ecossistemas do Maranhão

Figura 3. Modelo conceitual da expansão do sítio urbano de Pinheiro.

De acordo com o modelo acima apresentado, a ocupação do sítio urbano de Pinheiro partiu de uma zona 

central (ZC) e expandiu-se em camadas para as zonas intermediárias (Z Int.) e, posteriormente, ocupando as 

zonas baixas (ZB).

• ZC: zona de ocupação inicial, localizada na região do Bairro da Matriz e Praça do Centenário. Possui 

cota altimétrica entre 10 e 15 m. Apresenta uma organização espacial próxima da simetria, com arruamentos 

em forma de tabuleiro de xadrez;

• Z Int.: primeiras áreas ocupadas com a expansão a partir da ZC. Tomou como eixo a Av. Tarquínio Lopes 

/ Av. Castelo Branco, principal eixo do comércio local. Esta avenida ainda se encontra em cota altimétrica de 

15m, decrescendo  até 10m à medida que a ocupação se distancia do seu eixo. Apresenta uma  morfologia urbana 

já tendendo à desorganização, com ruas sem alinhamento ou simetria, típicas de ocupação desordenada;

• ZB: zonas mais baixas, próximas aos campos e sujeitas à inundação. Estão situadas, predominantemente, 

em áreas com cota altimétrica de 5m. Em alguns pontos, já se observa o avanço da cidade sobre os campos 

inundáveis, configurando uma morfologia semelhante às das palafitas.

Percepção do Espaço Construído x Ambiente Natural

O espaço construído, resultado da alteração do ambiente natural pela atividade antrópica, reflete as 

condições socioeconômicas da população ali residente. As cidades, então, representação física desta alteração 

antrópica, passam a ser percebidas como uma teia viva de relações sociais, logo é também expressão imediata 

de uma forma de exploração social (DINIZ, 1999).

Embora o crescimento populacional, do ponto de vista essencialmente do incremento demográfico, não 

represente o único motivo para a dilatação das áreas de ocupação humana, não se pode negar o forte impulso 

promovido por este fenômeno.

Esta ocupação humana caracteriza-se pelo processo de periferização dos sítios urbanos, geralmente em 

áreas espacialmente periféricas, social e economicamente desvalorizadas e desprovidas dos equipamentos 
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e serviços urbanos. No caso específico dos sítios urbanos estudados, o movimento de dilatação da ocupação 

humana agrava-se pelo sistema ambiental em que estes sítios estão inseridos, a APA da Baixada Maranhense.

Embora os sítios urbanos estudados estejam inseridos em uma escala municipal, relativamente com 

baixa taxa de urbanização e de crescimento populacional, as consequências do modelo de expansão urbana 

são recriadas em menor escala, tal qual  nos grandes centros urbanos.

Como já foi abordado, o sítio urbano de Anajatuba não apresenta um quadro evolutivo, do ponto de vista 

da expansão espacial urbana de significativo impacto ao ambiente que o envolve. A cidade está situada no 

limite dos campos inundáveis e apresenta forte tendência à estagnação (Figura 4). 

 Ressalta-se que mesmo em uma                    área periférica, no limite dos campos inundáveis, destaca-se a presença 

precária de serviços urbanos, como ruas asfaltadas e fornecimento de energia elétrica.

Figura 4. Quintais de imóveis às margens dos campos inundáveis.

Em geral, à medida que as áreas se afastam do centro da cidade, as áreas ocupadas vão ficando 

desprovidas dos benefícios do ambiente urbano, como nas áreas mais centrais, demonstrada na Figura 5. 

Figura 5. Área residencial de Anajatuba.

Figura 
5.22
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O relatório fotográfico vem corroborar o exposto em relação ao modelo conceitual de expansão do sítio 

urbano de Anajatuba. As tipologias construtivas das diferentes zonas internas ao sítio urbano apresentam 

pequena variação. Em pesquisa realizada por Silva (1997), já se identificava uma predominância de edificações 

de padrão qualitativo mediano, classificada por ela como alvenaria simples, totalizando 80,50% da amostra. 

Este padrão permanece inalterado, visto que através de levantamento dos dados do SAAE – Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto e de levantamento cadastral realizado in loco, verifica-se que há pouca diferenciação entre 

as  tipologias construtivas nas diferentes áreas da cidade. As distorções ficam a cargo de residências de taipa 

localizadas esporadicamente às margens dos campos inundáveis, em áreas periféricas e algumas edificações 

centrais com um padrão construtivo acima do geralmente observado, apresentando inclusive mais de um 

pavimento.

A mesma metodologia aplicada para o sítio de Anajatuba foi replicada para o sítio urbano de Pinheiro. 

Contudo, a situação neste sítio já se aproxima das observadas em grandes centros urbanos. A reprodução do 

modelo de ocupação, a morfologia do espaço construído, o processo de periferização, as diferentes tipologias 

construtivas e a segregação sócio-espacial avançando sobre o ambiente natural. O esquema representado na 

Figura 6 retrata o relatório fotográfico da pesquisa de campo neste sítio urbano.

Figura 6. Relatório fotográfico do sítio urbano de Pinheiro.

O sítio urbano de Pinheiro reflete uma segregação sócio espacial, expressa pelas diferentes morfologias 

construtivas identificadas nas diferentes zonas urbanas, bem mais acentuada que no sítio urbano de Anajatuba.

Cenários para os Sítios Urbanos

Realizado o levantamento de campo, validados os dados e informações obtidas através de fontes 

oficiais, e a caracterização socioambiental dos sítios urbanos estudados, torna-se imprescindível para o 

estabelecimento de políticas públicas e mesmo para programas socioambientais de educação ambiental, 

entro outros, a construção de cenários de ocupação considerando tendências de estagnação, evolução e até 

involução dos sítios em questão.

Estes cenários de ocupação têm como condição principal o incremento demográfico¸ levando 

em consideração o crescimento populacional até 2036. Para tal, foram utilizados os dados históricos de 

crescimento populacional urbana dos sítios em questão. Foram utilizados dados da contagem populacional do 

Censo Demográfico do IBGE de 2006, fixando a mesma proporção entre população urbana e rural existente em 

2000, para validar a primeira projeção realizada.
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Para a elaboração desse modelo conceitual, utilizou-se da fórmula proposta por Freitas e Costa:

P
i
 = P

0
 x (1 + r)t

Onde:

P
i
: população final;

P
0
: população inicial (ano base);

r: taxa de crescimento;

t: período de tempo.

Foram estabelecidos os seguintes cenários de crescimento populacional para cada sítio urbano:

• Cenário 01 - Constante: foram mantidos para ambos os sítios urbanos a mesma taxa de crescimento 

populacional anual verificada no período de 1991 a 2000, segundo Atlas do Desenvolvimento Humano – IBGE, 

2000;

• Cenário 02 - Evolução: foi acrescido à taxa de crescimento populacional real 0,5% a cada decênio;

• Cenário 03 - Involução: foi diminuído da taxa de crescimento populacional imediatamente anterior 

0,5% e 1% a cada período. Este último cenário em específico, foi considerado apenas para o sítio urbano de 

Anajatuba;

A seguir serão apresentados e discutidos os resultados das projeções populacionais para cada cenário 

explicitado anteriormente. Ressalta-se que foram consideradas apenas a população residente na área urbana 

dos municípios.

O primeiro cenário foi construído mantendo-se as taxas médias de crescimento populacional anual de 

1,89 % para Anajatuba e 1,68% para Pinheiro, de acordo com informações do IBGE. Com essas taxas, foram 

projetadas as populações residentes em cada sítio urbano para os anos de 2006, 2016, 2026 e 2036. Os 

resultados são demonstrados no gráfico da Figura 7.

Figura 7. Cenário de evolução populacional com manutenção das taxas de crescimento anual constantes.

Fonte: Adaptado a partir de dados do IBGE.

* Projeção ratificada pela contagem populacional do IBGE 2006.

** Registros de pesquisa.
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Com a manutenção da taxa de crescimento populacional constante, as projeções populacionais nos dois 

sítios urbanos obedecem a um ritmo semelhante. É um cenário viável do ponto de vista da coerência com o 

panorama regional e estadual.

O segundo cenário foi construído a partir de incremento de 0,50% na taxa de crescimento populacional 

a cada decênio, configurando, consequentemente, uma                  evolução nesta taxa, refletida no crescimento do 

contingente populacional dos sítios urbanos (figura 8).

                   Figura 8. Cenário de evolução populacional com incremento das taxas de crescimento anual.

        Fonte: Adaptado a partir de dados do IBGE.

*Projeção ratificada pela contagem populacional do IBGE 2006.

** Registros de pesquisa.

Este é um cenário com uma probabilidade menor de ocorrência, considerando o histórico de crescimento 

populacional da Baixada Maranhense dos sítios  urbanos em questão. Principalmente ao se tratar do sítio urbano 

de Anajatuba, que, muito embora apresente um incremento populacional ao longo dos anos, não acompanhou 

o ritmo de crescimento verificado na região e no Estado.

Outras questões também indicam pouca probabilidade de concretização deste cenário em Anajatuba. 

A estagnação econômica, com atividades essencialmente primárias, voltadas para a agropecuária, mas 

sem indícios de profissionalização, é um destes fatores. Adiciona-se a este a localização e acessibilidade ao 

município. A condição de semi-isolamento transforma o sítio urbano de Anajatuba em uma “ilha” em meio ao 

mosaico de campos inundáveis e grandes propriedades rurais.

A concretização deste cenário para o sítio urbano de Pinheiro também é pouco provável, visto que 

se observa historicamente uma tendência de minimização ou até estagnação das taxas de crescimento 

populacional.

O terceiro cenário foi trabalhado com ênfase no sítio urbano de Anajatuba, pois trata da involução 

populacional, tendência que deve ser considerada para este município, dado os fatos expostos anteriormente. 

Neste caso, foram considerados um decréscimo de 0,50% (projeção 1) e 1% (projeção 2) a cada decênio a partir 
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de 2006, expressos no gráfico da figura 5.9. Foi considerado um decréscimo na taxa de crescimento populacional 

de 0,5% a cada decênio para o sítio urbano de Pinheiro apenas para composição e avaliação do cenário.

       Figura 9. Cenário de evolução populacional com decréscimo da taxa de crescimento populacional.

 Fonte: Adaptado a partir de dados do IBGE.

* Projeção ratificada pela contagem populacional do IBGE 2006.

** Registros de pesquisa.

O estabelecimento destes cenários de evolução populacional, embora com algumas discrepâncias em 

relação às tendências históricas regionais e estaduais, expressam comportamentos populacionais que exercem 

uma pressão demográfica sobre o sítio urbano.

Esta pressão demográfica pode ser demonstrada empiricamente através do dimensionamento da 

área necessária para absorção deste contingente populacional nos vários cenários. Tomando-se como base 

a densidade demográfica atual dos municípios de Anajatuba e Pinheiro e considerando-as constante, pode-

se ter uma estimativa hipotética do incremento de áreas ocupadas em função do acréscimo do contingente 

populacional dos sítios estudados. Ressalta-se que é uma estimativa hipotética, visto que não foram 

encontrados dados da evolução da densidade demográfica destes sítios urbanos para que a projeção pudesse 

ser realizada de forma mais verossímil. Também se deve destacar o fato de que, provavelmente em função da 

escala municipal do estudo, não foram registrados dados de densidade demográfica específica para os sítios 

urbanos estudados.

Embora com as ressalvas pertinentes, a utilização de uma densidade  demográfica municipal, 

provavelmente de valor absoluto menor do que a que seria registrada para o sítio urbano em específico, nos 

fornece um cenário com incremento espacial maior do que o real. A análise da concentração populacional e 

suas implicações socioambientais devem ser guardadas com as devidas precauções em função do empirismo 

das projeções.
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Em qualquer dos cenários, observa-se a necessidade de expansão espacial da ocupação urbana para 

abrigar o incremento do contingente populacional. Mesmo nos cenários menos prováveis, como o de involução 

populacional em Pinheiro, há um gradual aumento na demanda por áreas a serem urbanizadas.

Várias análises podem ser feitas a partir dos dados apresentados. Destacam-se os cenários mais 

próximos das tendências regionais e locais. O Cenário 1 para Pinheiro, com manutenção da taxa de crescimento 

populacional constante ao longo dos anos, representando ainda assim a necessidade de obtenção de novas áreas 

para a absorção da população. O Cenário 3.1 (involução a 0,5% / decênio), em que, mesmo com  a tendência de 

estagnação, já que nos trinta anos anteriores o contingente populacional cresceu na ordem de mais de 160% e 

nas projeções para os próximos trinta anos este crescimento se mantém em 30%, também indica demanda por 

áreas ocupáveis.

Os impactos sociais e ambientais da expansão urbana geralmente estão correlacionados de tal forma 

que se confundem em causa e consequência, não sendo possível a distinção entre eles. O próprio processo 

de urbanização traz em si impactos ambientais inerentes e indissociáveis ao fenômeno urbano. Entretanto, 

em relação especificamente aos sítios estudados, a carência em relação aos serviços de coleta e disposição de 

resíduos urbanos e sistema de esgotamento sanitário agravam a situação. Adiciona-se a este fator a componente 

social, pois esta ausência de serviços urbanos passa a caracterizar um setor social de forma discriminatória.

O cenário de expansão e ocupação urbana, principalmente no sítio de Pinheiro, tendendo a expandir-se 

sobre as áreas baixas, margens dos campos inundáveis e do Rio Pericumã, transformando este ambiente, 

também pode trazer consequências irreversíveis ao sistema ambiental da região. A ocupação e fechamento 

das reentrâncias é uma possibilidade vislumbrável em médio prazo, considerando os cenários expostos 

anteriormente, causando alterações extremas no regime hidrológico da região.

A intervenção antrópica contínua, como se caracteriza a expansão urbana, sobre o ambiente frágil dos 

campos inundáveis tem ares de difícil reversibilidade, posto que, historicamente, as sociedades e a gestão 

pública tendem a assumir e internalizar, com o tempo, aquela infra-estrutura implantada inadequadamente 

em todos os sentidos. O que significa que além do ambiente alterado não ser recuperado, a ocupação passa 

a ser reconhecida pela gestão pública e oficialmente constituída, muito embora, geralmente, sem nenhuma 

infra-estrutura de saneamento básico, serviços públicos diversos. O resultado é a institucionalização da 

periferização e da segregação socioespacial como processos urbanos socialmente toleráveis.

CONCLUSÃO

A expansão da ocupação humana em zonas, das cotas mais elevadas para as mais baixas, adentrando 

áreas anteriormente ocupadas pelos campos inundáveis da região, reproduz um modelo de ocupação 

característico dos países subdesenvolvidos e amplamente conhecido pelas cidades brasileiras, como as das 

cidades estudadas, Pinheiro e Anajatuba.

Embora, em escala municipal, pode-se observar que as consequências deste processo são semelhantes e 

não podem ser consideradas menos relevantes por se tratarem de sítios urbanos considerados pequenos. Isto 

porque as condições socioeconômicas e ambientais degradantes de sobrevivência nestas áreas inadequadas à 

ocupação urbana afetam diretamente as vidas das pessoas que ali vivem. 

Considerando-se o cenário atual de ocupação dos sítios de Anajatuba e Pinheiro, observa-se uma 

diferenciação deste processo em cada caso estudado. Pinheiro apresenta-se como pólo regional, portanto 

possui alta capacidade de atração em relação aos municípios de entorno. 

Face ao exposto, propõem-se algumas recomendações para minimização destes conflitos e promoção 

de um desenvolvimento urbano em consonância com os preceitos do desenvolvimento sustentável, como a 

implantação de ZEE / Plano Diretor considerando premissas do Desenvolvimento Sustentável.





Foto: Claudio Urbano B. Pinheiro
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E S T U D O  S O C I O A M B I E N T A L  D O S  E F E I T O S  D E 
B A R R A G E N S  N O  L A G O  C A J A R I ,  P E N A L V A

Isa Rosete Mendes Araujo Nascimento, Claudio Urbano B. Pinheiro, 

Márcio Costa F. Vaz dos Santos,  Denilson da Silva Bezerra

INTRODUÇÃO

As principais bacias hidrográficas do Brasil foram modificadas pela construção de reservatórios, os quais 

isoladamente, ou em cascata, constituem um importante impacto qualitativo e quantitativo nos principais 

ecossistemas de águas interiores. Os reservatórios de grande porte ou pequeno porte são utilizados para 

inúmeras finalidades: hidroeletricidade, reserva de água para irrigação, reserva de água potável, produção 

de biomassa (cultivo de peixe e pesca intensiva), transporte (hidrovias), recreação e turismo (REBOUÇAS & 

BRAGA, 2002).

Esta grande quantidade de reservatórios tem um enorme significado econômico, ecológico, hidrológico 

e social; em muitas regiões do país esses ecossistemas foram utilizados como base para o desenvolvimento 

regional. Em alguns projetos, houve planejamento inicial e uma preocupação com a inserção regional; em 

outros casos, este planejamento foi pouco desenvolvido. Entretanto, devido às pressões por usos múltiplos, 

estudos intensivos foram realizados com finalidade de ampliar as informações existentes e promover uma base 

de dados adequada que sirva como plataforma para futuros desenvolvimentos (TUNDISI, 1988; REBOUÇAS 

& BRAGA, 2002).

A construção de pequenas barragens foi aprovada pelo Decreto lei n.º 409 / 93, no qual ficou 

regulamentado, em seu artigo 1º, disposições sobre aplicação do projeto, construção, exploração e observação 

de barragens com altura igual ou inferior a 15m. O artigo 2º ressalta que os projetos devem ser elaborados por 

técnicos com qualificação reconhecida pelo Instituto Nacional das Águas (INAG). Porém, o que pode acontecer 

na realidade é que muitas obras são construídas sem nenhuma fiscalização dos projetos e nem estudos de 

viabilidade ambiental. Para tanto, se faz também necessária a realização de Estudos de Impacto Ambiental 

(EIA) e a apresentação do respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), que foram regulamentados pela 

Resolução CONAMA 001, de 23/01/1986. Estas regulamentações servem para 16 categorias de projetos 

que possam ser instalados ou ampliados (art.2º). No ranking destes projetos, a construção de barragem para 

qualquer finalidade está citada em sétimo lugar (CUNHA & GUERRA, 2004).

Os estudos de impacto ambiental se transformam em um tema extremamente atual para os países em 

desenvolvimento, tendo em vista a crescente tomada de consciência entre crescimento econômico e meio 

ambiente, na perspectiva de um desenvolvimento sustentado (AB’ SABER & MÜLLER, 1998).

Os impactos positivos ou negativos da construção de represas são relativamente bem documentados 

para muitas bacias hidrográficas (REBOUÇAS & BRAGA, 2002). Estes impactos estão relacionados com 

a geomorfologia dos lagos, a socioeconomia regional, perda da vegetação, mudança do fluxo de inundação, 

diminuição da biodiversidade, entre outros.

A avaliação dos impactos de barragens ganha uma maior relevância, pois já se tem registros de que, 

nas planícies inundáveis, como as da Baixada Maranhense, ocorrem impactos sobre o ciclo natural das cheias 

promovendo assim uma modificação do regime de fluxo pelas barragens e levando à redução da inundação rio 

abaixo tanto em relação ao espaço quanto ao tempo (GIRARD, 2002). Nestas áreas, complexos ecossistemas 

oscilam entre as fases terrestre e aquática, em dois períodos sazonalmente diferentes: cheia e seca. A alternância 

temporal e espacial destas fases resulta em modificações drásticas das condições ambientais, na composição 

faunística e florística dos organismos (SILVA et al., 1998) e tem efeito direto sobre o homem regional e o seu 
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modo de vida. O barramento das águas pode causar alterações significativas nesta dinâmica, produzindo os 

mais diferenciados efeitos em curto, médio e longo prazo.

No Maranhão, estudos com impactos de pequenas barragens são recentes e insuficientes. Este 

estudo constitui, portanto, uma das poucas iniciativas acadêmicas sobre este tema. Utilizando-se diferentes 

ferramentas e disciplinas da Ciência em combinação, procurou-se avaliar os efeitos continuados no barramento 

da água no lago Cajari sobre o ambiente e o homem local. Neste objetivo, a Etnobiologia foi utilizada para 

registrar a percepção do homem local sobre as mudanças e os efeitos provocados pela barragem sobre o 

ambiente, o homem e a socioeconomia da região. Complementar, o sensoriamento remoto pôde prover a visão 

em tempo e espaço das mudanças físicas ocorridas na região represada e abaixo dela.

A barragem do Lago Cajari, no município de Penalva, região da Baixada Maranhense, foi construída em 

1997 sem um estudo prévio dos impactos histórico-culturais, sociais, ambientais e econômicos, positivos e/ou 

negativos. Devido à Baixada Maranhense se tratar de um eco complexo de rios, lagos, estuários, áreas alagáveis 

e agro ecossistemas, é importante a avaliação de possíveis impactos na região para que seja possível manejar, 

utilizar e conservar seus componentes. 

Esta pesquisa teve como objetivo geral resgatar a história ambiental e socioeconômica do Lago Cajari, 

antes e depois da construção da barragem, verificando os principais impactos positivos e/ou negativos desta 

modificação antrópica ao ambiente natural. Mais especificamente, procurou-se avaliar os efeitos positivos e 

negativos, atuais e potenciais, na região de influência montante e a jusante da barragem, bem como discutir 

a relação custo-benefício desta em relação ao ambiente e à socioeconomia regional, utilizando como 

instrumentos, o conhecimento tradicional e o sensoriamento remoto.

METODOLOGIA

Etapas do Trabalho

Entrevistas/Aplicação de Questionários

 Foram realizadas entrevistas aleatórias com uso dos questionários junto às comunidades ribeirinhas e 

urbanas da cidade de Penalva, visando registrar suas percepções sobre as possíveis modificações relacionadas 

com a construção da barragem.

O universo amostral constou de povoados e informantes da região lacustre dos municípios de Penalva e 

Cajari abrangendo os Lagos Capivari, Cajari e Canal Maracu (até o povoado do Caju). Os questionários aplicados 

foram do tipo semiestruturado, formatados para a pesquisa etnoecológica. Foram aplicados 90 questionários 

em povoados situados a montante e a jusante da barragem com aproximadamente 50% para cada lado da 

barragem. A quantidade de questionários aplicados foi considerada suficiente a partir do momento em que as 

respostas se tornaram repetitivas.

Considerou-se montante a área onde o volume da água ficou represado, esta área abrange os lagos: 

Formoso, Lontra, Capivari e Cajari. Considerou-se jusante a área após o lago Cajari, ou seja, ao longo do Canal 

Maracu até um povoado chamado Caju que possui aproximadamente 9km de distância da barragem.

Análises de Qualidade da Água

Foram realizadas análises físico-químicas e de potabilidade da água à montante e à jusante da barragem. 

Nas análises físico-químicas, foram avaliados parâmetros como: a Temperatura (°C), Condutividade (µS), Sólidos 
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Totais Dissolvidos-TDS (mg/l), Potencial Hidrogeniônico-pH, Oxigênio (mg/l) e Salinidade (ppm) medidas com 

uso de um Multi-parâmetro, Modelo CONSORT C535. Para as análises de potabilidade, foram coletadas em 

campo amostras da água, que foram armazenadas em frascos estéreis de 100ml e, posteriormente, levadas para 

análise no Laboratório de Química da Universidade Federal do Maranhão, onde foi verificada a quantidade de 

coliformes totais e termotolerantes pela técnica dos tubos múltiplos (CETESB, 1978). Estas análises permitiram 

avaliar se a qualidade da água do lago Cajari (montante) e do canal Maracu (jusante), próximas à barragem, 

estava dentro dos padrões permitidos pelo Ministério da Saúde e pela Resolução CONAMA N. 357 (2004) para 

consumo (ingestão) e para usos domésticos (banho, lavagem, criação de peixes), bem como fazer uma possível 

relação entre a barragem e as alterações na água.

Uso de Imagens Digitais

 As imagens do Satélite Landsat TM-5 de outubro de 1995 e dezembro de 2004 (ambas em período 

seco), adquiridas através do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), foram usadas para uma avaliação 

comparativa entre o antes e o depois da construção da barragem, verificando possíveis aumentos ou perdas de 

área com vegetação, além do padrão de crescimento demográfico no entorno do lago e aferição da área total do 

lago com auxílio do programa SPRING 4.0. Utilizou-se também uma imagem adquirida através do Google Earth 

em 2006, que possibilitou uma visualização mais aproximada e identificação da barragem em estudo.

Vazão do fluxo natural das águas – foi verificado através do lançamento de um flutuador, a 10 m de 

distância da barragem, com marcação do tempo em que o objeto chegava até ela. A técnica visou verificar a 

vazão do Lago Cajari. Procurou-se também entender as alterações geradas na dinâmica natural do lago com o 

barramento da água no Canal Maracu.

Balanço Hídrico – é a análise da variação temporal da água armazenada (superficial e subterrânea) e 

os respectivos fluxos (precipitação, escoamento e evapotranspiração) nos diferentes compartimentos da 

atmosfera, litosfera e hidrosfera. Neste estudo, foram consideradas cinco variáveis referenciadas aos módulos 

hídricos, a saber: precipitação, evaporação, escoamento superficial, escoamento subterrâneo e infiltração.

A técnica em questão foi realizada por Santos et al. (2006, dados não publicados), seguindo técnica de 

Tucci (2000), adaptada para sub-bacia do rio Pindaré (área de abrangência deste estudo). Foi considerada como 

sub-bacia do Pindaré a área que compreende os lagos dos Municípios de Penalva até o lago de Viana. A técnica 

visou analisar o ciclo hidrológico da região de Penalva.

Batimetria

 Foi realizada em campo com o auxílio de um Ecobatímetro do tipo Raytheon, modelo NAVMAN, visando 

conhecer o formato do fundo do lago em toda sua extensão, além de permitir mensurar as cotas de fundo, de 

superfície e calcular a capacidade do lago.

Foram coletados cerca de 5.000 pontos. Os dados coletados e armazenados foram processados em 

computador no programa SURFER 3.2. O ponto de partida foi organizar o conjunto desses dados coletados 

com as profundidades do reservatório devidamente localizadas em coordenados geográficas. Os dados brutos 

foram analisados visualmente, utilizando-se tanto as tabelas das profundidades como as representações 

gráficas.

A partir dos dados processados procedeu-se a interpolação espacial das cotas obtidas anteriormente, de 

forma que fosse gerada uma grade regular espaçada. Sobre essa grade regular foram desenhadas as curvas de 

nível a cada metro desde a cota do fundo do reservatório até o nível d’água no dia da coleta.



144 Sustentabilidade dos ecossistemas do Maranhão

Processamento e Análise de Dados

Os dados foram formatados em planilhas do programa estatístico JMP (SAS, 1995), realizando-se análises 

de Distribuição de Frequência, que permitiram uma avaliação geral entre itens questionados e respostas dos 

entrevistados e Tabelas de Contingência, que permitiram embasamento para avaliar as relações de associação 

entre variáveis obtidas à montante e à jusante.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Barragem do Lago Cajari

Esta barragem foi construída com a finalidade de reduzir o efeito das secas que eram extremas, além 

de favorecer a pesca na região. Antes da barragem, o lago ficava cheio de janeiro a junho e seco de julho a 

dezembro; com a construção da barragem, os moradores à montante da região têm água disponível o ano todo.

Segundo Galdino Arouche (2004, comunicação pessoal), morador da região, esta barragem tem 

historicamente desempenhado um papel importante para a geração de renda, irrigação de pequenas áreas 

de agricultura de vazante, abastecimento humano e o de controle de inundações. Por outro lado, considera 

que o continuado período de inundação proporcionado pela barragem produz um número de impactos sobre 

o ambiente regional especialmente sobre a biodiversidade, pois organismos (vegetais e animais) adaptados à 

sazonalidade de inundação sofreram ou mesmo desapareceram, com o novo regime de inundação permanente.

Apesar da reconstrução da barragem, os moradores ainda questionam bastante a obra. Muitos dizem 

que a primeira barragem tinha uma estrutura melhor e que foi erguida em melhor época do que a segunda 

barragem. Na primeira barragem, o lago teria ficado com o nível ideal para pesca, pois como foi construída em 

agosto, quando o nível do lago já estava baixando e facilitava a pesca. Além disso, possuía um talude mais baixo 

e permitia maior sangramento à jusante deixando menos água a montante. Como a segunda foi construída em 

junho (pico das cheias) e o talude foi aumentado dificultando o sangramento à jusante, eles sentiram dificuldade 

na pesca devido ao grande volume da água, que, segundo eles, fazia o peixe ter mais espaço para se esconder, 

pois a água avançava pela vegetação marginal. Outro motivo de frequentes reclamações dos pescadores é a 

falta de uma comporta para liberação do excesso de água do lago. Eles afirmam que seria interessante que eles 

controlassem o volume de água do lago, já que se consideram conhecedores do volume ideal.

A construção desta barragem gerou também divergências de opiniões, pois quem mora a montante 

a acha benéfica, pela água o ano todo. Também a montante os búfalos que segundo os moradores regionais 

eram considerados as pragas do local, diminuíram com a redução dos campos de pastagem, que passaram a 

ficar permanentemente cobertos pela água represada. A jusante, entretanto a água fica reduzida na época da 

estiagem, criando maior dificuldade para alcançar a água, disponível somente no canal Maracu. Adicionalmente, 

com os campos secos, os búfalos ocupam estas áreas para pastoreio. Os moradores a jusante relatam também 

que com a ida dos búfalos para o lado deles, o problema do desmatamento aumentou, pois segundo eles, os 

criadores devastam a mata para retirar estacas e fazer cercas para o gado.

Diversos interesses e problemas norteiam a construção de barragens. No caso da barragem do Lago 

Cajari, os interesses econômicos sobrepujaram os ambientais, e isso atinge os moradores por beneficiar apenas 

parte da população, em geral aqueles que podem contar com água o ano todo, ou seja, os moradores a montante. 

Os que vivem a jusante foram prejudicados, pois continuam sofrendo com as secas da região e são obrigados a 

percorrer longas distâncias em busca de recursos como o pescado, por exemplo.

O represamento do lago Cajari também gerou um aumento da área do lago como pode ser percebido 

no comparativo entre as imagens do satélite Landsat TM5 de outubro de 1995 e dezembro de 2004, 



145Sustentabilidade dos ecossistemas do Maranhão

respectivamente (Figuras 1 – A e B). Os cálculos de área urbana e da área lago mostram que, em 1995, os 

valores eram respectivamente 1,93 km2 e 17,92 km2, já em 2004 estes valores aumentaram para 2,09 km2 (área 

urbana) e 18,81 km2 (área do lago).

Figura 1. A. Área do lago Cajari, antes da construção da barragem (1995) B. Área do lago Cajari depois da 
construção da barragem (2004).

Percepção e Conhecimento Local Sobre a Barragem

Perfil dos Informantes

Entre os informantes da amostra, houve uma variação da idade entre 20 e 82 anos; a média de idade 

entre os entrevistados foi de 48 anos e o maior número de entrevistados (58,8%) ficou na faixa etária B que 

compreende idades entre 40 a 59 anos. Dentre os entrevistados, 72,2% eram homens e 27,8% mulheres; a 

amostragem, contudo foi direcionada principalmente aos homens, por estes estarem mais envolvidos com a 

pesca.

No que se refere à ocupação principal relatada pelos informantes, constatou-se que a maioria (45,5%) 

se considera somente pescadores; 31% dos informantes aliam a pesca com outras atividades como: comércio, 

roça, extrativismo, bolsa família, aposentadoria e salário fixo de outros empregos. Os 23,5% restantes possuem 

exclusivamente atividades como: agricultura, pecuária, comércio, trabalho doméstico, lavadeira, professora, 

barqueiros, quebradeiras de coco, vendedores de peixe e aposentados.

Com relação ao nível de escolaridade, a maioria dos entrevistados (82,2%) cursou o primeiro grau; dentre 

estes, 55,5% estudaram apenas até a quarta série e 26,6% cursaram entre 5ª e 8ª séries; 11% se consideraram 

analfabetos e apenas 5 cursaram o segundo grau e 1 cursou magistério.

Para aferir um nível de informações confiáveis sobre a construção da barragem, o tempo de residência 

do informante na região, bem como sua origem, foram registrados, resultando nos seguintes dados: 64,5% 

dos entrevistados são nativos da região em estudo; desse modo 35,5% vieram de outros municípios, a maioria 

limítrofe de Penalva, particularmente, Cajari e Viana, respectivamente. Em relação ao tempo de residência no 

local, 65,5% dos entrevistados nasceram no local e 20% dos imigrantes vivem na região há mais de 15 anos; 

os 14,5% restantes tem entre 3 a 15 anos no local. Esses números conferem segurança sobre as informações 

coletadas no que diz respeito à barragem, pois esta tem pouco menos de 10 anos de construção. Assegura-se, 

portanto, que a maioria dos entrevistados acompanhou o processo de sua construção e conhece os efeitos 

positivos e/ou negativos acorridos no ambiente após sua instalação.
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 Opinião dos Informantes sobre a Construção da Barragem

Entre os informantes, 60% relatam ter acompanhado o processo de construção da barragem, em geral 

moradores a montante que se mostram a favor da obra. Por outro lado, 40% dos entrevistados, moradores a 

jusante, alegam que nem foram avisados sobre a obra, mostrando-se desapontados e com opinião negativa 

sobre barragem para a região em que vivem (Figura 2).

Figura 2. Balanço positivo e negativo sobre a construção da barragem, segundo as opiniões de moradores 

a montante e a jusante do lago Cajari.

Segundo os relatos dos entrevistados, a barragem foi prejudicial para os moradores a jusante que 

tentaram até quebrá-la várias vezes por insatisfação com a obra. Já os moradores a montante julgam que foi 

a melhor iniciativa tomada na região e relatam aumento do tamanho e da quantidade do pescado. Abaixo, 

algumas citações da população mostram a divergência de opiniões.

“As enseadas próximas daqui secam rápido. Só podemos pescar melhor se a barragem 
romper...” (morador a jusante).

“Os pescadores agora têm água o ano todo e com mais peixe. Sem essa barragem já era 
pra cá, secava tudo...” (morador a montante).

A quase totalidade dos informantes a montante da barragem (40 dos 41 entrevistados) considera a 

barragem positiva, ao contrário de grande parte dos moradores a jusante, para os quais a barragem é negativa 

(35 dos 49 entrevistados).

No total da amostra, 44,44% dos informantes acham que a pesca foi o principal item de melhoria a partir 

da barragem; somente entre os moradores a montante este percentual sobe para 73%.

Outros itens de melhoria proporcionados pela barragem foram a redução da pesca predatória e 

diminuição também da criação de búfalos na região.

Entre aqueles da jusante, a resposta mais frequente para esta pergunta foi “Nada melhorou” (35,5% do 

total da amostra; 65,3% entre somente os informantes a jusante) (Tabela 1).
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Tabela 1. Balanço dos pontos positivos ocorridos a montante e a jusante após a construção da Barragem do 

lago Cajari segundo a opinião dos moradores.

PONTOS POSITIVOS JUSANTE MONTANTE % Total

Diminuiu a pesca predatória - 2,22 2,22

Diminuíram os búfalos 2,22 3,33 5,56

Nada melhorou 35,56 - 35,56

Pesca 11,11 33,33 44,44

Transporte 5,56 6,67 12,22

Total 54,44 45,56 100

A pesca indiscutivelmente foi a atividade mais beneficiada pela barragem. Os relatos anteriores à 

barragem mostram uma condição preocupante, quando a seca extrema reduzia o volume de água do lago, 

fazendo decrescer drasticamente a quantidade de peixe na região, aumentando a dificuldade de vida da 

população do município.

A redução da pesca predatória, citada como progresso por muitos informantes, tem relação direta com 

o pouco volume d’água remanescente durante o período de estiagem. Antes da barragem, com pouca água no 

lago e nos campos, a pesca predatória era praticada indiscriminadamente, principalmente aquela de arraste, 

que capturava todo o peixe restante, grandes e pequenos. Com a barragem, o volume de água é conservado 

alto, tornando difíceis muitas práticas de pesca predatória. 

O efeito positivo da barragem sobre o transporte fluvial é outro ponto percebido pela população. Com 

o nível de água mantido, o acesso a muitas localidades ribeirinhas dos quatro lagos da região é possível em 

grande parte do ano.

No sentido contrário, os pontos negativos principais percebidos como advindos da barragem distribuem–

se principalmente entre aqueles localizados a jusante. O que foi citado pelos moradores a montante como 

melhoria (a pesca), piorou sensivelmente na parte referente ao Canal Maracu, segundo a população local 

isto ocorreu devido ao baixo volume de água deste canal após a barragem. A Figura 3 evidencia a opinião de 

moradores à jusante e a montante em relação à quantidade e ao tamanho do pescado após a barragem.

Figura 3.  Opinião dos entrevistados sobre a Quantidade do Pescado após a construção da barragem.
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Segundo Araujo (2005), as espécies mais capturadas na região de Penalva são: Mandi (Hassar sp), 

Branquinha (Curimata cyprinoides), Curimatá (Prochilodus sp), Pescada (Plagioscion squamosissimus), Piranha 

(Pygocentrus nettereri), Traíra (Hoplias malabaricus), Cascudo (Hoplosthernum sp), Bagrinho (Parauchenipterus 

galeatus), Aracu (Schizodon vitatus), entre outros de menor citação.

De acordo com os questionários analisados, houve também situações em que a barragem não foi bem 

aceita. Estas opiniões ficaram divididas, pois dos moradores a montante, 34,45% disseram que nada havia 

piorado com a construção da barragem. Já os que moram a jusante, 28,89% relataram a dificuldade da pesca 

como o fator mais preocupante e 14,45% deles citaram aumento de búfalos para o lado em que vivem. Os 

demais pontos negativos percebidos pelos moradores da montante e jusante são apresentados na Tabela 2.

Nota-se que, para os moradores da montante, os pontos negativos hoje estão relacionados com a própria 

barragem: a segunda barragem construída que não satisfaz, pelo fato de ter ficado com o volume da água muito 

alto e sem condições deste excesso transbordar pelo talude e também pela estrutura sujeita a frequentes 

rompimentos, trazendo transtornos.

Tabela 2. Balanço dos pontos negativos ocorridos a jusante e a montante após a construção da Barragem do 

lago Cajari segundo opinião dos moradores.

PONTOS NEGATIVOS JUSANTE MONTANTE % Total

2ª Barragem 1,11 5,56 6,67

Assoreamento do lago - 2,22 2,22

Aumento de búfalos 8,89 5,56 14,44

Nada piorou 11,11 23,33 34,44

Pesca 28,89 - 28,89

Rompimento da barragem - 3,33 3,33

Travessia - 2,22 2,22

Outros 4,44 3,33 7,77

Total 54,44 45,56 100

Efeitos da Barragem no Ambiente

Efeitos sobre o Fluxo Natural das Águas

A construção de barragens modifica o fluxo natural das águas que passam de lóticas a lênticas, interferindo 

na velocidade da correnteza. A velocidade da corrente depende de vários fatores como: o gradiente energético 

relacionado ao declive do rio, a profundidade da água e a rugosidade do leito; dessa maneira, a velocidade varia 

de uma seção para outra mesmo nas diferentes partes de uma única seção transversal (SUGUIO, 1980).

Ao se aplicar a técnica do flutuador para medir a direção e velocidade da correnteza próxima da 

barragem, verificou-se que o local sofreu uma modificação no fluxo natural que passou a direcionar-se em 

outro sentido: a corrente ao encontrar a água parada próxima à barragem direciona-se no sentido contrário. 

Segundo o oceanógrafo Tarouco (2006, comunicação pessoal), esta modificação é normal, pois o lago tende a 

buscar um processo de adaptação já que a correnteza precisa escoar de alguma forma.

Verificamos que havia um rompimento de aproximadamente 40 m na segunda parte da barragem do 

lago Cajari localizada após o bairro da Trizidela em Penalva (barragem da Trizidela) e que a correnteza estava se 

dirigindo para lá e posteriormente seguiria seu fluxo normal pelo Canal Maracu, chegando até o lago de Viana.
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As medições realizadas na barragem da Trizidela mostraram uma vazão de aproximadamente 44,4m3/s 

com velocidade de 1,50 m/s a uma profundidade de 93 cm, próximo a barragem e de 1,93 metros a 100 m de 

distância dela. No Lago Cajari, a profundidade média foi de aproximadamente 4 m, no centro de lago.

Está vazão é considerada normal já que os lagos na região, entre os meses de abril e maio, encontram-se 

no pico das cheias e este seria o volume que escoaria normalmente pelo Canal Maracu, caso não houvesse a 

barragem.

Efeitos sobre a Qualidade da Água

As análises de potabilidade realizadas em 3 amostras de 100ml coletadas no mês de julho de 2006 (única 

coleta), período de início da estiagem, tanto a montante quanto a jusante mostram a situação apresentada no 

Quadro 1. Embora os resultados não sejam suficientes para uma avaliação mais acurada, mostram, contudo, 

algumas alterações nos índices de coliformes, especialmente a jusante da barragem, onde o número de saídas 

de esgoto doméstico é maior. A redução do volume d’água deste lado, pela falta de aporte hídrico durante o 

período seco, deve contribuir para o agravamento do problema.

A construção da barragem contribui para um comprometimento da qualidade das águas, pois esta 

está sujeita a: esgotos lançados in natura; acumulo de lixo (plásticos, garrafas, etc.); lavagem de embarcações, 

roupas, bicicletas e automóveis em suas margens; carreamento de agrotóxicos provenientes de área agrícolas 

marginais; acúmulo de sedimentos trazidos pelo canal, bem como provenientes de erosões às margens do lago 

e do modelo de “enrrocamento” da barragem.

Quadro 1. Resultados da potabilidade nos lagos a montante e a jusante da barragem.

Amostras Lado da Barragem
Coliformes Totais

(unidades)

Coliformes Termotolerantes
(unidades)

01 Montante 23 Ausente

02 Montante 23 3,6

03 Montante 15 3,6

04 Jusante 1100 21

04 Jusante 1100 23

06 Jusante 2400 75

Fonte: Laboratório de Química do Pavilhão Tecnológico – UFMA (Universidade Federal do Maranhão).

De acordo com os padrões de potabilidade estabelecidos pelo Ministério da Saúde, portaria n. 518 de 25 

de março de 2004, o uso da água do lago Cajari para consumo humano (ingestão) na parte do lago amostrada 

(próximo à barragem) deve ser evitado, visto que as amostras analisadas não estão dentro dos valores máximos 

permitidos (VPM). Segundo a portaria mencionada, os coliformes totais e termotolerantes teriam que estar 

ausentes em todas as amostras. Porém, o uso da água para fazer tanques de criação de peixe, tomar banho, 

lavar roupas é permitido a montante e a jusante, pois a tolerância é de até 200 coliformes termotolerantes por 

100ml, segundo a Resolução CONAMA nº. 357 de 2005 (ROCCO, 2005).

Embora os valores estejam dentro dos padrões permitidos, um agravante para qualidade da água destes 

lagos é a questão dos resíduos sólidos (lixo). Muitos copos plásticos, garrafas Pet, restos de isopor, restos de 

peixes, papeis e sacos plásticos também são frequentes próximo ao porto de Penalva, tanto a montante quanto 
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a jusante do Lago Cajari. A barragem, nesse sentido, pode ter um papel negativo, por formar uma barreira ao 

escoamento e dispersão de detritos e lixo que ficam acumulados nas margens do lago (Figura 4).

Figura 4. Porto de Penalva evidenciando esgoto lançado in natura e lixo  acumulado nas margens  
do lago Cajari.

A construção da barragem do lago Cajari possivelmente contribuiu para um aumento populacional no 

município de Penalva. De acordo com os entrevistados, muitos pescadores se mudaram para o local, em busca 

de maior fonte de renda devido à disponibilidade de pescado. Eles relatam também que um grupo de sem-terra 

criou uma vila nas proximidades do lago, atraídos pela fartura pesqueira. Porém, na Baixada Maranhense, a falta 

de saneamento básico é uma questão muito séria e o aumento da população piora esta questão. Em Penalva, 

não é diferente, pois é comum verificarmos os esgotos locais lançados a céu aberto, exalando um mau cheiro. 

Quanto ao lixo, este é coletado em Penalva, mas nos povoados mais distantes a maioria diz que é queimado ou 

jogado no mato (neste caso quando carreados pelas chuvas acabam acumulando nas margens do lago Cajari).

ANÁLISE HIDROLÓGICA DA REGIÃO DOS LAGOS

Modelo Digital da Plataforma de Fundo do Lago Cajari

Os dados para as análises batimétricas obtidos percorrendo com um ecobatímetro, aproximadamente 

5000 pontos no lago Cajari, permitiram visualizar a plataforma de fundo do referido lago e foram utilizados 

para calcular a capacidade do reservatório (Figura 5).
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Figura 5. Modelo digital da plataforma de fundo do lago Cajari, evidenciando  

os níveis mais altos e mais baixos.

Observa-se na Figura 5 que o lago encontra-se em uma porção que tem seus níveis de profundidade 

variando entre -2 e -4m. A média destas profundidades multiplicadas pela área do lago Cajari nos forneceram 

capacidade hídrica deste, que foi de 3,76 milhões de m3.

Para permitir uma melhor visualização dos níveis de altitude ao redor do lago, foi gerado o modelo da 

plataforma em 3D, como mostra abaixo a Figura 6.

Figura 6. Modelo da plataforma de fundo do lago Cajari em 3D.
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O conhecimento do modelo digital da plataforma de fundo nos permitirá no futuro visualizar como está 

o nível de sedimentação do lago e seu risco de assoreamento fazendo um comparativo entre imagens atuais e 

futuras.

O Balanço Hídrico da Sub-Bacia do Rio Pindaré

O pulso de inundação é, portanto, um dos fatores importantes da Baixada Maranhense. De acordo 

com JUNK et al. (1989), essas planícies inundáveis sofrem periodicamente o fluxo lateral de rios e lagos, pela 

precipitação direta ou pela água subterrânea.

Muitos impasses, porém, ocorrem na região da Baixada Maranhense, no que diz respeito à hidrologia 

local, pois na estação de seca os lagos da região ficam com volume insuficiente para suportar as atividades de 

subsistência da região, como a pesca. Visando melhorar a deficiência de água da região, barragens têm sido 

construídas, como foi feito no Lago Cajari em Penalva. Porém, o modelo de Penalva é questionado pelas regiões 

a jusante da barragem como é o caso do município de Viana, que teve o volume do seu lago diminuído após a 

construção desta barragem.

A questão em discussão é, portanto, analisar como seria possível ter água na profundidade ideal em 

todos os lagos da região durante doze meses do ano. Para se chegar a uma resposta foi realizado um Balanço 

Hídrico na região.

Os resultados obtidos com o balanço hídrico encontram-se no quadro 2 e nos permitem as seguintes 

conclusões:

A - O volume total de água dos lagos é oriundo de escoamento superficial e subterrâneo da bacia dos 

lagos de Penalva, pois não há rios ou riachos perenes nesta área. Durante o inverno, contudo, há ligação do 

lago Cajari com o rio Pindaré, via rio Castelinho, que inicia no município de Monção com o nome de Santa Rita.

B - Excluiu-se a hipótese do rio Pindaré alimentar os lagos da região durante a estiagem.

C - Escoam pelos lagos e pelo canal Maracu (a jusante da barragem do lago Cajari), cerca de 2 bilhões de 

m3 de água. Este volume equivale a uma lâmina d’água na cota de 7 m ocupando a área da sub-bacia em estudo. 

Esta estimativa de volume já considera as perdas de evapotranspiração.

D - Sendo o Maracu o único canal de ligação com o Pindaré, o volume de aproximadamente 2 bilhões de 

m3 terá obrigatoriamente de ser escoado por este canal.

Quadro 2. Resultados do Balanço Hídrico da sub-bacia do Pindaré, abrangendo os municípios de Penalva e 
Viana (MA).

AREA (Km2) SOLOS
CN_ 

Solos
CN_ Valor Unid. Paisagem

S

(armaz.)
PR mm/m Pr.Efetiva(Q)

2.381.758.350,25
Gleissolos 

Tiomórfico
C 70

Campos não 

inundaveis
75,870 166,667 100,940

2.381.758.350,25
Gleissolos 
Tiomórfico

C 71
Campos 

inundáveis
75,870 166,667 100,940

2.381.758.350,25
Gleissolos 
Tiomórfico

C 86 Terra firme 41,349 166,667 125,608

2.381.758.350,25 Aluvial D 83
Campos não 
inundaveis

52,024 166,667 117,232

2.381.758.350,25 Aluvial D 83
Campos 

inundáveis
52,024 166,667 117,232

2.381.758.350,25
Podzólico verm_

amarelo
B 75 Terra firme 84,667 166,667 95,649

2.381.758.350,25 Plintossolos C 86 Terra firme 41.349 166,667 125,608

Média dos valores de acordo com o CN

2.381.758.350,25 - - 81 - 59,580 166,667 111,733
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Infiltração EVP mm/mês Esc_ calibrado Disp. Hídrica m3 Vol. Total Disp. ÍDHid. Eixo Maior (Dl)

45,950 123,500 -2,783 20.496,8348 1.910.345.997,9680 5,4955 92320,79

45,950 123,500 -2,783 20.496,8348 1.910.345.997,9680 5,4955 92320,79

31,162 123,500 12,004 20.496,8350 1.910.346.012,7556 5,4955 92320,79

36,593 123,500 6,573 20.496,8349 1.910.346.007,3247 5,4955 92320,79

36,593 123,500 6,573 20.496,8349 1.910.346.007,3247 5,4955 92320,79

48,590 123,500 -5,423 20.496,8348 1.910.345.995,3284 5,4955 92320,79

31,162 123,500 12,004 20.496,8350 1.910.346.012,7556 5,4955 92320,79

Média dos valores de acordo com o CN

39,942 123,500 3,224 20.496,6150 1.910.346.003,9756 2,1944 92321,79

PERIMETRO SPMIN. SPMAX. GrHidr (Dh) K (m/h) Drenagem (m) Esc. Subterrâneo POP. Total

116.920.263,600 1,50 150,030 0,00082888 0,0017 551.517,250 1.910.346.000,75133000 93.202

116.920.263,600 1,50 150,030 0,48757709 0,0017 551.517,250 1.910.346.000,75133000 93.202

116.920.263,600 1,50 150,030 0,48757709 0,0017 551.517,250 1.910.346.000,75133000 93.202

116.920.263,600 1,50 150,030 0,48757709 0,0017 551.517,250 1.910.346.000,75133000 93.202

116.920.263,600 1,50 150,030 0,48757709 0,0017 551.517,250 1.910.346.000,75133000 93.202

116.920.263,600 1,50 150,030 0,48757709 0,0017 551.517,250 1.910.346.000,75133000 93.202

116.920.263,600 1,50 150,030 0,48757709 0,0017 551.517,250 1.910.346.000,75133000 93.202

Média dos valores de acordo com o CN

116.920.263,600 1,50 150,030 0,48757181 0,0017 551.517,250 1.910.346.000,75133000 93.203

Fonte: Santos (2006) (Dados não Publicados).

ONDE:

CN = Nível de Infiltração

S (armaz.) = Capacidade máxima de água na camada superior do solo

PR = Precipitação

P. efetiva (Q) = precipitação efetiva (escoamento superficial)

EVP = evaporação

Esc_calibrado = escoamento superficial ajustado

Disp. Hídrica= Disponibilidade Hídrica

Vol. Total .Disponível = Volume total de água disponível (escoamento superficial + escoamento 
subterrâneo)

IDHid = índice de disponibilidade hídrica

SPMIN = Cota menor

SPMAX = Cota maior

GrHidr (Dh) = Gradiente hidráulico

K = Condutividade Hidráulica

Eixo Maior (Dl) = Distância horizontal entre os dois pontos da área de estudo.

Esc. Subterrâneo = Escoamento subterrâneo

POP. Total = População Total (neste caso Penalva + Viana
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O paradigma atual (sobre a construção de barragens na região) tem intuitivamente conceitos corretos. 

A população local sabe que a cheia dos lagos é decorrente das chuvas, e é a favor da construção de barragens 

como forma de amenizar a seca da região. A questão é que a população não leva em conta o hidroperíodo da 

região, que faz com que o nível máximo de água dure apenas dois meses.

O balanço hídrico mostra que há um grande volume de água (aproximadamente 2 bilhões de m3). A questão 

é que esta água tem uma distribuição desigual no escoamento ao longo do ano. Um fator de interferência no 

escoamento é a barragem do lago Cajari, que alheia a distribuição da água pelo canal Maracu, impede que o 

lago de Viana tenha esta contribuição. Sendo assim, este lago tem secado mais rápido durante a estação de 

seca, pois já inicia o período de cheia com um volume de água menor que o ideal.

Santos et al. (2006) apresentam dados do hidroperíodo de Viana e Penalva distribuídos nos meses do 

ano, sendo este o modelo que ocorre naturalmente na região (Figura 8). Neste estudo, foi identificado que o pico 

de cheia dos corpos hídricos da região é de abril a maio e que nos meses seguintes os lagos secam rapidamente.

Figura 8. Gráfico de hidroperíodo dos municípios de Penalva e Viana, com escoamento pelo canal Maracu.

Todo o aporte de água no sistema a montante da barragem (lagos Cajari, da Lontra, Capivari e Formoso) 

é oriundo de acúmulo da precipitação pluviométrica na área territorial dos lagos, rios, riachos e igarapés 

temporários dentro e acima dessa área. Não há, portanto, aporte de água ao sistema por drenagem de rios 

permanentes.

CONCLUSÃO

Segundo a percepção local, do ponto de vista ambiental, os impactos da barragem ainda não são 

evidentes. A morte de um número de indivíduos de espécies vegetais sob inundação permanente é um efeito 

esperado deste tipo de empreendimento. As espécies mais afetadas segundo os moradores, foram as de igapó, 

abundantes na região; a morte deste número de indivíduos, com certeza, não ameaçou estas espécies ou o 

equilíbrio dos ambientes locais.

O aumento das populações de macrófitas também não representa ameaça pela manutenção de certo 

fluxo d’água na parte da barragem na Trizidela e também pelo grande volume d’água nos lagos da região. Em 
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algumas áreas, contudo, essas populações devem ser monitoradas em sua ocupação dos corpos d’água, para 

avaliação de seu crescimento.

No que se relaciona ao conjunto da bacia, preocupa a redução do aporte de água da região de Penalva 

à região do lago de Viana. Embora a perda desse volume de água não seja total devido à água escoar nos picos 

de cheia pela barragem na porção após a Trizidela, o efeito cumulativo pode agravar a redução do nível de água 

do lago de Viana e gradativamente reduzir o tamanho do próprio lago. As alternativas não são muitas, mas 

existem conforme o discutido: comportas na barragem do Lago Cajari, nova barragem no Canal Maracu com 

alargamento a aprofundamento do mesmo canal entre a ligação do lago de Viana com o rio Pindaré, e micro 

represamentos em enseadas. Porém, são alternativas que tem altos custos financeiros e também impactos nas 

regiões adjacentes.

Qualquer que seja a alternativa pretendida, devem ser realizados estudos prévios para que não sejam 

repetidos os erros de instalação da barragem atual.

Do ponto de vista socioeconômico, os efeitos são mais positivos que negativos a montante. O incremento 

da pesca, com consequente geração de renda e produção de alimento farto, certamente é condição desejável 

em qualquer região. A insatisfação das populações a jusante também é compreensível, embora estas mesmas 

populações, dependendo da distância a que estão do lago Cajari, podem ainda assim, serem beneficiadas da 

manutenção da água do lago durante todo o ano, o que não aconteceria se não houvesse a barragem.

Os aspectos mais negativos registrados foram em decorrência do aumento populacional, que deve ser 

objeto da intervenção do poder público, disciplinando a ocupação desordenada e promovendo meios para 

controles dos problemas gerados por esta situação.

O incremento da pesca, entretanto, parece não significar melhoria na qualidade de vida dos pescadores 

da região. A fartura do produto da pesca, retratada nas canoas cheias de peixe que aportam diariamente no 

porto de Penalva, não condiz com a situação de pobreza quase absoluta do pescador. Neste aspecto, também 

o poder público deve ser atuante disciplinando a produção, garantindo condições de armazenamento e melhor 

comercialização promovendo a educação dos usuários das águas dos lagos da região, para que não falte o peixe 

no futuro.

A equação para medir a sustentabilidade do barramento das águas do lago Cajari é complexa. Envolve 

componentes atuais e futuros, ambientais, sociais e econômicos, cujos pesos individuais são variáveis. Diferem 

localmente, regionalmente e são também mutáveis espacial e temporalmente. Contudo, são evidentes as 

necessidades de ajustes das ações já implementadas e a definição de novas ações planejadas que beneficiem as 

gerações do presente e do futuro usuárias das águas regionais.



Foto: Claudio Urbano B. Pinheiro
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INTRODUÇÃO

A concepção de agricultura é o resultado de diversos pensamentos submetidos a valores de ética, de 

ideologias e da religiosidade, adequados aos interesses das sociedades ou grupos (ROSA, 2001). É possível 

considerá-la “a mais intensa e íntima ligação entre a sociedade e a natureza” (GALLOPÍN, 1998). De um modo 

geral, as práticas dos agricultores atravessam os tempos e somente foram modificadas com mais intensidade a 

partir da aplicação de tecnologias. Essas técnicas visavam somar com a necessidade de alimentar um número 

crescente de pessoas, com o emprego massivo de produtos de síntese química na produção agrícola. 

No modelo atual de desenvolvimento, as atividades rurais encontram-se em uma posição de destaque, 

pois a agricultura, a pecuária e o extrativismo têm sido algumas das interferências conscientes sobre o meio 

ambiente. A transmissão de suas formas práticas de execução sempre esteve relacionada com os processos 

educacionais, formais ou não. Nos primeiros momentos, não se falava de educação como a entendemos hoje. 

Os processos de transmissão do conhecimento e da experiência acumulada pelas sociedades eram, então, 

feitos a partir do contato direto entre os membros dos grupos sociais.

Por exemplo, no estado do Maranhão, os sistemas agrícolas, de forma geral, são desenvolvidos pelos 

produtores rurais e têm como característica uma agricultura itinerante ou agricultura de corte e queima, em 

que se desenvolve um sistema comum de uso da terra, que utiliza períodos de pousio com curtos períodos 

de cultivo intensivo. O que é produzido ou extraído da natureza, quando gera excedente, serve apenas às 

necessidades básicas da família. O preparo da área consiste de broca (roçagem do sub-bosque), derrubada, 

aceiramento, queima, remoção de troncos e galhos que não queimaram e construção de cerca de proteção 

contra animais. Esse sistema depende da fertilidade natural e da disponibilidade de área. Após dois ou mais 

ciclos de cultivo, a área é abandonada e procede-se a queima de outra capoeira com idade de no mínimo três 

anos para um novo ciclo de cultivo (FUJISAKA et al., 1998, citado por FERRAZ JR, 2004).

Os produtores rurais de Penalva distribuem as suas atividades agroextrativas nas diferentes unidades 

de paisagens da região (lagos, campos inundáveis, matas de aterrado, tesos e terra firme). Conforme sua 

localização, essa população adequa suas práticas agropecuárias e extrativistas ao período do ano, constituindo 

um calendário agrícola que é determinante para sua sobrevivência. Porém, é marcante a prática do sistema 

misto de produção, definido pela sazonalidade: na estação seca (julho-dezembro), o homem do campo pratica 

mais a pesca às margens dos lagos e, no período chuvoso (janeiro-junho), é a agricultura sua maior ocupação.

Esses processos de produção, ao longo do tempo, têm causado impactos sobre o ambiente da região. 

Entretanto, a exploração do solo, sem um manejo adequado, inevitavelmente, conduz a uma agricultura não 

sustentável do ponto de vista socioeconômico e, principalmente, ambiental. A ausência de um conjunto de 

práticas que assegure o crescimento e a manutenção da qualidade dos solos cultivados é um dos principais 

entraves ao desenvolvimento da agricultura no município.

Para que se entendam essas práticas que combinam compartimentos e épocas da natureza, além da 

cultura, devem-se buscar na base do conhecimento tradicional, as suas motivações e seus procedimentos, 

integrando tanto o aspecto intelectual, quanto o prático. Os grupos humanos devem ser tratados não como 

objetos de estudo, mas como sujeitos sociais que põem em ação procedimentos intelectuais (conhecimento, 



158 Sustentabilidade dos ecossistemas do Maranhão

percepções e crenças), tomam decisões e executam operações práticas de forma a se apropriar da natureza 

(TOLEDO, 1992). Dessa forma, a etnobiologia, ao estudar a base ecológica das interações e relações humanas 

com o ambiente, tem trazido para a ciência moderna o conhecimento das comunidades tradicionais em seu 

relacionamento com a natureza, identificando e avaliando os efeitos de um sobre o outro (ALMEIDA, 2005).

Esta pesquisa teve como objetivo elaborar uma avaliação da sustentabilidade dos sistemas agro 

extrativos praticados no município de Penalva considerando suas dimensões econômicas, social, política e 

ambiental, mostrando a realidade do produtor rural e gerando subsídios técnico-científicos para melhoria dos 

sistemas produtivos municipais.

METODOLOGIA

Coleta de Dados 

Foram realizadas, inicialmente, visitas preliminares para o reconhecimento da região lacustre de 

Penalva. A coleta de dados no campo foi realizada ao longo de um ano, contemplando os períodos de chuva e 

seca. Além disso, foram realizadas observações diretas sobre a atividade agroextrativista.

A principal técnica de coleta de dados utilizada foi a entrevista, com aplicação de questionários tipo 

semiestruturados, onde constavam tanto questões abertas como fechadas, individuais e institucionais, 

permitindo a coleta de informações de diversas naturezas, objetivando a obtenção de dados quantitativos e 

qualitativos, que refletissem com fidelidade o conhecimento dos entrevistados, suas atitudes, preferências e 

opiniões próprias, em relação ao sistema ambiental no qual estão inseridos.

Aplicação de Questionário e Análise 

 A amostra foi composta de comunidades indicadas por lideranças rurais que conhecem o município, 

localizadas em áreas geográficas representativas dos quatro ambientes lacustres de Penalva: Cajari, Capivari, 

da Lontra e Formoso. 

O estudo abrangeu os sistemas agroextrativos da região lacustre totalizando 72 entrevistas com 

produtores rurais de 22 comunidades, sendo que 63 questionários foram aplicados para caracterização dos 

sistemas produtivos de terra firme e 9 para o sistema produtivo em áreas de várzea.

Foram abordadas questões sobre a socioeconomia do informante, os sistemas agroextrativistas no 

qual atua, abordando questões da agricultura, pecuária, pesca e extrativismo, em que se procurou saber a sua 

rotina de trabalho, a relação desses sistemas com os recursos hídricos, traçando o perfil do produtor rural e, 

principalmente, verificando se há uma percepção das mudanças no ambiente que o cerca. As entrevistas foram 

realizadas com pessoas residentes nas comunidades lacustres, maiores de 18 anos.

Através da utilização do programa estatístico JMP 2.3.6 (SAS INSTITUTE, 1995), foi realizada a 

formatação e análise de dados oriundos dos questionários, permitindo uma análise estatística descritiva das 

respostas obtidas.

Para uma análise dos sistemas produtivos, foi realizado um levantamento de indicadores de produção 

e produtividade para os principais cultivos de subsistência e levantamento dos principais indicadores 

socioeconômicos em uma série de 10 anos (IBGE, 1995-2004).

No mapeamento da região foi utilizado o SIG (Sistema de Informações Geográficas) através do programa 

SPRING versão 4.1, desenvolvido pelo INPE (Instituto de Pesquisas Espaciais). Foi elaborado um mapa das 

Unidades de Paisagem que foram definidas sobre imagens do satélite LandSat 5 TM, para dois períodos: outubro 



159Sustentabilidade dos ecossistemas do Maranhão

de 1995 e dezembro de 2004, o que possibilitou avaliar a evolução da ocupação dos cultivos em relação aos 

ambientes ciliares, em período aproximado de 10 anos. Nas incursões de campo, foram feitas verdades de 

campo utilizando GPS (Garmin 12) para georreferenciar as imagens.

Também foram utilizadas Cartas Planialtimétricas (DSGSUDENE, 1976) na escala 1:100000 (folha AS-

23-Y-D-III), na estruturação do Banco de Dados. A divisão municipal foi obtida (meio digital), a partir do site 

IBGE (necessitando ajustes em função das diferenças de escala).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estrutura Socioeconômica 

O Perfil dos Entrevistados 

Foram entrevistadas pessoas de ambos os sexos (57 homens e 15 mulheres). A média de idade dos 

entrevistados foi de 45,75 anos, sendo que entre as mulheres a média foi de 44,43 anos e, entre os homens, 

47,08 anos. Com relação ao estado civil, 45,83% dos entrevistados declararam que vivem juntos, percentual 

um pouco superior aos que são casados com 44,44%. Cerca de 79% dos entrevistados possuem ensino 

fundamental incompleto, 14% são analfabetos e apenas os 7% restantes completaram o ensino fundamental.

A maioria dos entrevistados é originária do próprio local; apenas 7 dos entrevistados são de outros 

municípios com maior frequência os da própria região da Baixada Maranhense. As principais atividades 

econômicas dos moradores da região estão relacionadas principalmente à agricultura, embora outras atividades 

também sejam desenvolvidas, como pescador, comerciante, agente de saúde, pedreiro e professor.

Os Produtores Rurais e a Importância das Suas Atividades

As atividades agrícolas ainda têm importância fundamental no sustento familiar, como fonte alimentar 

de subsistência e de renda, mas não é a única atividade econômica das comunidades, uma vez que as atividades 

de pesca, extrativismo e pecuária também são praticadas tradicionalmente.

O homem do campo baixadeiro do município de Penalva se caracteriza por ter atividades tradicionais, 

porém o mais marcante é que o período do ano define sua atividade principal. A prática do sistema misto de 

produção varia de acordo com a sazonalidade: no verão (julho-dezembro) pratica mais a pesca às margens dos 

lagos e no inverno (janeiro-junho) é a agricultura sua maior ocupação. O extrativismo do babaçu é praticado o 

ano todo, com picos de extração entre os meses de outubro a dezembro; o açaí é mais explorado entre os meses 

de dezembro e janeiro.

Etnobiologia do Produtor da Região Lacustre de Penalva

O conhecimento etnobiológico dos entrevistados na região abrange espécies nativas e não nativas. 

A dependência dos moradores locais pela flora é revelada através da retirada de recursos vegetais da mata 

e do cultivo de espécies conhecidas, para alimentação de subsistência. No total, foram citados 25 nomes de 

variedades de mandioca (Manihot esculenta Crantz), 18 de arroz (Oryza sativa L.), 10 de feijão caupi (Vigna 

unguiculata) e 7 de milho (Zea mays L.).

Os lavradores possuem também conhecimento da qualidade do solo, por meio da vegetação nele 

existente, e a decisão de plantar num determinado terreno baseia-se nesse conhecimento. Com base nas 
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considerações anteriores, pode-se dizer que essas comunidades se caracterizam: pela dependência da relação 

entre a natureza e o homem com os quais se constrói um modo de vida; pelo conhecimento aprofundado da 

natureza e de seus ciclos que se reflete na elaboração de estratégias de uso e de manejo dos recursos naturais. 

Esse conhecimento é transferido por oralidade de geração em geração; pela noção de território ou espaço 

onde o grupo social se reproduz econômica e socialmente; pela importância das atividades de subsistência; 

pela reduzida acumulação de capital; e pela importância dada à unidade familiar, para o exercício das atividades 

econômicas, sociais e culturais.

A Dinâmica da Agricultura Tradicional 

O manejo das áreas trabalhadas na agricultura é bem definido. Primeiro, o produtor escolhe o local do 

plantio, com seu conhecimento de que a roça deve ser feita de preferência em áreas de terra firme, para que 

o encharcamento do solo no período chuvoso não comprometa a lavoura. Desse jeito, um solo enxuto (seco) é 

mais indicado para o plantio da mandioca e do milho; para o arroz e feijão são escolhidas áreas onde há maior 

umidade, na parte mais baixa da mesma área de terra firme. Este arranjo espacial dos agroecossistemas foi 

revelado como o mais utilizado pelos agricultores da região. No sistema tradicional, a exploração nas áreas 

ocorre sem um planejamento em longo prazo. A escolha da área baseia-se na disponibilidade de terras para o 

plantio e no nível de regeneração da capoeira.

A agricultura tradicional tem características de ser de subsistência, formando a base do setor primário; 

itinerante, com forte pressão do uso das queimadas para facilitar o desmatamento e o preparo da área para 

o plantio, e que alterna períodos de pousio longos com curtos períodos de cultivo. Não há relação do local da 

roça com os recursos hídricos disponíveis dos lagos, existindo apenas relação com o período das chuvas; dessa 

forma, o produtor conta apenas com a regularidade do período chuvoso para um plantio com maior perspectiva 

de dar certo. O agricultor se preocupa com o fato de que o lote tenha madeira suficiente para ser utilizada na 

construção da cerca e assim haja maior proteção de sua roça contra os animais que causam prejuízos à lavoura, 

como o porco e o gado.

Depois da escolha da área, é feito o preparo do solo, etapa que consiste nas operações de desmatamento 

(roço), onde é realizada a derrubada das árvores; logo após é realizada a queima do material vegetal derrubado, 

assim, a maior preocupação está em verificar a posição do vento, a fim de que o fogo não ultrapasse o local 

escolhido e nem cause acidentes em residências; para isto alguns produtores fazem aceiros.

A fase do cultivo, na qual há o plantio e os tratos culturais, é desenvolvida levando em consideração as 

fases da lua. Primeiro, é feito o plantio do milho, logo após o do arroz e de 15 a 30 dias depois, o da mandioca. 

As culturas são plantadas associadas em uma mesma área, medindo em média um pouco mais de 1 hectare (1 

hectare equivale a 3,3 linhas). O sistema é manual, de espaçamento aleatório, ou em fileiras (ou linhas) seguindo 

o sentido do sol (leste a oeste) e sem utilização de irrigação, e com a utilização de agrotóxicos sem a prescrição 

de um profissional.

O destino da produção é primeiramente para o consumo da família; o que excede é vendido na comunidade 

ou na sede do município. Não há nenhum apoio ou incentivo à comercialização na região. O armazenamento dos 

produtos fica a critério do produtor: uns armazenam em sacos de nylon (saca de 60 kg), outros, em depósitos 

de plástico ou em paneiros (cesto confeccionado com a palha do babaçu que comporta 30 kg, destinado para 

acondicionamento do arroz e da farinha). O paiol ainda é usado para armazenar o milho (medido em mão de 

milho, que corresponde a 25 pares de espigas) e a mandioca; contudo, são maneiras ainda rudimentares de 

tratamento pós-colheita, o que ocasiona muitas perdas da safra.
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Sistemas de Produção Agro-extrativos da Região Lacustre de Penalva

 Na região lacustre de Penalva, o sistema agrícola é predominantemente de subsistência e boa parte da 

produção se destina para o autoconsumo. O nível tecnológico de produção é muito baixo, sendo predominante 

a agricultura de toco, como é chamada a agricultura no sistema de derruba-queima e pousio. Segundo os 

dados do IBGE (Quadro 1), a produção do município de Penalva, no período de 1995 a 2004, das principais 

culturas de subsistência como arroz, feijão, mandioca e milho apresentou variações e uma tendência de queda 

na quantidade produzida destes itens. A mandioca, contudo, teve certo acréscimo de produção, mas não um 

incremento considerável.

Os cultivos são itinerantes condicionados pela baixa fertilidade dos solos. As roças são de pequenas 

dimensões, compatíveis com a capacidade de suporte da área, com a mão-de-obra familiar e com a tecnologia 

empregada. Devido a estes fatores limitantes, o produtor rural muitas vezes se vê obrigado a exercer outras 

atividades, como a pesca, a caça e o extrativismo para melhorar seu sustento.

Quadro 1. Produção das Lavaouras temporárias em Penalva – MA (1995-2004). 

Com relação à área plantada, também se observa um decréscimo nas quantidades de hectares usados 

para os cultivos, em especial para as lavouras do arroz de sequeiro, feijão e milho que tiveram suas áreas 

bastante diminuídas neste período (Quadro 2).

Quadro 2. Área plantada (hectare) no município de Penalva – MA (1994-2004).

Dessa maneira, as produtividades médias de 1995 a 2004 na região estão em torno dos seguintes 

valores: arroz, 1.035 kg/ha; feijão, 364 kg/ha; mandioca, 7.284 kg/ha; e milho, cerca de 548 kg/ha. A baixa 

produtividade tem forte efeito sobre os recursos vegetais e sobre a socioeconômica regional.



162 Sustentabilidade dos ecossistemas do Maranhão

Mandioca

O sistema de cultivo dá-se em áreas de terra firme, no sistema de roça de toco, de forma consorciada 

com as culturas de arroz, milho e feijão. Não há um padrão de alinhamento das manivas, sendo estas plantadas 

de forma aleatórias no terreno e nos locais mais secos, evitando assim, o problema de podridão das raízes.

De acordo com os informantes, a área plantada de mandioca foi em média de 3,16 linhas (equivalente 

a 0,95 ha), no ano de 2005. A produção neste mesmo ano foi medida de acordo com a quantidade de farinha 

produzida, pois os lavradores não têm controle pelo peso da raiz colhida, e sim pela quantidade de quilos de 

farinha, que em média foi de 1.083,75 kg de farinha/ha. Observando que cerca de 100 kg de mandioca produz 

em média 30 kg de farinha, a produtividade teve média de 36,12 paneiros/ha ou 11,94 paneiros/linha. A 

produtividade da lavoura ficou em torno de 3.612,5 kg de raiz/ha, o que mostra um valor bem inferior ao da 

média do município de 7.284 kg de raiz/ha e da média maranhense de 7.017,7 kg de raiz/ha entre os anos de 

1995 e 2004, segundo dados do IBGE, 2005.

Os principais problemas apontados para a limitação da produção são os ataques das lagartas e a podridão 

das raízes. A lagarta mais comum é o mandarová (Erinnyis ello), considerado uma das pragas mais importantes 

desta cultura, pela ampla distribuição geográfica e alta capacidade de consumo foliar. A lagarta pode causar 

severo desfolhamento, o qual, durante os primeiros meses de desenvolvimento da cultura, pode reduzir 

o rendimento e até ocasionar a morte de plantas jovens, que pode ocorrer em qualquer época do ano, mas 

em geral ocorre no início da estação chuvosa ou da seca. Entretanto, é uma praga de ocorrência esporádica, 

podendo demorar até vários anos antes de surgir um novo ataque. 

A podridão das raízes é a doença mais limitante da produção de mandioca na Região Nordeste. Estima-

se que a influência da podridão radicular nos cultivos de mandioca, promova uma redução média de 30% na 

produtividade, chegando a alguns casos em perda total da lavoura, sobretudo onde o sistema de produção 

é conduzido sem aplicação das práticas culturais adequadas e pelo uso de variedades suscetíveis. Os mais 

importantes agentes causadores da podridão radicular são os fungos Phytophthora sp e Fusarium sp, não 

somente pela abrangência geográfica, mas principalmente pelas severas perdas na produção (EMBRAPA, 

2005).

O produto oriundo do cultivo dessa cultura é a farinha, sendo sua produção destinada, conforme 

depoimentos, 67,21% ao consumo e venda para terceiros; 31,15%, somente para o consumo familiar; e 1,64% 

somente para venda na comunidade. A venda é realizada nas próprias comunidades ou na sede do município, 

com o preço médio entre R$ 20,00 a R$ 30,00 o paneiro (30kg). A farinha é armazenada em sacos de nylon, 

paneiros, baldes e cofos.

Arroz  

 O arroz em regime de sequeiro é uma das culturas mais importantes em termos de valor econômico e 

alimentar na região. A área plantada pelos produtores entrevistados no ano de 2005 teve média de 3,35 linhas 

ou cerca de 1 hectare por família, observando ainda que o espaçamento entre as mudas foi realizado de forma 

aleatória no terreno e associada com as culturas de mandioca, milho e feijão.

Uma prática comum dos agricultores é explicada por Gutman (2006) quando afirma que se trata da 

utilização de mais de uma variedade de arroz, permitindo colheitas em diferentes épocas, melhor distribuição 

do tempo entre outras atividades, maior resistência ao ataque de pragas, aumento na capacidade de 

perfilhamento e de melhoria do sabor do arroz. A quantidade colhida por produtor girou em torno de 877,8 kg. 

A produtividade média do arroz foi de 262,03 kg por linha, ou seja, 864,70 kg/ha. Se comparado com a média 

estadual de 1.325,6 kg/ha (1995 a 2004), a produtividade dos agricultores entrevistados é 34,77% menor 

(IBGE, 2005). A maior parte do arroz produzido é consumida pela comunidade (52,63%) e o excedente vendido 

na própria região.
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Milho 

Ocupando o terceiro lugar em importância, o milho tem seu sistema de cultivo em áreas de terra firme 

com capoeira, em consórcio com a mandioca e arroz. Seu ciclo de cultivo tem início com o preparo do terreno 

realizado entre julho e novembro; o plantio geralmente acontece logo após as primeiras chuvas; a colheita é 

feita entre os meses de março a maio, de acordo com a preferência, se é o milho verde ou maduro.   

A quantidade colhida ficou em torno de 720,7 kg por produtor. A produtividade média foi de 192,18 kg 

por linha, ou seja, 634,19 kg/ha. Comparando com a produtividade estadual que foi de 826,3 kg/ha no período 

de 1995 a 2004 (IBGE, 2005), a produtividade dos agricultores entrevistados é 23,25% menor.

O principal problema com a cultura do milho declarada pelos produtores foi a incidência de pragas 

como a lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda). Esta lagarta tem importância econômica significativa 

nas lavouras, pois pode causar danos nas plantas ainda jovens, causando a morte delas. Embora esta espécie 

ataque tipicamente o cartucho, o que pode ocorrer desde a emergência até o pendoamento, quando o ataque 

ocorre no início de desenvolvimento da cultura, a lagarta pode perfurar a base da planta, atingindo o ponto de 

crescimento e provocar o sintoma de “coração morto”, típico da elasmo (EMBRAPA, 2005).

Poucos são os que destinam sua produção somente à venda. A maioria (57,14%) utiliza parte para o 

consumo e vende o excedente; contudo, muitos (39,68%) dos produtores consomem toda a produção na 

alimentação da família e dos animais domésticos.

Feijão 

O cultivo do feijão na região foi citado por apenas de 30% dos produtores informantes, sendo pouco 

explorado. As áreas mais usadas para o plantio são as de terra firme, em associação com as culturas de mandioca, 

milho e arroz. A época de plantio, em geral é no fim das águas (maio a julho), embora plantios no início das 

chuvas também sejam realizados (dezembro e janeiro). Seu ciclo varia conforme a variedade, de 60 a 90 dias.

A colheita de 2005 rendeu em média 150 kg por produtor, sendo a área plantada de aproximadamente 

2,4 linhas ou 0,72 hectares, gerando uma produtividade de 268,9 kg/ha. Esta produtividade é menor que a 

média da própria região (364 kg/ha) entre os anos de 1995 e 2004 (IBGE, 2005) e, aproximadamente 32,5% 

menor que a produtividade média no mesmo período no Maranhão. Sendo a falta de regularidade das chuvas 

o principal problema apontado para o cultivo; em seguida foram citadas as doenças e pragas como empecilhos 

da lavoura. 

Uso de Agrotóxicos 

Este item tem relevância, visto o que foi declarado pelos entrevistados em 60% dos questionários. O 

uso de agrotóxicos como atividade de trato cultural da lavoura é amplamente difundido, sendo os informantes 

que não utilizaram, pelo menos conhecem companheiros que fazem uso com frequência. Esta prática, aliada ao 

poder tóxico e a inadequada utilização, torna-se um perigo potencial.

A toxicidade da formulação por si só já causa risco, mesmo usados adequadamente, pois a função 

principal é justamente intoxicar alvos biológicos. Contudo, neste estudo ficou evidenciada a falta de formação 

e informação técnica para os agricultores. A omissão dos fabricantes e dos comerciantes, que em seus esforços 

de venda, dão ênfase aos resultados agronômicos e não acentuam as demais consequências das substâncias 

contidas no produto, geram uma desinformação acentuada sobre os riscos de contaminação, como relata 

Lutzemberger (2002). 
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Os agricultores compram os agrotóxicos sem apresentarem o receituário agronômico, instrumento 

tornado obrigatório para compra de agrotóxicos a partir da instituição da Lei dos Agrotóxicos (7.802/89), o 

que demonstra falha na fiscalização desses insumos. Os dados informados pelos produtores são de que não há 

entendimento do que seja o prazo de carência para a colheita da lavoura com segurança; portanto, estes prazos 

não são respeitados. Não há utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI), entre outros fatores que 

podem materializar-se em situações de riscos. O estoque do produto, muitas vezes é feito na residência, em 

locais de fácil acesso de pessoas da casa e animais. O descarte de embalagem é feito a céu aberto, na maioria das 

vezes, ou enterrando ou ainda queimando, expondo a todos que têm acesso ao local, principalmente crianças.

Os sintomas causados quando do contato por piretróides primeiramente levam ao formigamento nas 

pálpebras e nos lábios, irritação das conjuntivas e mucosas, como também espirros. Posteriormente, há prurido 

intenso, mancha, secreção e obstrução na pele, reação aguda de hipersensibilidade, levando a acessos de asma, 

excitações, convulsões, coma e parada respiratória. Os estudos sobre a ação tóxica dos piretróides ainda não 

são conclusivos.

Os usuários de produtos químicos, em geral, não veem efeitos sobre os recursos hídricos locais, 

principalmente por instalarem suas roças nas áreas de terra firme, mais afastadas dos lagos. Contudo, muitos 

igarapés ficam cheios no período chuvoso e deságuam nos lagos, possibilitando a contaminação do ambiente 

aquático.

Sistema de Agricultura do Arroz de Várzea

Na região lacustre de Penalva, está sendo introduzido o cultivo do arroz, nas áreas marginais do canal 

do Carão, que dá acesso ao lago Formoso. Este novo sistema já vem sendo utilizado na região do Pindaré, com 

bons resultados produtivos. O começo dessa prática se deu em 2004, com alguns agricultores que trabalhavam 

com esta técnica em Pindaré e trouxeram para implantar na margem do canal.

O primeiro passo dessa prática, segundo os produtores, é a formação de uma sementeira, lugar onde 

as sementes são plantadas, levando em geral dois meses até as mudas adquirirem tamanho adequado (20 

cm) para ser feito o transplantio. A semente utilizada é da variedade Toró ou Torozinho. O preparo da área de 

plantio definitivo é iniciado no mês de maio, manualmente, com uma simples limpeza do local. O transplante do 

arroz da sementeira para o local de plantio é realizado no mês de agosto; para isto é feito um “toillet”, onde as 

mudas têm parte das folhas cortadas e as raízes aparadas, para evitar que as raízes se entrelacem, dificultando 

o plantio. O instrumento utilizado para o plantio é o chucho, equipamento que perfura o solo.

Os produtores estão organizados em uma Associação que conta com aproximadamente 46 sócios. 

Estes trabalham em áreas individuais que variam entre 0,5 e 3,5 hectares, demarcadas por esteios ou palha. 

Os produtores gastam, em média, dezoito dias de serviço para plantar um hectare. Embora as roças sejam 

individuais, existe a troca de horas de trabalho com seus vizinhos. Não há assistência técnica ou apoio do poder 

público, quer seja de controle ou de organização dessa nova atividade.

Na safra de 2005, a produção foi de 1.440 kg/linha ou 4.752 kg/ha. Nas áreas do rio Pindaré, a 

produtividade chega a 10.000 kg/ha. Contudo, essa produtividade no Formoso é considerada ótima pelos 

produtores que, se estivessem com o plantio de sequeiro, produziriam no máximo entre 800 e 900 kg/ha.

A implantação da roça de início do ano é a referência para o começo do ciclo agrícola dessas famílias, que, 

conforme depoimentos, começam preparando a terra entre julho e dezembro, para começar a plantar quando 

das primeiras chuvas, exceto para o plantio de verão da mandioca e do arroz irrigado na área de várzea. No 

Quadro 3, abaixo, pode-se verificar melhor o calendário agrícola.
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Quadro 3. Resumo do calendário agrícola local.

Fonte: Autores (2006)

Pesca 

A pesca desenvolvida pelos entrevistados é a artesanal, aquela que se realiza pelo trabalho manual do 

pescador. Nela, a participação do homem em todas as etapas e manipulação dos implementos e do produto 

é total, baseada em conhecimentos transmitidos ao pescador por seus ancestrais, pelos mais velhos da 

comunidade, ou que este tenha adquirido pela interação com os companheiros do ofício. É sempre realizada 

em embarcações pequenas (botes e canoas) a remo ou mesmo motorizadas, sem instrumentos de apoio à 

navegação, contando para a operação tão somente a experiência e o saber adquiridos. Esta atividade ocorre 

como alternativa sazonal a agricultura, caracterizando-os como lavradores-pescadores.

Nas comunidades estudadas, foram citadas pelos pescadores entrevistados 5 diferentes técnicas 

de pesca, que são: a rede, tarrafa, choque ou socó, anzol e arrastão. Na maioria das vezes, os entrevistados 

declararam usar mais de uma técnica para a atividade pesqueira (Quadro 4). Porém, nos lagos de Penalva 

também é praticada a pesca com a técnica de espinhel, com ganzepe e camboa.

Quadro 4. Principais métodos de pesca citados na área de estudo.

Fonte: Autores (2006).

A pesca de rede foi a modalidade mais citada pelos lavradores pescadores. Este modo de pesca é 

caracterizado pelo uso de uma rede de comprimento variado, podendo chegar a até 150 m, feita de nylon com 

altura que varia de 2 a 3 m, com malhas entre 40 e 50 mm. A rede possui no lado superior, pequenas boias de 

isopor e, no lado oposto, pequenos pedaços de chumbo distribuídos ao longo da sua extensão, totalizando em 

média 6 kg. A tarrafa é um apetrecho de pesca confeccionada com linha de nylon, tem o formato cônico e, em 

sua borda (boca), possui pequenos pesos de chumbo para que afunde rapidamente ao ser lançada na água. O 

peso total do chumbo chega em média 6 kg e aberta a tarrafa tem em média 4 m de diâmetro (GUTMAN, 2006). 
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A pesca tem grande importância como fonte de subsistência e de implemento à renda dos entrevistados. 

Contudo, apesar da produção pesqueira na região lacustre de Penalva ser relevante, a condição socioeconômica 

do lavrador-pescador é precária. A atividade de pesca, considerando as condições ambientais propícias, pode 

ser uma alternativa viável para melhoria da qualidade de vida das comunidades, contudo deve-se ter controle 

da aquicultura, através de estudos dos estoques pesqueiros e da organização da atividade. 

As Variáveis da Agricultura e da Pesca: Lua e Chuva

Muitos dos lavradores atribuem o sucesso ou o fracasso das atividades a algumas variáveis relativas às 

condições ambientais, como as fases da Lua e a presença ou ausência de chuva. Estes fatores são importantes, 

principalmente nas tomadas de decisão, como por exemplo, a época para o preparo e plantio da roça.

De acordo com o calendário regional tradicional, a fase da lua mais indicada primeiramente ao preparo 

da terra é de Lua Nova, que é quando a terra se encontra mais rica em umidade. Para o plantio, a Lua deve estar 

três dias de nova. A fase não indicada para o plantio de quase todas as culturas é de Lua Minguante, pois a terra 

se encontra fraca, seca, com baixa umidade e dessa forma neste período as sementes não germinam. Porém, 

a Lua Minguante é a fase certa para o plantio do milho, acreditando assim que a cultivar terá espigas grandes, 

com grãos firmes e graúdos; fora dessa fase o milho crescerá somente o pé ou nascerá apenas o sabugo. Esta 

fase também é certa para o plantio do cará e da batata (PINHEIRO, 2003). 

Os pescadores artesanais também conferem aos eventos das atividades pesqueiras às condições 

ambientais. As opiniões se mostraram variadas, devido ao fato da pesca, nestas comunidades, ser direcionada 

para a captura de diferentes espécies, com métodos de pesca diferenciados. Segundo Pinheiro (2003), em 

declarações dadas por pescadores, a fase da Lua mais propícia no período do inverno é a de quarto crescente, 

em que todo tipo de peixe aparece e cai nas redes, aumentando a quantidade do pescado; já a Lua cheia no 

período do verão, quando as águas estão baixas, é o momento mais favorável para a pesca, pois a luz forte da lua 

desnorteia os peixes, principalmente o cará (Geophagus surinamensis), jeju (Hoplerythrimus unitaeniatus) e traíra 

(Hoplias malabaricus), facilitando a sua captura.

Dessa maneira, estas variáveis indicam como são as interações entre os conhecimentos tradicionais e o 

ambiente, influindo diretamente nas atividades que complementam a renda.

Pecuária

A pecuária extensiva é o sistema de criação predominante na região, onde os rebanhos bovinos são 

criados livres para o pastoreio em pastagens nativas, sem qualquer amparo tecnológico, seja com relação às 

instalações, ao melhoramento genético ou aos manejos alimentar e sanitário. A principal função econômica do 

rebanho está voltada para a produção de carne. Segundo dados do IBGE (2005), o rebanho bovino do Maranhão 

em 2004 era da ordem de 5.928.130 cabeças. O rebanho bovino de Penalva estava estimado em um efetivo de 

pouco mais de 14.000 cabeças, valor inexpressível quando comparado ao rebanho do território maranhense. 

Esses rebanhos constituem-se, basicamente, do gado comum (Sem Padrão Racial Definido - SPRD) e mestiçado. 
O rebanho bubalino da região foi introduzido na década de 70, pelo programa denominado “Bubalinização 

da Baixada Maranhense”, que promoveu a introdução de 500 matrizes vindas do Estado do Pará, no intuito 

de substituir os bovinos por bubalinos, visto que os búfalos eram mais adaptados aos campos alagados que 

os bovinos. Uma das questões mais polêmicas é o impacto desta espécie na vegetação e, consequentemente, 

no recurso pesqueiro das áreas de várzea. Por ser altamente adaptado a regiões alagadas, uma vez que essa 

espécie tem origem nos campos de várzeas da China e da Índia, ela conseguiu se desenvolver de forma rápida 

e logo se espalhou por toda a baixada maranhense. Mesmo tendo uma produtividade maior que os bovinos 

criados na região, os búfalos foram considerados uma praga, devido a altos impactos sociais causados, como 
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por exemplo: degradação da vegetação, pisoteio do fundo dos lagos e invasão as roças dos agricultores. Devido 

a esse cenário, os animais danificam margens de igarapés, compactam o solo e alteram a dinâmica dos lagos 

naturais da região.

Através de audiências públicas de conscientização popular promovida pelo MPE (Ministério Público do 

Estado), o Grupo de Proteção Ecológica da Baixada Maranhense (GEPEC/BM), chamou a atenção da população 

aos danos ambientais causados pela criação desordenada de búfalos nas áreas de preservação dos campos 

inundáveis. Para disciplinar a criação de búfalos da região, o GEPEC/BM elaborou um projeto que previa, à 

época da pesquisa, dentre outras coisas, a retirada ordenada de cercas dos campos e das áreas de preservação 

permanente, a retirada dos búfalos dos campos públicos e o disciplinamento da criação nas áreas particulares. 

Dos demais rebanhos, ainda podem ser destacados a criação de suínos. A Baixada Maranhense apresenta 

o maior rebanho suíno do Estado com cerca de 1.697.086 cabeças em 2004 (IBGE, 2005). Em Penalva, este 

rebanho alcançou em média cerca de 59.000 cabeças entre os anos de 1995 a 2004, assumindo destaque na 

economia local.

Extrativismo Vegetal

Na região, o extrativismo vegetal está representado principalmente pela extração da lenha, produção 

de carvão, madeira, extração das amêndoas de babaçu (Orbignya phalerata Mart.) e extração de frutos do açaí 

(Euterpe oleracea Mart.). A extração de amêndoas de babaçu e de frutos do açaí são as atividades que têm papel 

socioeconômico mais importante. O Quadro 5 mostra os números para os produtos do extrativismo citados. O 

maior produto extrativo é a lenha, com média de 25.409 metros cúbicos por ano, segundo IBGE (2005). O mais 

preocupante é que esta lenha é oriunda de matas nativas e não de reflorestamento, pois em Penalva não existe 

áreas com essa finalidade.

Quadro 5. Quantidade produzida na extração vegetal por tipo de produto extrativo no município de Penalva, 
MA (1995 a 2004). 

Fonte: IBGE - Produção Extrativa Vegetal

A exploração do babaçu é a segunda atividade extrativa mais importante, com significância complementar 

na renda, principalmente, pela venda das amêndoas destinadas à produção de óleo. O babaçu dá origem a mais 

de 60 produtos. Tudo nele é aproveitado. O mesocarpo, a polpa do coco, e o palmito são ingredientes de receitas 

culinárias. O óleo serve para cozinhar e fazer sabão, sabonete e xampu. Das folhas e dos cocos, confeccionam-

se redes, tapetes, peças de artesanato e joias. A palha pode cobrir casas e cercas, além de ser de matéria prima 

na fabricação de papel e sacos. O babaçu também serve de adubo e de alimento para criações.
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A extração do açaí também é considerada uma complementação para a renda familiar da população 

ribeirinha do município, sendo uma das mais rentáveis possibilidades comerciais proporcionadas à extração 

e comercialização de seu fruto “in natura”. A extração de frutos para o mercado local é uma atividade de baixo 

custo e de excelente rentabilidade econômica. Conforme estudos de Pinheiro (2003), na região de Penalva 

foram extraídas cerca de 153 toneladas de frutos, na safra de 2001, contrastando com o número oficial do 

IBGE, de 22 toneladas.

Estrutura Fundiária 

Todos os entrevistados declararam ter como atividade principal a agricultura, entretanto a maior parte 

não possui a propriedade legal da terra. Os produtores são classificados, segundo o Censo Agropecuário do 

IBGE, nas seguintes condições: proprietário, arrendatário, parceiro e ocupante. 

Conforme os dados coletados, nas condições dos informantes são: 37,5 % ocupantes (aqueles que detêm 

a posse, mas não a propriedade); 31,94% considerados arrendatários (alugam a terra, pagando em dinheiro); 

16,67% parceiro (alugam a terra, pagando em um percentual do produto); e 13,89% são proprietários da terra, 

destes 11,11% são proprietários assentados do INCRA. O Quadro 6 mostra uma presença de ocupantes, 

em termos percentuais, bastante significativa no município, além de uma estrutura fundiária extremamente 

concentrada. Dessa forma, se faz necessária uma ampla ação fundiária, visto que o acesso ao crédito e aos 

demais benefícios da política agrícola são precários, principalmente pelos que fazem parte das categorias de 

ocupantes, parceiro e arrendatários.

Quadro 6. Categoria dos produtores informantes 

Fonte: IBGE (1996)

De acordo com o censo agropecuário (1996), o município tem 85,45% dos estabelecimentos agrícolas 

menores que 10 hectares, 10,66% de estabelecimentos entre 10 e 100 hectares, 1,73% entre 100 e 500 hectares 

e 0,15% maiores que 500 hectares. O Zoneamento Costeiro do Maranhão (MARANHÃO, 2003), baseado 

em dados do Censo Agropecuário, confirma o predomínio dos pequenos estabelecimentos agropecuários 

(menores que 10ha), na Baixada Maranhense, com valores percentuais, normalmente superiores a 80%. Porém, 

os estabelecimentos menores de 10 hectares correspondem a apenas 15,33% da área ocupada do município de 

Penalva; os entre 10 e 100 hectares 34,86%; entre 100 e 500 hectares 30,75%; e os maiores de 500 hectares 

correspondem a 19,06% (IBGE, 1996).

Todos os entrevistados são pertencentes a alguma organização como associações de moradores e/

ou sindicatos dos trabalhadores rurais do município. Esse aspecto é muito importante, pois exprime certa 

disposição em se organizar em grupo para aquisição de benefícios comunitários. Mesmo assim, o nível de apoio 

aos agricultores dado pela Prefeitura, Sindicato e Estado ainda são muito tímidos e desarticulados entre si. 

Basta observar que nenhum dos entrevistados jamais obteve orientação de um profissional qualificado para 

as questões ambientais e de cultivo de suas plantações. Os programas de orientação ao desenvolvimento rural 

para o crédito, assim como para a proteção ambiental são pouco divulgados pelos órgãos competentes.
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Uso e Ocupação do Solo 

A interpretação de imagens multiespectrais do satélite TMLandsat5, nos anos de 1995 e 2004, permitiu 

identificar na região lacustrina de Penalva as seguintes classes de uso e cobertura do solo: mata de terra 

firme; campos inundáveis; área com agricultura de subsistência e pecuária; e área urbana. As faixas espectrais 

utilizadas para avaliação e caracterização da cobertura dos solos foram as bandas 3, 4 e 5, por agruparem a 

porção mais expressiva das informações de resposta espectral.

A análise das imagens de satélite permitiu originar o mapa de uso e ocupação do solo, primeiramente 

para o período de outubro de 1995 (Figura 1). Estas informações são essenciais para uma melhor observação 

do incremento ou do decréscimo dos usos e da ocupação da terra, permitindo diagnosticar o espaço estudado.

Figura 1. Mapa de uso e ocupação do solo da região lacustre de Penalva – MA (1995).

Fonte: TM – Landsat 5.

Em seguida, realizou-se o mesmo procedimento para análise da imagem de dezembro de 2004 (Figura 

2).

Figura 2. Mapa de uso e ocupação do solo da região lacustre de Penalva – MA (2004).

Fonte: TM – Landsat 5 
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Utilizando o programa SPRING versão 4.1, verificamos que as áreas delimitadas como de agricultura e 

pecuária evoluíram de 3.800 ha em 1995 para cerca de 7.200 ha em 2004. Porém, este crescimento de áreas para 

agricultura não indicou aumento de produção ou produtividade. Os fatores limitantes como desconhecimento 

de técnicas apropriadas para cultivos, ausência de assistência técnica, apoio institucional, e financeiro, aliado 

aos baixos índices socioeconômicos, levam cada vez mais ao declínio dos sistemas produtivos, concebendo 

também significativas perdas ambientais.

Dessa forma, ao considerar os graves impactos ambientais e sociais decorrentes do modelo agropecuário, 

é essencial identificar linhas de ação que priorizem os sistemas produtivos ou formas de uso que se harmonizem 

com o meio-ambiente da região, elevando assim, a renda e a qualidade de vida dos produtores.

Percepção Ambiental  

Os agricultores, principalmente os de mais idade, apresentaram certo nível de conhecimento em relação 

aos prejuízos causados pelo uso de queimadas no preparo da lavoura. Eles percebem que, com o tempo, o solo 

fica mais seco e que o sistema de corte e queima provoca mudanças profundas nas matas nativas, aumentando 

as matas de capoeira com predominância do babaçu.

Outro problema apontado foi a diminuição do volume de muitos riachos e igarapés. Estes problemas 

provavelmente são relacionados ao avanço continuado de áreas para implantação de roças, decorrente do 

crescimento populacional e do uso da terra. Os períodos de pousio vêm reduzindo; antes, eram reservados de 

10 a 15 anos; hoje, são de 5 a 8 anos. Os animais silvestres da região e as árvores de madeira nobres já estão 

praticamente desaparecidos. A caça e a exploração de madeira ainda são frequentes na região. Os resultados 

negativos decorrentes do modelo agrícola e das necessidades alimentares já começam a se manifestar com a 

diminuição da biodiversidade, através da modificação do ambiente, percebida nitidamente pelos moradores da 

região.

CONCLUSÕES 

Apesar da região lacustre de Penalva ter um grande potencial de produção, as condições socioeconômicas 

dos produtores são precárias, representando uma insustentabilidade política e social. É notório que a agricultura 

de subsistência, tal como é praticada, assim como a pecuária extensiva e o plantio de pastagens, aliados aos 

fatores naturais como solos com limitações agrícolas e regime pluviométrico, está levando ao esgotamento do 

solo e à significativa transformação da paisagem original.

A agricultura familiar praticada na região é limitada pela estrutura fundiária, pela ausência do poder 

público, que não oferece apoio, sobretudo de assistência técnica, crédito para investimento, beneficiamento e 

comercialização dos produtos. De tal forma que hoje a agricultura da região está longe da eficiência esperada. 

Sendo assim, planejar a sustentabilidade é um desafio a ser superado diariamente, uma vez que requer 

que sejam assegurados espaços de diálogo permanente. Os resultados deste trabalho de pesquisa servem, 

portanto, para mostrar que o dilema está no campo dos valores. E que somente a participação e o envolvimento 

integrado de todos os atores sociais, iniciando assim, o desenvolvimento de um processo de gestão participativa 

dos recursos naturais, tornará realidade o que dantes e hoje se sonha e planeja para se construir uma vida mais 

digna, justa e saudável para nós e para a natureza.





Foto: Claudio Urbano B. Pinheiro
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INTRODUÇÃO

O modelo de Área de Proteção Ambiental (APA) objetiva a promoção da qualidade de vida da população, 

a equidade social e a proteção ambiental nos espaços geográficos, a partir de um disciplinamento do processo de 

ocupação para se alcançar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais, sem coibir as atividades econômicas 

do ser humano e a sua dinâmica de vida (BRITO & CÂMARA, 1998). A APA da Baixada Maranhense constitui 

um ecocomplexo de muitos componentes, tais como rios, lagos, estuários, áreas alagáveis e agroecossistemas 

(PINHEIRO, 2000). A região tem como principais atividades a agricultura e a pesca artesanal. Apesar do decreto 

de criação da APA ser do ano de 1991, a área ainda não possui plano de manejo.

A pescaria artesanal, tanto costeira como fluvial, proporciona alimentos e emprego para muitas 

populações humanas, especialmente nos países tropicais e em desenvolvimento, onde geralmente a maioria do 

pescado consumido é capturado por pescadores artesanais (DERMAN & FERGUSON, 1995; LIM et al., 1995 

apud BEGOSSI, 2004). Tal pescaria é de natureza complexa e imprevisível, envolvendo grande variedade de 

técnicas de pesca utilizadas e grande diversidade de espécies de pescado capturadas (POLUNIN & ROBERTS, 

1996; SIVANO et al., 2002 apud BEGOSSI, 2004). 

No Lago de Viana, a pesca artesanal é praticada por diversas comunidades de pescadores, tendo como 

principais petrechos de pesca a tarrafa e a rede de emalhar, havendo ainda a pesca de anzol, o socó e o muzuá. 

Além disso, a construção de barragens temporárias no Lago de Viana e a pesca predatória são fontes potenciais 

de impacto sobre o ambiente natural, podendo acarretar diminuição dos estoques pesqueiros e maior esforço 

de pesca. 

No referido lago, ocorre variação sazonal em relação ao nível da água, no período chuvoso (janeiro a 

junho), quando o lago está mais cheio, os peixes ficam mais dispersos e a captura por unidade de esforço é 

menor. Ao passo que, no início do período seco (julho e agosto), os peixes estão mais concentrados, uma vez 

que o nível e a área inundada diminuem, o que contribui para a maior captura por unidade de esforço. Quando 

ocorre escassez do pescado, os pescadores geralmente intensificam o esforço de pesca, a fim de manter a 

quantidade de pescado desembarcado, bem como utilizam estratégias de pesca diversificadas ou dedicam-se a 

outras atividades, como a agricultura (MCCAY, 1978 apud BEGOSSI, 2004).

A pesca artesanal e a agricultura são as principais atividades existentes no município de Viana. A 

produção pesqueira do município abastece a cidade e alguns municípios vizinhos, como Matinha e Olinda Nova. 

Esta produção costuma ser a principal fonte de renda do pescador profissional, que a partir da pesca mantém a 

alimentação e o sustento de sua família. Estudos sobre pesca artesanal na APA da Baixada Maranhense ainda 

são bastante escassos, sendo desconhecidos importantes aspectos da atividade como cadeia produtiva do 

pescado, as modificações na prática da pesca, a organização dos pescadores artesanais e até mesmo a influência 

da criação da Área de Proteção Ambiental da Baixada Maranhense sobre a atividade pesqueira.

Aspectos como o tamanho mínimo da captura, incidência do esforço de pesca sobre poucas espécies de 

peixes, atuação da pesca em sítios de reprodução, evolução do poder de pesca, petrechos de pesca utilizados e 

declínio do recurso explorado, são alguns itens fundamentais para a caracterização do cenário atual, avaliação 

da sustentabilidade da pesca e subsídios para planos de manejo futuros. 
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Neste sentido, a pesquisa teve como objetivo geral caracterizar a pesca artesanal no Lago de Viana, 

em seus aspectos ecológico e socioeconômico, com base no conhecimento local e levantamento da produção 

pesqueira. 

METODOLOGIA

Coleta de Dados  

Entrevista 

A entrevista permitiu a captação imediata e corrente da informação desejada, praticamente com 

qualquer tipo de informante sobre os mais variados tópicos (LUDKE & ANDRÉ apud SOUZA, 2004).

O tipo de entrevista realizada foi a semiestruturada, onde constavam tanto questões abertas como 

fechadas, permitindo a coleta de informações diversificadas sobre a pesca artesanal praticada no Lago de 

Viana. Dentre os entrevistados, foram contemplados os pescadores, representantes da Colônia de Pescadores 

e Gestores Públicos. Os questionários foram aplicados com pescadores maiores de 18 anos, residentes no 

município de Viana, abordando aspectos gerais da pesca, informações socioeconômicas, tempo de pesca, 

tecnologia e estratégias de pesca utilizadas, dentre outros.

Outro tipo de questionário foi aplicado para a diretoria da Colônia de Pescadores, com o objetivo de 

identificar o número de pescadores associados, a situação atual da colônia, os benefícios e obrigações dos 

associados e participação nas atividades realizadas pela colônia.

Órgãos gestores da pesca responderam um questionário que teve como objetivos básicos identificar as 

relações e existência de parcerias entre os órgãos e a colônia de pescadores e dados relacionados a renda do 

município com a pesca, contenção da pesca predatória, dentre outros.

Coleta de Dados Sobre o Desembarque Pesqueiro  

Contagem de canoas  

A contagem sistemática do número de canoas foi realizada durante duas semanas de cada mês nos 

principais pontos de desembarque de Viana - Prainha e Areal, sendo alternado uma semana em cada ponto e 

anotadas em fichas. O objetivo da contagem foi o registro médio do número de canoa que saem para a pesca no 

lago. Essa metodologia foi adaptada de Araújo (2005).

Amostragem do Volume de Pesca 

Os levantamentos diários, durante duas semanas no mês, da produção de pesca nos pontos de 

desembarque em Viana foram realizados, escolhendo-se ao acaso de 6 a 10 pescadores retornando da 

pescaria, os quais tinham sua produção pesqueira registrada em fichas. Além da quantidade pescada, registrou-

se também as principais espécies capturadas e o valor de venda do pescado.
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Caracterização da Comercialização  

Nos locais de desembarque pesqueiro, foram entrevistados ainda compradores e revendedores de 

peixe, registrando-se em fichas: tipo de veículo utilizado; destino do peixe comprado (povoado e município); a 

quantidade (em quilos) comprada; o valor da compra e o preço a ser cobrado na revenda (Adaptado de ARAUJO, 

2005).

Levantamento da Fauna Ictiológica 

 Teve por objetivo identificar as principais espécies de peixes existentes na região, assim como as mais 

importantes a nível comercial, focalizando alguns aspectos biológicos necessários para subsidiar propostas de 

manejo.

Batimetria e Balanço Hídrico 

No sentido de identificar a disponibilidade de água na sub-bacia hdrográfica, que envolve os lagos de 

Viana (Viana-MA) e Cajari (Penalva – MA), utilizou-se a batimetria e o cálculo do balanço hídrico. O balanço 

hídrico é um método criado em 1955, e aperfeiçoado em 1957 por Thorntwaite & Mather, fundamentado 

na constatação empírica do ciclo hidrológico que, em síntese, pode ser explicado da seguinte maneira: a 

precipitação atmosférica é a fonte original da água que penetra e escoa sobre a superfície terrestre. Parte dessa 

água é utilizada pelas plantas, outra escoa para o lençol freático para, em seguida, evaporar-se ou ser em parte 

reabsorvida pelo sistema do solo e das plantas. O mais simples dos métodos consiste em comparar a quantidade 

de água recebida pelo ambiente através das chuvas com a quantidade perdida pela evapotranspiração (www.

ambientebrasil.com.br).

A Baixada Maranhense é uma região sujeita a inundações periódicas que vem tendo seu ciclo hidrológico 

natural alterado devido a construção de pequenas barragens, portanto, é de fundamental importância o 

conhecimento do seu balanço hídrico para mensurar a disponibilidade da água entre as diversas necessidades 

da população, como por exemplo, a pesca e a agricultura. A batimetria dos lagos de Viana e Cajari (município de 

Penalva) foi realizada através de ecobatímetro Raytheon modelo NAVMAM e teve como objetivo caracterizar 

o perfil dos níveis de profundidade dos corpos hídricos.

Processamento e Análise dos Dados 

Entrevista 

Os dados foram processados e avaliados com o auxílio do programa estatístico JMP 3.2.6. (SAS, 1995), 

que permitiu a construção de gráficos estatísticos sobre os aspectos sociais, econômicos e ecológicos da pesca 

artesanal.

Coleta de Desembarque Pesqueiro  

 Dados processados através do programa estatístico JMP 3.2.6. (SAS, 1995), permitindo identificar 

os períodos de maior e menor atividade pesqueira, a quantidade de quilos pescados e as principais espécies 

capturadas nos períodos chuvoso e seco.
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Levantamento da Fauna Ictiológica 

Para as espécies chaves identificadas no sistema pesqueiro, foram investigados preliminarmente o hábito 

alimentar para validar o conhecimento tradicional. A identificação das espécies foi feita através de literatura 

especializada dos livros Peixes do Mearim (SOARES, 2005), Peixes do Baixo Tocantins: 20 anos depois da Usina 

Hidroelétrica de Tucuruí (SANTOS et al., 2004) e o trabalho Ictiofauna do trecho inferior do Rio Itapecuru, 

Nordeste do Brasil (PIORSKI et al., 1998). As grafias das categorias taxonômicas foram conferidas pela página 

virtual FISHBASE e confirmadas no livro Check List f the freshwater fishes of south and Central América (REIS 

et al., 2003). 

Batimetria e Balanço Hídrico  

A etapa de campo da análise batimétrica foi realizada em julho de 2006, com o levantamento de cerca 

de 5.000 pontos. Em laboratório, os dados foram rodados e processados em programa SURFER 32, sendo feita 

uma interpolação espacial das cotas de modo que fosse obtida uma grade regular espaçada. Sobre essa grade, 

foram desenhadas as curvas de nível a cada metro desde a cota do fundo do lago até o nível da água no dia do 

levantamento, gerando um modelo digital de profundidade (Figura 1).

Figura 1. Superfície de fundo do lago de Viana – MA.   

Fonte: autores.

Para a sub bacia que envolve os Lagos de Viana e Cajari, o cálculo do balanço hídrico desenvolveu-se a 

partir dos dados adquiridos com o auxílio da batimetria e imagens SRTM (2001) na escala 1:250.000 e ajustadas 

para escala 1:100.000. As informações do sensor SRTM foram extraídas gratuitamente do site “http://www.

relevobr.cnpm.embrapa.br” em 1 de outubro de 2006, no formato GEOTIFF.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Perfil Socioeconômico 

De acordo com os 100 questionários aplicados entre os pescadores, 18% são mulheres pescadoras e 

82% homens A faixa etária média dos pescadores é de 41 a 50 anos (43%). Eles geralmente iniciam a atividade 

ainda crianças ao acompanharem os pais, visto que, 57% dos entrevistados estão em atividade entre 21 e 40 

anos (Gráfico 1).

Gráfico 1. Percentual do número de anos trabalhados dos pescadores. 

Fonte: autores (2006).

Foi constatado ainda que os entrevistados possuem baixo grau de escolaridade; 69% não terminaram 

o ensino fundamental (Gráfico 2). Em estudos realizados por Araujo (2005), resultados similares foram 

encontrados para pescadores do município de Penalva, no qual 61,95% possuíam o ensino fundamental 

incompleto. Carvalho-Neta (2004) encontrou resultados semelhantes para pescadores da Ilha dos Caranguejos, 

onde 40% afirmaram ter o ensino fundamental incompleto. De acordo com o Censo Demográfico de 2000 

(IBGE), cerca de 30% dos moradores de Viana não completaram o ensino fundamental, nota-se que o número 

de pescadores é mais que o dobro deste percentual, evidenciando a pouca oportunidade de estudo para os que 

estão nesta atividade.

Os pescadores colocaram que falta tempo para os estudos, que as escolas não se adequavam ao 

calendário da pesca e que geralmente elas só atingiam a 4ª série primária na idade em que esses pescadores 

deveriam estar na escola. Justificativas similares foram citadas no trabalho de Carvalho-Neta (2004). O baixo 

grau de escolaridade entre pescadores foi encontrado ainda no estado do Paraná, onde 52% dos pescadores da 

colônia de Foz do Iguaçu e 92% da colônia de Santa Helena possuíam apenas o Ensino Fundamental incompleto 

(MARTIN & MARTINS, 1999). A pouca escolaridade e a estrutura curricular não provem os conhecimentos 

necessários para a compreensão do ambiente, comprometendo a visão conservacionista dos recursos naturais. 

A aprendizagem se tornará mais significativa no momento em que as atividades escolares estiverem adaptadas 

de forma concreta a situações da realidade local.
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Gráfico 2. Percentual do grau de escolaridade dos pescadores entrevistados.  

Fonte: autores (2006).

Do público entrevistado, 97% afirmam ser exclusivamente pescadores, o restante realiza trabalhos 

informais como jardineiro e ajudante de pedreiro. Em relação a moradia, 45% vivem em casa de alvenaria, 34% 

em habitações de barro e 21% moram em casas de palha, desprovidas de serviços de saneamento básico. No 

estudo realizado por Araujo (2005), resultados relacionados a habitações semelhantes foram encontrados 

sendo 53,43% para casas de alvenaria, 42,39% casas de taipa e os demais residem em casas de palha. Nota-se 

que a casa de alvenaria está construída sobre pilastras de concreto por estar localizada à beira do campo, onde 

a água chega no período chuvoso.

No que se refere ao salário mensal, 72% dos entrevistados obtém salários entre R$ 51,00 e 200,00 

na época chuvosa e 67% obtém esse valor na época seca (Gráfico 3). É importante ressaltar que 52% dos 

entrevistados afirmam obter renda entre R$ 101,00 e 200,00 no período chuvoso. Provavelmente, estes 

últimos estão se referindo a época do final do período chuvoso e início do período seco, pois, quando arguidos 

sobre a melhor época do ano para a atividade, 59% dos entrevistados afirma que o início do período seco é a 

melhor época para pescaria, seguido de 19% na estação seca, 16% na chuvosa e apenas 6% para o início da 

estação chuvosa (Gráfico 4). Lopes & Gervásio (2003) apontam que a falta de infraestrutura para a atividade 

da pesca artesanal está relacionada a baixas alternativas de empregos, já que que a maioria da população é 

analfabeta ou de pouca instrução, a possibilidade de outra atividade que não seja a pesca artesanal, agricultura 

de subsistência e pequena comercialização de seus produtos é pouco provável. Os questionários revelaram 

ainda que 98% dos entrevistados não sabem que o município de Viana está inserido em uma Área de Proteção 

Ambiental e os 2% restantes entendem que APA é um “local de preservação, que não pode matar animais nem 

destruir matas”. Este dado mostra que é preciso divulgar e implementar ações relacionadas as APA´s, como, por 

exemplo, o plano de manejo.
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Gráfico 3. Rendimento mensal dos pescadores nos períodos seco e chuvoso.  

Fonte: autores (2006) .

Gráfico 4. Percentual das respostas dos pescadores quando arguidos sobre o melhor período do ano para a 

atividade da pesca.  

Fonte: autores (2006).

Caracterização da Atividade Pesqueira – Rotina e Tipos Praticados na Região. 

A pesca no Lago de Viana é praticada nos turnos matutino, vespertino e noturno, sendo o turno matutino 

aquele que mais se destaca devido à comercialização do produto que geralmente ocorre no início da manhã. 

Grande parte dos pescadores passa 24 horas pescando, entretanto, alguns saem de madrugada e retornam 

pela manhã e outros podem ficar dois ou três dias em uma pescaria. A pescaria é realizada em canoas, a remo 

ou a motor e a produção é acondicionada em caixas de isopor ou em cofos. Ao retornarem da atividade, eles 

estendem a rede e/ou tarrafa para enxugar e vão almoçar. Após o almoço, descansam um pouco e em seguida 

partem para o conserto das redes e providenciam todo o material para uma nova pescaria. Esses dados 

coincidem com os descritos por Araujo (2005).

Dos principais petrechos de pesca utilizados pelos pescadores, tem-se a rede de espera citada por 99% 

dos entrevistados, a tarrafa citada por 74% dos pescadores, seguidos do anzol (31%) e o socó (18%), entretanto, 

outros petrechos (18%) como facho, gaiola, espinhel, caniço, muzuá e flecha também foram citados.
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Principais Artes de Pesca 

Pesca de Tarrafa 

A tarrafa é um petrecho de pesca confeccionado com linha de nylon. Tem formato cônico e em sua borda 

(boca), possui pequenos pesos de chumbo para que afunde rapidamente ao ser “jogada” na água. O peso total 

do chumbo chega em média a 6 Kg e aberta, a tarrafa tem em média 4 metros de diâmetro. É usada em todas 

as épocas do ano e ocupa basicamente duas pessoas: um para jogar a tarrafa, que se posiciona na proa (frente) 

e outro para conduzir a canoa, com auxílio de um remo e uma vara de três a quatro metros de comprimento 

(GUTMAN, 2005).

Pesca de Rede

A Pesca de Rede é praticada com uma rede de comprimento variado podendo chegar até 150 metros, 

feita de nylon, com altura que varia de 2 a 3 m, com malhas entre 5 e 10 cm entre nós opostos, embora o IBAMA 

estipule 7 cm no mínimo (SILVA, 1997 in GUTMAN, 2005). A rede possui, em um dos lados, pequenas boias de 

isopor e, no lado oposto, pequenos pedaços de chumbo distribuídos ao longo de sua extensão, totalizando em 

média 6 kg.

A pescaria de rede necessita de, no mínimo, duas pessoas para que ela possa ser armada no lago, 

durando, em média 12 horas de trabalho. É preciso, periodicamente, “mirar” a rede, para verificar se existem 

peixes emalhados e fazer a coleta para a canoa. As principais espécies capturadas com esta arte de pesca são: 

Schizodon vittatus (aracu), Plagioscion squamosissimus (pescada branca), Psedoplatystoma fasciatum (surubim), 

Prochilodus nigricans (curimatá), e a Pygocentrus nattereri (piranha), esta última responsável pelos danos causados 

às malhas, obrigando o pescador a investir parte do seu tempo no remendo das redes antes da próxima pescaria 

(GUTMAN, 2005).

Pesca de Anzol 

Este tipo de pesca consiste em amarrar um anzol em uma linha de nylon e lançar nas águas para a captura 

dos que vivem no fundo de rio como o mandi e o bagrinho, de hábitos noturnos. A pesca de caniço consiste em 

amarrar um pequeno pedaço de linha de 60 a 90 cm de comprimento em uma vara flexível de aproximadamente 

1,5 m. Esta pesca limita-se geralmente a captura da traíra, jeju, piaba e piranha. A isca utilizada nesta modalidade 

de pesca é a minhoca, ou peixe miúdo, ou bolinhas de miolo de pão ou de puba (massa de mandioca), ou ainda 

larva do bicho de coco. Essa pescaria é feita o ano todo, porém com mais frequência no período de estiagem, 

quando é possível jogar a linha das margens do lago ou de canoa, sem risco de enganchar na vegetação 

(GUTMAN, 2005).

Pesca de Choque 

A pesca de choque também chamada de socó, consiste no ato de o pescador entrar na água até a altura da 

perna ou da cintura, conforme a profundidade, segurando o socó pela parte de cima e em seguida mergulhando-o 

rapidamente até tocar o fundo. Então, o pescador mete a mão pela abertura superior do cesto, que ficou fora 

d´água, e pega o peixe que por acaso tenha sido preso. O socó é um cesto cônico sem fundo nem tampa, de 

pouco menos de 1 m de altura, com diâmetro de abertura menor de 20 cm e a maior com o dobro dessa medida. 
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É feito de tela de marajá (Bactris brongniarti Mart.; Palmae) mais larga na extremidade inferior, que tem ponta 

afiada, amarrada em torno de duas rodas de cipó (ARAUJO, 2005). As principais espécies capturadas com esse 

método são Hoplerythrinus unitaeniatus (jeju), Leporineus friderici (piau), Hoplias malabaricus (traíra) e Cichlasoma 

orientale acará (GUTMAN, 2005).

Pesca de Gaiola 

A gaiola é confeccionada com talas de madeira, com dois compartimentos, sendo uma para entrada do 

peixe e o outro interligado com o primeiro, onde é depositada a isca geralmente feita com um “punhado de 

puba” (mandioca) ou casca de mandioca. O peixe, ao passar de um compartimento para o outro em busca da 

isca, não consegue retornar, ficando aprisionado (GUTMAN, 2005). Apropriado para captura do mandi. 

Pesca de Facho 

O facho é uma espécie de farol rudimentar, feito com uma lamparina a querosene, em que a chama 

é protegida da ação do vento por pedaços de flandre ou uma lata de óleo de cozinha cortada em forma de 

luminária. Na pesca que utiliza este instrumento, o peixe é “caçado” em águas rasas no início da estação chuvosa, 

quando está ocorrendo a piracema e o peixe procura águas rasas da região litorânea ou marginal dos lagos para 

desovar. Ao ficar encadeado pela luz do facho, o peixe é atingido por um facão. Geralmente são capturados com 

facho a traíra e o jeju (GUTMAN, 2005).

Pesca de Espinhel 

O espinhel é formado por várias linhas que contém cada qual um anzol, e se amarram em uma corda 

que fica estendida horizontalmente sobre a água. Os anzóis podem ser de tamanhos variados de acordo com 

a espécie de peixe que se pretende capturar. Cada espinhel pode conter 40 ou até mais de 100 anzóis. Um 

pescador guia a canoa e outro prepara a isca e põe no anzol, e um terceiro encarrega-se de lançar os anzóis e 

efetuar a pesca (ARAUJO, 2005). 

Pesca de Muzuá  

É um instrumento que pode ter formato de tambor ou caixa com cerca de um metro de altura, feito 

de cipós grossos em sentido transversal entre varas que ficam na posição longitudinal. Mais ou menos a meia 

altura, abre-se uma fenda estreita e vertical com pontas de cipós prolongadas pra fora, a fim de facilitar a 

entrada do peixe que aí deve penetrar (ARAUJO, 2005). São colocadas iscas de carne para atrair o peixe, que 

dentro da armadilha não consegue sair. Este método de captura é utilizado para piranhas. O número de muzuás 

colocados para captura depende da área de atuação da pesca, sendo em geral de três a sete por localidade.

Ictiofauna do Lago de Viana 

O levantamento ictiofaunístico foi realizado no período de novembro de 2005 a outubro de 2006 

através de registro fotográfico das espécies encontradas no Lago de Viana. De acordo com a tabela 1, foram 

identificadas 26 espécies de peixes pertencentes a 17 famílias e 24 gêneros, sendo 10 da Ordem Characiformes, 
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12 Siluriformes, 2 Gymniformes e 2 Perciformes. As espécies estão relacionadas abaixo segundo a classificação 

de Nelson (1994) e Reis (2003).

Tabela 1. Lista das espécies de peixes identificadas no Lago de Viana, no período de novembro de 2005 a ou-

tubro de 2006.

Fonte: autores (2006).
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Colônia de Pescadores 

Estima-se que no município de Viana existem cerca de 4.000 pescadores, mas não há um registro exato 

deste número e nem sobre a questão de gênero. De acordo com o cadastro de março/2006, há 999 pescadores 

ativos associados a colônia, sendo 659 homens e 340 mulheres. Em relação aos benefícios oferecidos pela 

colônia estão a aposentadoria, o auxílio por acidente de trabalho, auxílio na compra de material de pesca, 

auxílio maternidade, pensão, auxílio reclusão (nunca houve necessidade) e o seguro desemprego, este último 

citado por 60% dos entrevistados como o principal benefício que a colônia oferece aos pescadores. 
O pescador contribui mensalmente com uma taxa de R$ 5,00 para a colônia. A colônia possui um 

cadastro com dados pessoais do associado, registro na Capitania dos Portos e data da associação. A colônia 

não tem conhecimento da produção pesqueira mensal do Lago de Viana, nem o destino dessa produção e nem 

quanto a pesca contribui para a renda do município. Não há uma parceria com a prefeitura para organizar 

ou fazer trabalhos sobre a pesca. Existe um crédito federal do PRONAF que ajuda na compra de materiais e 

equipamentos mais necessários para o pescador.

Atualmente, cerca de 66% dos pescadores associados ativos recebem seguro desemprego, o que 

contribui no combate à fome e à pobreza, entretanto, o seguro desemprego ainda é pouco eficaz no combate a 

pesca na época do defeso, uma vez que os pescadores estão no lago, exercendo a atividade mesmo recebendo o 

seguro desemprego. Além disso, há de se considerar que a parcela beneficiada com o seguro desemprego ainda 

é muito baixa se considerarmos o universo de 4.000 pescadores que exercem atividade em Viana. Situação 

semelhante foi descrita por Araujo (2005), no município de Penalva, onde somente 9,7% dos pescadores 

associados receberam seguro desemprego no ano de 2004. Gutman (2005) faz uma reflexão sobre a situação 

do lavrador-pescador, que exerce atividade pesqueira durante todo o ano, mas que não é amparado pelo seguro 

desemprego no período de defeso por pertencer ao Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais. O 

autor coloca que o lavrador-pescador poderia deixar de capturar cerca de 192 kg de peixe por família e que 

sem o benefício, este homem é obrigado a continuar pescando para sobreviver mesmo no período de defeso.

De acordo com entrevistas realizadas com pescadores, cerca de 90% fazem parte da colônia de 

pescadores, desses, 47% recebem seguro desemprego. Quando questionados sobre os benefícios que a colônia 

presta aos pescadores, 60% citaram o seguro desemprego, 13% citaram o auxílio doença e 5% falaram sobre 

o benefício de informações aos pescadores como: período de pesca, tamanho de malhas e época do defeso. 

Verifica-se ainda que a Colônia tem um alto índice de aceitação, uma vez que somente 1% dos entrevistados 

disseram que ela não contribui em nada (Gráfico 5).

Gráfico 5. Percentual de importância dos benefícios da Colônia de Pescadores Z-22 São Pedro, citada pelos 
pescadores entrevistados.

Fonte: autores (2006). 
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Percepção do Pescador: Atividade e Natureza  

Do total de entrevistados, 69% se baseiam na observação da lua para escolher o melhor período de pesca, 

75% observam também a maré. Em relação a qualidade do pesqueiro, 36% dos entrevistados disseram achar 

bom, 55% acreditam ser regular e 8% afirmam estar ruim. Ao serem questionados sobre a pesca em relação aos 

últimos 10 anos, 78% dizem que piorou, 9% dizem que continua a mesma e 12% dizem que melhorou. Dentre 

os que dizem que melhorou, justificam que a facilidade das redes de nylon, o fortalecimento da colônia de 

pescadores e a organização social, melhoraram as condições da atividade. Em relação ao tamanho dos peixes, 

84% dos entrevistados afirmam que está diminuindo devido ao aumento da população e a pesca predatória que 

ocorre no período de defeso e a pesca de arrasto que não permite que o peixe cresça. É importante salientar 

que, quando questionados sobre a arte de pesca, nenhum pescador entrevistado citou o arrasto. 

No que se refere ao aumento da população, é pertinente esclarecer que os campos de Viana estão sendo 

cercados para criação de búfalos, e com isso, o lavrador, sem ter como cultivar a terra, passa a ter como única 

alternativa a pescaria. Como afirma seu Antônio José, Secretário da colônia: “O lavrador pescador sai com a 

rede na costa e o caminhão chega com os búfalos.” Os entrevistados evidenciaram ainda que nos locais onde o 

búfalo está, a água é de má qualidade e o peixe que nela está dificilmente serve de alimento uma vez que “fede 

como o búfalo”. A criação é feita de forma extensiva. O animal passa grande parte do tempo na água, liberando 

dejetos que comprometem a qualidade dos recursos hídricos e consequentemente do pescado. Com o pisoteio, 

os búfalos danificam e compactam o solo, alterando a dinâmica dos lagos naturais.

No Lago de Viana, são construídas várias barragens de terra durante o período de seca. Dessas, a 

mais importante é a barragem da Colhereira, também conhecida como Auqiri. Ao serem perguntados sobre 

os benefícios dessa barragem, 42% dos entrevistados responderam que tanto faz, 11% dizem que melhorou 

e 23% dizem que piorou. Os que dizem que melhorou se referem ao abastecimento da cidade de Viana, que 

antes da barragem ficava sem água no período de seca. Os que dizem que piorou argumentam que os peixes 

ficam só de um lado da barragem, desprovendo a população que reside abaixo dela. Em relação às mudanças 

ambientais ao longo do tempo devido à construção das barragens temporárias, 65% dos entrevistados não 

notaram mudanças. Um percentual de 12% diz que houve mudanças tipo: o lago está mais seco, a água estanca 

e há maior concentração de peixes onde está a barragem.

Pesca x Barragem do Lago Cajari (Penalva)  

Com a construção da Barragem do Lago Cajari em 1997, 62% dos entrevistados dizem que a situação 

do Lago de Viana piorou porque o peixe não consegue chegar até o Lago de Viana e 25% dizem que a água fica 

concentrada em Penalva comprometendo a profundidade do Lago de Viana. ARAUJO (2005) comenta que em 

Penalva 78,26% da população entrevistada aprova a barragem relatando o aumento do crescimento dos peixes 

e maior valorização do pescado.

De acordo com Castro (1994), é notório que as espécies de peixes não vivem isoladas, fazendo parte de 

biocenoses complexas e a modificação de qualquer elemento afeta também as inter-relações das espécies. O 

resultado final desse conjunto de alterações interligadas é evidenciado através das características apresentadas 

pelas comunidades.

Em relação às mudanças ambientais ocorridas em Viana, 42% não notam nenhuma mudança, 32% afirmas 

que houve mudança, o lago de Viana está mais seco (18%) e tem menor quantidade de peixes (6%). No que se 

refere às áreas de campos inundáveis, uma comparação de imagens LANDSAT de outubro de 1995 (antes da 

barragem) e dezembro de 2004 (após a barragem) deixa evidentes que a área do Lago de Viana que era de 45,29 

km2 em 1995, passou a ser de 39,15 km2 no ano de 2004. Tais indícios recomendam um monitoramento durante 

vários ciclos de inundação, para verificar se o ocorrido é algo episódico ou permanente, devido a impactos 

ambientais ocasionados, por exemplo, pela construção da barragem no município de Penalva ou outros fatores.
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Acompanhamento de Desembarque 

Foram entrevistados aleatoriamente, ao longo de 12 meses, cerca de 800 pescadores que chegavam da 

atividade, registrando-se: a quantidade de quilos capturados, as espécies mais pescadas e o local da pescaria. As 

principais espécies capturadas no período chuvoso (janeiro a junho) foram: Schizodon vittatus (aracu), Pimelodus 

omatus (mandi), Pygocentrus nattereri (piranha), Prochilodus nigricans (curimatá) e Plagioscion squamosissimus 

(pescada branca). Para o período seco, nos meses de outubro e novembro/ 2005 e julho, agosto, setembro e 

outubro/ 2006, obteve-se principalmente as seguintes espécies: Hoplias malabaricus (traíra), Prochilodus nigrican 

(curimatá), Pygocentrus nattereri (piranha), Plagioscion squamosissimus (pescada) e Loricariichthys sp (viola). 

A sazonalidade das capturas é, provavelmente, um dos fatores que contribuem para a manutenção 

da atividade pesqueira em padrões artesanais, estando altamente condicionada ao ciclo hidrológico. Assim 

diferenças específicas e geográficas na migração de peixes em resposta ao regime hidrológico dão base para 

o desenvolvimento das pescarias. Tem-se assim um período de safra durante a vazante/seca e de entresafra 

durante a enchente/cheia (FISCHER, 1992).

Entretanto, no Lago de Viana, as espécies, Plagioscion squamosissimus (pescada), Pygocentrus nattereri 

(piranha) e Prochilodus nigricans (curimatá) foram significativas o ano inteiro (Figura 24). Já as espécies 

Schizodon vittatus (aracu) e Pimelodus omatus (mandi) tiveram maior representatividade no período chuvoso, 

ao enquanto que Hoplias malabaricus (traíra), Loricariichthys sp (viola), tiveram maior representatividade no 

período. Observa-se que peixes de coloração mais escura, como a traíra e viola estão presentes no período 

seco e são popularmente conhecidos como “peixes pretos”. Estão presentes geralmente em água mais rasa e se 

alimentam de vegetação existente em substrato lamoso. Isto ocorre porque esses peixes são mais tolerantes 

à acidez e à menor concentração de oxigênio, enquanto os “peixes brancos”, como pescada e curimatá, por 

exemplo, migram para os rios durante o período seco por não suportarem a acidez da água.

Abaixo, segue a Tabela 2 com o percentual de espécies mais capturadas no período de nov/ 2005 a 

outubro/2006. Nela, observa-se que, ao longo da pesquisa, a espécie com o maior percentual foi a traíra 

(14,75%), seguido de curimatá (14,43%), aracu (13,41%), piranha (13,25%), pescada (10,84%) e mandi (9,3%).

Tabela 2. Percentual das espécies de peixes capturadas no Lago de Viana entre novembro de 2005 à outubro 

de 2006. 

Fonte: autores (2006).
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 A média do total de quilos amostrados por canoa foi de 27,31 Kg, sendo os meses de maior média abril, 

julho e agosto. O mês de abril pode estar relacionado ao período da Semana Santa, onde a procura por peixe é 

maior. Julho e agosto são os meses de início do período seco, quando as águas começam a diminuir e o peixe fica 

limitado a um espaço menor. A variação no período da quantidade pescada diariamente por pescador foi de 2 – 

50 kg. Para o município de Penalva, Araujo (2005) obteve uma média de 38,94 kg por pescador, o que evidencia 

melhores condições para a pesca em Penalva.

A média mensal do valor da venda do pescado ficou em R$ 31,47 por pescador. Bem menor que a renda 

mensal dos pescadores de Penalva que é cerca de R$ 54,00 (ARAUJO, 2005). Isto reforça que a atividade 

pesqueira em Penalva tem maior rentabilidade que em Viana. Provavelmente, isto aconteceu após a construção 

da barragem do Lago Cajari em Penalva.

O valor total dos recursos pesqueiros desembarcados e comercializados pelos pescadores em Viana, 

no trecho Prainha/ Areal foi de R$ 39.918,00. Ao dividirmos este valor pelo total do número de pescadores 

entrevistados, chega-se a um valor médio de R$ 49,89 de venda diária por canoa. Este valor é aproximado a 

média diária de pesca levantada por canoa, 27,31 kg multiplicada pelo preço médio do quilo que é de R$ 1,80, o 

que totaliza R$ 49,15 por canoa. A renda diária obtida por canoa variou de R$ 9,00 a R$ 60,00. Desse valor de 

R$ 49,15 são descontadas despesas como gelo, compra de material, óleo para motor, dentre outros. Além disso, 

muitas vezes a pescaria é feita em dupla o que faz com que esse valor seja dividido por dois. Nos moldes que 

a pesca artesanal está sendo praticada, é inviável ao pescador sobreviver da produção. Neste sentido, pensar 

em atividades alternativas como, por exemplo, a criação de espécies nativas de peixes em cativeiro através de 

consórcios comunitários, poderia ser amadurecida. As espécies nativas já estão adaptadas ao ambiente, e, caso 

ocorra saída dessas espécies para o ambiente natural, elas não trarão nenhuma alteração no ambiente natural.

Contagem Semanal de Canoas 

Foram contadas as canoas nos locais de desembarque Prainha e Areal. Neste último, a pesca foi 

caracterizada principalmente pela subsistência, não havendo muitos atravessadores no local. Para o período 

de 12 meses, a média do número canoas que saem para a pescaria é de 21,6 canoas. Novamente, percebe-se 

que o número de canoas que desembarcam em Viana é bem menor que o número de Penalva, onde chegam em 

média 80,86 canoas dia (ARAUJO, 2005).

 

Destino do Pescado na Revenda

De acordo com as entrevistas realizadas com os pescadores, cerca de 37% da produção é comercializada 

com o atravessador, 23% dos pescadores afirmaram que vendem a produção à população local e aos 

atravessadores, e 40% disseram comercializar o pescado com a vizinhança, população mais distante ou ainda 

na feira. O pescado é vendido principalmente na Feira Barra do Sol (Viana) e também segue para municípios 

vizinhos como Matinha, Olinda Nova, São João Batista e povoados próximos. Os atravessadores utilizam meios 

de transportes como moto, carrinho de mão ou bicicleta. 
Diegues (1995) aponta que, até o início do século XX, as atividades pesqueiras eram realizadas por 

comunidades locais e em águas próximas ao litoral brasileiro. A partir de então, ao redor dos centros urbanos, 

começou a se desenvolver a pequena pesca voltada para a venda no mercado. Nesse contexto, surge a figura 

do atravessador, conhecedor dos produtos do mar que revende o produto da pesca obtendo lucro maior que o 

do pescador.

Entre os 90 atravessadores entrevistados, 54% utilizam carrinho de mão para transporte do produto até 

a feira Barra do Sol, no próprio município de Viana, 41% usam a bicicleta para vender o produto na feira ou em 

municípios vizinhos e apenas 4% utilizam motocicleta. Esses seguem para municípios vizinhos.
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Quantidade e Valor de Revenda do Peixe 

Cerca de 80% dos revendedores cobram R$ 3,50 no quilo do peixe, tendo um lucro médio de entre 50 e 

70%, uma vez que compram o peixe do pescador por um preço que varia geralmente entre R$1,50 e R$ 2,00. É 

importante ressaltar que peixes como pescada, aracú, curimatá e traíra possuem maior valor comercial e seus 

preços estão estimados entre R$ 3, 50 e R$ 4,00.

Caracterização da Cadeia de Comercialização 

A comercialização do pescado inicia quando os pescadores chegam no porto e é feita sem nenhum 

controle sanitário, as vezes o peixe está sendo transportado junto com animais (geralmente porcos). Os 

pescadores vendem seu produto que segue para feira da cidade, Barra do Sol, para população vizinha ou para 

outros municípios. Os pescadores do Areal pescam geralmente para consumo próprio. 

Balanço Hídrico e Possíveis Cenários para Sustentabilidade da Pesca

De acordo com Santos et al. (2006), o cálculo do balanço hídrico determinou o volume total disponível 

para a sub-bacia de aproximadamente 2 bilhões de m3. Estudos preliminares sobre balanço hídrico em Viana, 

identificaram que o pico de cheia dos corpos hídricos da região é de abril a maio e que, nos meses seguintes, os 

lagos secam rapidamente. Tem-se na região um hidro período caracterizado por um volume ideal de água em 

apenas dois meses durante o ano (SANTOS et al., 2006).

O balanço hídrico da sub-bacia do rio Pindaré, abrangendo os lagos Formoso, da Lontra, Capivari, Cajari 

e Viana nos permitiu concluir que, no período seco, a disponibilidade de água é insuficiente para que a bacia, na 

sua totalidade possua uma lâmina d´água que garanta atividades de pesca e agricultura na região. Isso ocorre 

devido aos seguintes fatores:

A – O volume total dos lagos é oriundo do escoamento superficial e subterrâneo.

B – O Rio Pindaré não alimenta os lagos da sub-bacia Viana – Cajari e ela não possui rios perenes.

C – O volume total dos lagos é estimado em 2 bilhões de m3, que representa uma lâmina d´água entre 6 

e 7 m de profundidade. A estimativa do volume acima já considera evaporação e evapotranspiração.

D – Sendo o Maracu o único canal de ligação com o Pindaré, o volume de 2 bilhões de m3 obrigatoriamente 

deveria ser escoado por este canal. Atualmente, esta vazão ocorre ao longo dos 12 meses do ano.

Cenário 1: Modelo atual - Barragem do Lago Cajari

Visando minimizar a insuficiência de água na época de estiagem, em 1997, foi construída a Barragem 

do Cajari (Figura 2), no município de Penalva. Esta obra, porém, foi bem aceita pelos moradores a montante e 

prejudicial aos moradores à jusante. A construção de reservatórios ao logo dos lagos da baixada maranhense 

tem se tornado cada vez mais comum, pois os moradores consideram a obra como a solução mais viável para 

contenção da água na época da seca e disponibilidade de recursos.

Nota-se que a construção da Barragem do Lago Cajari foi prejudicial para o município de Viana, e, que 

neste caso, é necessário pensar um modelo de sustentabilidade que atenda de forma satisfatória toda a bacia. 

Neste sentido, o modelo de construção de barragens para o município de Penalva minimizou o problema 

do município, mas comprometeu outros municípios existentes na bacia, como por exemplo, o município de 

Viana. No entanto, na cidade de Viana são construídas todo o ano no período de seca, pequenas barragens 
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temporárias, visando a retenção de água para atividades de subsistência e abastecimento da cidade. Entretanto, 

tais barragens podem provocar assoreamento dos corpos d’água, uma vez que são destruídas pelas águas da 

época de cheia seguinte.

Figura 2. Imagem LANDSAT de outubro de 1995, evidenciando a barragem do município de Penalva e o Canal 

Maracu.

Cenário 2: Comportas na Barragem do Lago Cajari 

Poderia ser construído no Lago Cajari (Penalva – MA) comportas na barragem, para que, durante o 

período chuvoso, a Barragem do lago Cajari pudesse ter as suas comportas abertas para alimentar toda a bacia, 

possibilitando passagem de água para o Lago de Viana, aumento da lâmina d´água, equilibrando o nível da 

região inteira, principalmente, nos meses de abril e maio.

Cenário 3: Comportas na Barragem do Lago Cajari 

A construção de uma barragem no referido canal poderá manter a cota de 4 m para o Lago de Viana, 

mas como o canal não consegue escoar toda água em um curto período de tempo, na época chuvosa seguinte, 

poderíamos ter um acúmulo excessivo de água na região, ocasionando inundações.

Cenário 4: Represamento de Água nas Enseadas 

O represamento de águas nas enseadas poderia ser uma opção, sendo que seria necessária a acumulação 

de um volume mínimo de água nas enseadas através da construção de pequenas barragens com comportas para 

renovação anual da água. No entanto, este cenário seria viável somente para atividades agrícolas e dificultaria 

o modelo de pesca praticado na região. Para os pescadores estarem incluídos nesse modelo, teria que haver 

investimentos na prática da aquicultura, o que acarretaria modificação intensa dos costumes e modo de vida 
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local. Associado a este quadro, teria que haver investimentos para a cultura de peixes com espécies nativas, 

incentivando a gestão desses criatórios pela comunidade.

É preciso acrescentar ainda que, para execução deste modelo, seriam necessários estudos mais 

detalhados sobre o solo, a geologia e a capacidade de suporte dessas enseadas, no sentido de comprovar a 

viabilidade ambiental do cenário em questão.

Deste modo, pode-se dizer que para complexidade dos modelos de drenagem fluvial, os modelos 

empregados atualmente não são suficientes. Há necessidade de estudos mais aprofundados para a discussão 

e tomada de decisão de um modelo que promova a sustentabilidade das atividades na Baixada Maranhense. 

Atrelado a isso, se faz necessário a realização de um plano de manejo de água para a baixada, uma vez que a 

água tem volume limitado disponível em um período relativamente curto.

CONCLUSÕES 

Os resultados da pesquisa mostram que o cenário da pesca artesanal na região em relação às questões 

socioambientais é caracterizado pela baixa qualidade de vida do pescador, que tem pouca escolaridade e 

sobrevive da atividade pesqueira. A pesca artesanal ainda é a principal fonte de renda da comunidade. Os 

pescadores observam a influência do ambiente ao saírem para a pescaria como: fases da Lua e influência da 

maré. Os pescadores avaliaram a qualidade ambiental da região para a prática da pesca artesanal, que, segundo 

eles, o local é regular para a prática, mas tem piorado muito nos últimos 10 anos, em relação à quantidade e ao 

tamanho dos peixes.

O ponto principal a considerar quando se aborda a sustentabilidade do setor pesqueiro é que a redução 

dos estoques pesqueiros e demais efeitos negativos que se abatem sobre a ictiofauna, tais efeitos não advêm 

exclusivamente da pesca, mas de impactos negativos do entorno, como a derrubada das matas ciliares, a 

destruição de nascentes, o assoreamento, a poluição e o represamento de lagos e rios. Desta forma, atividades 

potencialmente impactantes, como construção de barragens e criação de búfalos devem ser levadas em 

consideração quando se trata de política ambiental voltada para a preservação e sustentabilidade dos recursos 

naturais.

Em relação aos aspectos ictiológicos, as espécies Plagioscion squamosissimus (pescada), Pygocentrus 

nattereri (piranha) e Prochilodus nigricans (curimatá) foram significativas o ano inteiro. Já as espécies Schizodon 

vittatus (aracu) e Pimelodus omatus (mandi) tiveram maior representatividade no período chuvoso, enquanto 

Hoplias malabaricus (traíra) e Loricariichthys sp (viola) tiveram maior representatividade no período seco. Os 

peixes de coloração mais escura, como a traíra e o viola estão presentes no período seco e são popularmente 

conhecidos como “peixes pretos”.

Em relação à cadeia produtiva do pescado, fica claro que o pescador é o que menos lucra com a 

atividade. Atravessadores e comerciantes obtém cerca de 70% de lucro em cima da produção pesqueira. Com 

a construção da Barragem do Lago Cajari no município de Penalva, a pesca em Viana foi prejudicada, uma vez 

que a barragem segura água para Penalva enquanto Viana permanece com lâmina d´água insuficiente para 

desenvolver a atividade principalmente nos últimos meses do ano. A criação de búfalos, da forma que vem 

sendo praticada, também é prejudicial para a atividade, uma vez que os animais estão constantemente na 

água reduzindo e eliminando fontes de alimento dos peixes e degradando a qualidade da água e afetando a 

qualidade do peixe. A produção pesqueira do Lago de Viana abastece principalmente o município, mas segue 

também para alguns povoados vizinhos e outros municípios como Matinha e Nova Olinda. Tal produção gera 

renda e leva alimentação rica em proteína para diversos consumidores da região.

Em relação ao poder público municipal, ele é pouco atuante na organização da produção; a Colônia de 

Pescadores é vista principalmente com função assistencialista, embora alguns pescadores percebam também 
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a sua função no sentido de dar informações sobre a pesca e manter o controle e fiscalização, principalmente no 

período do defeso. 

O resultado do balanço hídrico mostra que o problema da água não está relacionado somente ao volume, 

mas também ao hidro período, onde a distribuição de água é irregular. A partir dos resultados deste trabalho, 

pode-se verificar que há diminuição da quantidade e do tamanho de peixes nos lagos, bem como o aumento de 

pessoas sobrevivendo da pesca. E no que se refere à sustentabilidade da atividade na área de estudo, é preciso 

reforçar que a gestão dos recursos naturais deve estar associada à gestão dos recursos hídricos, uma vez que a 

região é regida por um hidro período irregular.





Foto: Claudio Urbano B. Pinheiro
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R E L A Ç Õ E S  E C O L Ó G I C A S  E N T R E  A  
F A U N A  I C T I O L Ó G I C A  E  A  V E G E T A Ç Ã O  

C I L I A R  D A  R E G I Ã O  L A C U S T R E  D E  P E N A L V A

Naíla Arraes de Araujo, Claudio Urbano B. Pinheiro, Daniel Rocha Pereira

INTRODUÇÃO

Dentre os vários tipos de formações vegetais ocorrentes nas diversas regiões brasileiras, as matas 

ciliares destacam-se por sua grande importância no que diz respeito à conservação da biodiversidade.

Estas matas apresentam importantes funções hidrológicas, ecológicas e limnológicas para a integridade 

biótica e abiótica do sistema, tais como: escoamento das águas das chuvas; proteção estrutural dos habitats; 

diminuição do pico dos períodos de cheia; regulação do fluxo e vazão de água; estabilidade das margens e 

barrancos de cursos d´água; estabilidade térmica da água; sombra, abrigo e alimentação para diversas espécies 

animais, como peixes e outros componentes da fauna aquática; filtragem de substâncias que chegam aos rios; 

manutenção da qualidade da água; fornecimento de matéria orgânica; substrato de fixação de algas e perifíton, 

entre outros.

A manutenção do equilíbrio destes ambientes é vital para a fauna ictiológica dos corpos de águas 

margeados por esse tipo de vegetação. Por outro lado, esses animais são também fundamentais para a 

vegetação ripária, pois funcionam como dispersores de sementes de várias espécies vegetais.

A dispersão de sementes, realizada tanto por processos abióticos ou bióticos, é de fundamental 

importância para a manutenção, diversidade e regeneração de florestas tropicais. A ictiofauna exerce 

importante papel na dispersão de sementes ao ingerirem frutos e sementes de várias espécies da flora das 

matas inundadas de várzea ou igapó. Esse mecanismo de dispersão por peixes é denominado ictiocoria.

Existem vários estudos sobre as relações entre os peixes e as matas ciliares em rios e riachos, porém 

muito pouco sobre estas relações em lagos. 

O município de Penalva, na Baixada Maranhense, é detentor em seu território, de uma grande área 

lacustre, formada por quatro lagos principais (Cajari, Capivari, da Lontra e Formoso), com vegetação exuberante 

e diversificada, que dá sustentação à pesca intensivamente praticada na região. Com grande conjunto hídrico 

lacustre, a pesca tem importância crucial para o município e para a região como um todo. Isto define também 

uma grande diversidade nas unidades de paisagem e nas tipologias de vegetação, especialmente as ciliares. 

As variações sazonais na diversidade e abundância de espécies ditadas pela dinâmica de inundação 

definem, parcialmente, um padrão de uso e manejo das espécies vegetais nessas áreas (pelo homem local e pelas 

espécies de peixes). Desse modo, algumas espécies são características de períodos diferentes, especialmente 

aquelas tipicamente sazonais, sejam na sua própria ocorrência, sejam pela sua época de florescimento ou 

frutificação, o que, em última instância, define a sua relação com a espécie de peixe.

Portanto, entender as relações das espécies de peixes com a flora e como estas inter-relações implicam 

na sustentabilidade da pesca regional é vital para o ambiente, para população da região, bem como para 

a elaboração e implementação de planejamento para a conservação ambiental e dos recursos pesqueiros 

regionais.

Este estudo teve como objetivo geral estudar a relação entre a fauna ictiológica e a vegetação ciliar da 

região lacustre de Penalva e suas implicações na sustentabilidade da pesca regional. Especificamente, analisar 

a relação entre as diferentes espécies vegetais e o período reprodutivo, alimentação e abrigo dos peixes; 

investigar quais as espécies de peixes dependentes das funções da vegetação ciliar e estudar a relação dos 

peixes com a vegetação na dispersão de sementes.
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METODOLOGIA

Caracterização Fitossociológica da Vegetação para Correlação com a Ictiofauna 

Regional

Para caracterização fitossociológica, foi utilizado o método de parcelas nos pontos amostrados, 

procedendo-se também registros qualitativos, principalmente, no que se relaciona ao uso, manejo e à 

conservação da vegetação e/ou de espécies de interesse. Delimitou-se área lateral de 5m x 5m de largura 

(total de 10m) percorrendo-se 50m de extensão, o que resultava em parcelas finais de 500m2. Nestas parcelas, 

foram levantadas todas as espécies vegetais ocorrentes (plântulas, juvenis e adultos). Para cada indivíduo 

adulto contabilizado, foi registrado o hábito de crescimento, circunferência a altura do peito (CAP), altura, 

estágio de desenvolvimento e observações gerais sobre as plantas e o ambiente. Os locais de coleta foram 

georreferenciados, o que permitiu retorno para caracterização e uso na avaliação da correlação entre os tipos 

de vegetação, composição de espécies vegetais e sua correlação com as espécies de peixes.

Estudo Ictiológico nos Lagos

Entrevistas

Foram realizadas dezesseis entrevistas por meio de questionários semiestruturados com informantes-

chaves, no formato Bola-de-neve, para coleta de dados e uso do conhecimento tradicional sobre peixes e 

vegetação. Neste tipo de entrevista, cada pescador indicou outro conhecedor do tema para responder ao 

questionário.

Após a elucidação das espécies ictiocóricas das matas ciliares, foi realizada entrevista através de 

questionário com pescador local experiente e conhecedor do assunto para registro e avaliação da situação 

passada, presente e futura da pesca regional e das relações entre as espécies de peixes e plantas.

Amostragem Ictiológica

A amostragem ictiológica de 22 espécies de peixes foi realizada de abril de 2007 a junho de 2008 nos 

lagos Cajari e Capivari.

A diferença entre as metodologias para amostragem nos lagos foi devido à dificuldade de acesso ao lago 

Capivari, que se dá apenas de canoa, e à viabilidade de coleta dos peixes pescados no lago Cajari no porto de 

desembarque de pescado em Penalva.

Lago Cajari

Uma vez por mês, seguindo calendário de pesca previamente estabelecido com ajuda de pescadores, de 

acordo com a fase da Lua e opinião sobre melhor dia para a pesca, o procedimento de amostragem foi o seguinte: 

no porto de desembarque do pescado, na cidade de Penalva, foram amostradas, aleatoriamente, canoas com 

pescado, tomando-se cinco espécimes de peixes que possuem relação com a vegetação ciliar lacustre, segundo 

citação dos pescadores. Os peixes eram amarrados em grupos, por espécie, e etiquetados com informações 

sobre o local de captura, lago e data da pesca. Em seguida, os espécimes foram acondicionados em gelo para 

transporte ao laboratório de Ictiologia, na UFMA, em São Luís.
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Lago Capivari

Uma vez por mês, seguindo calendário de pesca, um pescador participante do estudo estendeu rede 

(malha 5 – entre nós adjacentes) no ambiente considerado por ele como mais propício à pesca naquele dia. A 

rede era estendida às 12h com despesca às 19h. Depois novamente colocada e despescada entre 03h - 04h, 

com um esforço de pesca de 7 horas em cada turno. Desse modo, todos os peixes de hábitos diurnos e noturnos 

poderiam ser capturados, pois mesmo sendo alguns peixes de hábitos diurnos, estes poderiam ser pescados à 

noite. Contudo, alguns peixes noturnos não são encontrados durante o dia, tais como o Acari, o Bagrinho e o 

Carrau. O produto da pesca neste sistema era, então, acondicionado em gelo e transportado pelo pescador até 

Penalva. Dos peixes pescados, foram tomados cinco espécimes de cada espécie, os quais foram agrupados por 

espécie, com linha de nylon e etiquetados. Em seguida, novamente acondicionados em gelo e transportados 

para o laboratório de Ictiologia na UFMA, em São Luís.

Foi registrado, por informação do pescador, o local onde a pesca foi realizada naquele dia, para associação 

com o ambiente e, principalmente, com a vegetação ciliar.

Estudo Ictiológico em Laboratório

No Laboratório de Ictiologia, foram realizados os seguintes procedimentos: medidas de peso total, 

comprimento total e comprimento padrão; retirada dos estômagos para pesagem. Em seguida, cada estômago 

foi etiquetado com identificação do peixe (espécie, número do indivíduo, local e data de coleta), armazenado 

em formol 4% para posterior análise do conteúdo estomacal; identificação do sexo, estágio de maturação dos 

peixes e estágio de repleção dos estômagos (estado de preenchimento do estômago). Ao grau de repleção 

foram atribuídas quatro categorias: EV= estômago vazio; PV= estômago parcialmente vazio (até 25%); PC= 

estômago parcialmente cheio (até 75%) e EC= estômago cheio (acima de 75%). Anteriormente à abertura dos 

estômagos para identificação dos itens alimentares, foi medido o volume de cada estômago.

Para estudo do ciclo reprodutivo, foram utilizados quatro estágios de maturação, considerando-se as 

características macroscópicas como volume, irrigação sanguínea, turgidez e a visualização ou não dos ovócitos 

intra-ováricos, para ambos os sexos: F1 e M1 (jovem imaturo), F2 e M2 (jovem em maturação), F3 e M3 (adulto 

em reprodução) e F4 e M4 (desovado ou esgotado).

Na análise do conteúdo estomacal, os itens alimentares foram classificados como: 1. Detrito (matéria 

orgânica em decomposição – plantas e animais mortos – juntamente com lama ou sedimento); 2. Material 

vegetal (frutos e sementes, fragmentos de raízes e folhas e algas); 3. Restos orgânicos (conteúdo estomacal 

que devido ao alto grau de digestão não foi possível a identificação); 4. Peixe (peixe inteiro, resto de peixe e 

escamas); 5. Inseto (inseto inteiro, resto de inseto e larva de inseto); 6. Verme (nematoides) e 7. Outros (material 

identificado, mas com pouca representatividade).

Os conteúdos estomacais foram identificados sob lupa e microscópio estereoscópico. Deste modo, para 

análise do conteúdo estomacal de Pacu eram feitas 20 lâminas de cada amostra. As lâminas eram observadas 

sob fotomicroscópio de alta resolução (aumento até 1000x) para identificação do material encontrado. Os 

sistemas de classificação adotados foram de Simonsen (1979) e de Bourrely (1981, 1985) para a Divisão 

Chrysophyta, de Round (1971) para a Divisão Chlorophyta e de Komárek & Anagnostidis (1989, 1999) e 

Anagnostidis & Komárek (1988) para a Divisão Cyanophyta.
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Amostra de Frutos e Sementes

Para identificação e comparação em laboratório, com o conteúdo estomacal dos peixes, foram coletados 

e armazenados em frascos de vidro com solução de formol a 10%, frutos e sementes das espécies vegetais mais 

importantes e citadas por pescadores, em entrevistas, como itens alimentares de algumas espécies de peixes.

A amostra de frutos e sementes era composta por: Cipó-michila (Doliocarpus dentatus (Aubl.) Standl), 

Gargaúba (Cordia tetandra Aubl.), Pau-de-jeju (ainda não identificada), Titara (Desmoncus phoenicocarpus Barb. 

Rodr.), Cipó-de-arraia (Cissus erosa Rich.), Popoca (Coccoloba ovata Benth.), Criviri (Mouriri guianensis Aub.), 

Marajá (Bactris brongniartii Mart.), Arapari (Macrolobium acaciaefolium Benth.), Tuturubá-do-campo (Pouteria 

glomerata (Miq.) Radlk), Jenipapo (Genipa americana L.), Embaúba (Cecropia glaziovi Snethlage), Arariba 

(Symmeria paniculata Benth.), Camucá (Plinia edulis (Vell.) Sobral), Capim-boiador (Paspalum repens) e Canarana 

(Echinochloa polystachia (Kunth.) Hitche)

Processamento e Análise dos Dados

Para análise quali-quantitativa, foram empregados o método de Frequência de Ocorrência (HYSLOP 

1980), Análise Multivariada: Clusters – JMP (SAS 1995) e análises qualitativas (percepção local de mudanças, 

ameaças, pontos positivos e negativos).

O percentual da Frequência de Ocorrência foi calculado em função dos estômagos com conteúdo, 

através da fórmula: %FO = (Ni/N) x 100; onde %FO = frequência de ocorrência de determinado item; Ni = 

número de estômagos com presença do item i; N = número total de estômagos com conteúdos examinados.

A análise de Clusters foi realizada com 22 espécies de peixes e 6 caracteres, sendo cada um destes, a 

dieta principal de cada espécie, computada do total de espécimes examinados, contados como presentes ou 

ausentes. Para presença (1), o item alimentar deveria aparecer em pelo menos 5 espécimes examinados. Não 

atingindo este número mínimo, o item foi contado como ausente (0).

Foi utilizado o método de agrupamento hierárquico, também chamado de agrupamento aglomerativo 

por causa de seu processo combinatório. As distâncias entre grupos foram calculadas pelo método de Ward, 

utilizando-se o programa JMP (SAS 1995).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Aspectos Relacionados à Ictiofauna e à Vegetação Ciliar Segundo o Conhecimento 

Tradicional

O peixe e a planta

Informações oriundas do conhecimento local apontam forte relação entre fauna ictiológica e a vegetação 

ciliar lacustre da região, em especial entre algumas espécies.

Peixes como a Traíra (Hoplias malabaricus Bloch, 1794), o Jeju (Hoplerythrimus unitaeniatus Spix, 1829), 

o Cascudo (Hoplosternum pectorale Boulenger, 1895) e o Bagrinho (Parauchenipterus galeatus Linnaeus, 1766), 

que são chamados “peixes pretos” pelos pescadores locais, são encontrados frequentemente em áreas de 

Igapó, onde as águas são “escuras”. Estes peixes procuram estes ambientes para se alimentar, desovar ou como 

locais de refúgio e abrigo.
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O uso do conhecimento tradicional, juntamente com a análise dos dados obtidos em campo, contribuiu 

para o entendimento das relações existentes entre os peixes e a vegetação lacustre de Penalva e de como estas 

inter-relações implicam na sustentabilidade da pesca regional.

As espécies de peixes citadas pelos pescadores como as que possuem relação com a vegetação ciliar 

estão listadas com as ordens e famílias a que pertencem e com seus nomes científicos na tabela 1. 

As relações entre os peixes e as plantas, citadas pelos pescadores, foram de alimentação, reprodução 

e abrigo. Segundo os informantes, as plantas possuem função mais importante para a ictiofauna quando lhes 

servem como locais para alimentação, principalmente no período de frutificação da maior parte das espécies 

vegetais da região, que ocorre no período chuvoso. Embora o principal papel desempenhado pelas plantas para 

os peixes, segundo os pescadores, seja de fornecer alimentação, foi relatado também que a vegetação ciliar tem 

importante valor como local de abrigo e reprodução de peixes.

Tabela 1. Peixes citados por pescadores como aqueles relacionados com a vegetação ciliar.

Ordem Família Nome comum Nome científico

Characiformes

Anostomidae Aracu
Schizodon vittatus

(Valenciennes, 1849)

Hemiodontidae Chubanga Hemiodopsis sp.

Prochilodontidae Curimatá
Prochilodus lineatus

(Valenciennes, 1847)

Erythrinidae Jeju
Hoplerythrimus unitaeniatus

(Spix, 1829)

Characidae Pacu Metynnis sp.

Anostomidae Piau Leporinus friderici (Bloch, 1794)

Characidae Piranha Ambéu
Serrasalmus marginatus
(Valenciennes, 1847)

Characidae Piranha Vermelha Pygocentrus nattereri (Kner, 1860)

Characidae Sardinha
Triportheus angulatus (Spix & Agassiz, 

1829)

Curimatidae Tapiaca Chorona Curimata cf. roseni (Vari, 1989)

Curimatidae Tapiaca Olhuda
Psectrogaster cf. falcata

(Eigenmann & Eigenmann, 1889)

Erythrinidae Traíra Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)

Gymnotiformes

Sternopygidae Sarapó Branco
Sternopygus macrurus

(Bloch & Schneider, 1801)

Sternopygidae Sarapó Preto Apteronodus sp.

Perciformes

Cichlidae Calambange
Geophagus surinamensis

(Bloch, 1781)

Cichlidae Cará Pitanga Satanoperca sp.

Cichlidae Cará Preta
Cichlasoma orientale

(Kullander, 1983)

Scianidae Pescadinha
Plagioscion squamosissimus

(Heckel, 1840)
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Siluriformes

Auchenipteridae Bagrinho
Parauchenipterus galeatus

(Linnaeus, 1766)

Doradidae Carrau Platydoras sp.

Doradidae Mandi Bicudo Hassar sp.

Doradidae Mandi Liso
Pimelopus blochii

(Vallenciennes, 1840)

Variação Temporal de Ocorrência das Espécies nos Lagos da Região

No que diz respeito à variação temporal de ocorrência das espécies de peixes, os pescadores 

mencionaram que na época da enchente, quando o nível das águas começa a subir, os peixes que mais aparecem 

são a Pescada (Plagioscion squamosissimus Heckel, 1840), também chamada localmente de Pescadinha, o 

Surubim (Pseudoplatystoma fasciatum Linnaeus, 1766) e a Curimatá (Prochilodus lineatus Valenciennes, 1847). 

Esses peixes continuam a aparecer durante a cheia, só que em menor quantidade. Então, surgem com mais 

freqüência o Bagrinho, o Aracu, a Calambange (Geophagus surinamensis Bloch, 1781), o Piau e as Tapiacas 

(Chorona e Olhuda, respectivamente Curimata cf. roseni e Psectrogaster cf. falcata), em grande quantidade. O 

Bagrinho, o Aracu e o Piau são muito pescados porque seus locais são conhecidos: “o Gapó”.

A Calambange e as Tapiacas aumentam muito em número, porque vêm das águas dos rios. Nessa época, 

é mais realizada a pesca de Anzol e a “Rede de Mato” (a rede estendida dentro de locais com vegetação, como o 

Igapó). A pesca de rede no meio do lago se torna fraca.

Na vazante, aparecem todas as espécies de peixes, porém os que apareciam na cheia diminuem. Na seca, 

surgem em maior quantidade o Mandi, a Viola (Loricariichthys platymetopon Isbrucker & Nijssen, 1979), que é 

um dos que mais aparece, o Surubim, a Chubanga (Hemiodopsis sp.) e também as Tapiacas.

Abrigo, Reprodução e Alimentação

Segundo os pescadores, a vegetação ciliar serve como locais de abrigo e refúgio para todas as espécies 

de peixes e é na época das águas altas que há uma maior disponibilidade desses esconderijos.

No que se refere ao comportamento reprodutivo dos peixes, os pescadores disseram que todos as 

espécies se reproduzem e desovam na época das chuvas, com exceção da Calambange (G. surinamensis), Viola (L. 

platymetopon) e Poraquê (Electrophorus electricus). Segundo os informantes, estes peixes não estão associados 

com a vegetação no período de reprodução. O Jeju desova embaixo de macrófitas aquáticas na beira do lago 

e o Cascudo desova no fundo das águas. Por se encontrarem por debaixo da vegetação, principalmente, de 

Aterrados, o Cascudo e o Jeju são peixes característicos da pesca de Fojo. Dá-se o nome de fojo a abertura feita 

na massa de matéria orgânica do Aterrado. 

Os pescadores entrevistados possuem um conhecimento detalhado sobre os hábitos alimentares dos 

peixes. Afirmaram que toda associação de peixe com vegetação relacionada à alimentação é no período de 

inverno, porque as espécies só frutificam nesta época do ano. Alguns peixes, como o Aracu (S. vittatus), não 

estão necessariamente relacionados com as plantas somente na época da cheia para sua alimentação.

Alguns peixes são chamados de “zoadentos” porque dão sinal quando estão no local. Tais peixes, quando 

estão se alimentando, fazem muito barulho, como o Aracu, o Jeju e a Curimatá. Outros são reconhecidos como 

peixes “silenciosos” como a Traíra; que é carnívora, assim como a Piranha.

Foi citado também que os frutos da Titara (Desmoncus phoenicocarpus), ao amadurecerem, em março, 

caem nas águas dos lagos e servem de alimento para os peixes. Os frutos do Criviri (Mouriri guianensis Aub.), 
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da Arariba (Symmeria paniculata Benth) e do Marajá (Bactris brongniartii Mart.), também são consumidos por 

muitos peixes; estes últimos são mais consumidos pelo Bagrinho.

Peixes como o Aracu (S. vittatus) e o Piau (L. friderici) se alimentam dos frutos da Gameleira (Ficus insipida), 

da Embaúba (Cecropia glaziovi), do Tuturubá-do-campo (Pouteria glomerata (Miq.) Radlk.), Buchinha-de-leite 

(Cyclanthera hystrix (Gill.) Arn.) e do Buriti (Mauritia flexuosa L.). Tais peixes são mais encontrados em balsedos 

e canaranas (assim chamadas várias espécies de gramíneas).

O Bagrinho (Parauchenipterus galeatus Linnaeus, 1766) e o Carrau (Platydoras sp.) se alimentam também 

de insetos, principalmente de larvas de Libélula (Odonata), no início do inverno. Fazem parte também da dieta 

destes peixes, frutos da Popoca (Coccoloba ovata Benth.), da Juçara (Euterpe oleracea Mart.) e do Camucá (Plinia 

edulis (Vell) Sobral), segundo os informantes locais.

A Importância da Mata de Igapó para os Peixes

O Igapó é um ambiente em geral localizado na parte inundável das margens dos lagos, com vegetação 

característica conhecida como Mata de Igapó, de ocorrência também nos Tesos da região. São ambientes 

com baixa diversidade de espécies, especialistas em ambientes inundados, que dispõem de adaptações 

morfofisiológicas à sazonalidade da inundação. O porte deste tipo de vegetação é geralmente baixo, variando 

em torno de três a cinco metros. As Matas de Igapó são de grande importância para a manutenção do pescado, 

fonte de renda da região, pois oferecem, através de sua vegetação, alimento e abrigo para os peixes durante 

boa parte do ano (período das cheias). Estes, por sua vez, funcionam como dispersores de sementes, existindo 

assim uma relação ecológica fauna/flora que ajuda na manutenção da diversidade biológica local. O Igapó 

contribui também com a produção de grande quantidade de material alóctone para o interior do corpo 

d’água, conferindo a este uma coloração escura de suas águas, além de ácidos orgânicos ao meio aquático. São 

exemplos de espécies vegetais encontradas com grande frequência nas Matas de Igapó dos lagos regionais, a 

Arariba (Symmeria paniculata Benth.) e o Marajá (Bactris brongniartii Mart.).

Análise do Conteúdo Estomacal das Espécies de Peixes Amostradas e Relacionadas 

com a Vegetação Ciliar

Aracu (Schizodon vittatus Valenciennes, 1849)

A análise dos dados de frequência de ocorrência de itens presentes na dieta mostrou que o item material 

vegetal esteve presente em 90,47% dos estômagos analisados. Os itens detrito e restos orgânicos ocorreram 

na mesma proporção (4,76%). A composição percentual do item material vegetal encontrada foi a seguinte: 

fragmentos de folhas e raízes participaram com 50%; algas do gênero Spirogyra compuseram  42% do material 

vegetal e sementes de Capim-boiador (Paspalum repens) contribuíram com 8% deste item alimentar. A alta 

frequência do item material vegetal encontrada na dieta do Aracu demonstrou a importância da vegetação 

ciliar como fonte de recurso alimentar.

Bagrinho (Parauchenipterus galeatus Linnaeus, 1766)

O Bagrinho é um peixe onívoro, isto é, consome alimento de origem animal e vegetal, principalmente, 

frutos, sementes e insetos. Os cálculos de frequência de ocorrência para os itens alimentares mostraram que 

material vegetal ocorreu em 45,54% dos estômagos com alimento e inseto em 36,63%. Sementes e frutos 

constituíram 76% do material vegetal encontrado e 24% foram constituídos de fragmentos de folhas e raízes. 
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Foram encontradas compondo a dieta do Bagrinho, sementes de Popoca, Embaúba, Capim-boiador, Jenipapo, 

Canarana e frutos de Marajá, Cipó-de-arraia, Gameleira, Gargaúba e Titara.

Além de material vegetal, os indivíduos desta espécie de peixe apresentaram também em seus estômagos, 

insetos (36,63%), peixes (11,88%), além de outros materiais com pouca representatividade por ocorrerem 

em número muito baixo, como camarão, e restos orgânicos (4,95%). Constituíram o item inseto alguns 

representantes das ordens Coleoptera (besouros), Odonata (libélulas), Hemiptera (percevejos), Orthoptera 

(gafanhotos e grilos), Isoptera (cupins) e Blattodea (barata d´água). A presença de insetos de origem terrestre, 

na dieta do Bagrinho, evidencia a contribuição da vegetação com itens de origem animal integrados às espécies 

vegetais.

Calambange (Geophagus surinamensis Bloch, 1781)

Na dieta da Calambange, foi mais frequente o item alimentar material vegetal (42,85%), seguido de 

detrito e restos orgânicos, ambos aparecendo em 28,57% dos estômagos com alimento. O material vegetal foi 

constituído de fragmentos de folhas e raízes e sementes de Capim-boiador na mesma proporção.

A Calambange é um peixe onívoro. Além de material vegetal, consome insetos e outros invertebrados 

aquáticos. Contudo, neste estudo não foram identificados itens de origem animal.

Carrau (Platydoras sp.)

Apesar de o Carrau ser um peixe que consome alimento de origem animal e vegetal em proporções quase 

iguais, neste estudo, a sua dieta foi composta principalmente de itens vegetais. Os cálculos de frequência de 

ocorrência mostraram que em 73,11% dos estômagos com alimento esteve presente o item material vegetal, 

este composto, principalmente, de fragmentos de folhas e raízes (63%) e sementes de Capim-boiador, Canarana, 

Embaúba, Pau-de-jeju e sementes de duas espécies, para as quais não foi possível identificação. 

A maior diversidade de itens nos conteúdos estomacais de todas as espécies de peixes estudadas foi 

verificada no Carrau. Todas as categorias alimentares ocorreram nos estômagos analisados.

Representantes das ordens Coleoptera (besouros), Hymenoptera (formigas), Odonata (libélulas), 

Diptera (mosquitos) e Isoptera (cupins) constituíram o item inseto.

Jeju (Hoplerythrimus unitaeniatus Spix, 1829)

Os cálculos de frequência de ocorrência para os itens alimentares consumidos por Jeju mostram que 

material vegetal foi o principal alimento consumido por esta espécie de peixe, ocorrendo em 42,1% dos 

estômagos com alimento. Compuseram o item material vegetal, principalmente, fragmentos de folhas e raízes, 

seguidos de sementes e algas em igual proporção. As sementes encontradas no conteúdo estomacal de Jeju não 

foram possíveis de serem identificadas. As algas encontradas são do gênero Spirogyra. Além de itens vegetais, 

foram também encontrados insetos das ordens Odonata, Diptera e Blattodea;  peixes e restos orgânicos.

Mandi Bicudo (Hassar sp.)

Com uma frequência de 38,09% de ocorrência, material vegetal foi o item alimentar mais encontrado 

nos estômagos analisados de Mandi Bicudo. Também fizeram parte da dieta deste peixe os itens detrito 

(14,28%), inseto (23,8%), restos orgânicos (21,42%) e outros com pequena representatividade. Os insetos 
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encontrados nos estômagos analisados desse peixe são representantes das ordens Hymenoptera (formigas), 

Diptera (mosquitos), Isoptera (cupins) e Orthoptera (gafanhotos, louva-a-deus e grilos) também fizeram parte 

da dieta do Jeju. Compondo o item material vegetal, foram encontrados fragmentos de folhas e raízes (81%) e 

sementes de Capim-boiador e Embaúba.

Mandi Liso (Pimelopus blochii Vallenciennes, 1840)

O  principal item alimentar encontrado nos estômagos analisados de Mandi Liso foi material vegetal 

com frequência de ocorrência de 83,33%. Foram encontrados compondo este item, fragmentos de folhas e 

raízes e sementes de Capim-boiador. Foi encontrado também, em poucos estômagos, pedaços de insetos da 

ordem Orthoptera (gafanhotos). 

Piau (Leporinus friderici Bloch, 1794)

Os cálculos de frequência de ocorrência para os itens alimentares nos estômagos analisados de Piau 

mostraram que material vegetal foi o principal item alimentar deste peixe ocorrendo em 85,48% dos estômagos. 

Sementes e frutos participaram em 60% da composição do material vegetal. Foram encontradas sementes de 

Capim-boiador, Embaúba, Pau-de-jeju, Canarana e Gargaúba e frutos de Marajá, além de fragmentos de folhas e 

raízes. Fizeram também parte da dieta do Piau, insetos das ordens Hemiptera (percevejos), Odonata (libélulas), 

Hymenoptera (formigas) e Isoptera (cupins). Apenas 9,67% dos itens não foram identificados devido ao alto 

grau de digestão. O item detrito ocorreu em somente 1,61% dos estômagos com alimento.

Sarapó Branco (Sternopygus macrurus Bloch & Schneider, 1801)

A dieta do Sarapó Branco foi composta, principalmente, de material vegetal (65,51%). Ocorreram com 

menor frequência detrito, inseto, peixe e restos orgânicos. O material vegetal encontrado nos estômagos 

analisados foi composto, em sua maior parte, de fragmentos de folhas e raízes (95%) e o restante de sementes 

não identificadas. As ordens dos insetos encontrados foram Odonata, Orthoptera, Hymenoptera e Blattodea.

Sarapó Preto (Apteronodus sp.)

Nos estômagos de Sarapó Preto analisados foram encontrados os itens material vegetal e inseto em 

proporções quase iguais. Fragmentos de folhas e raízes compuseram 100% do material vegetal. Os insetos 

encontrados fazem parte das ordens Orthoptera, Odonata, Hymenoptera, Diptera e Blattodea.

Sardinha (Triportheus angulatus Spix & Agassiz, 1829)

Os cálculos de frequência de ocorrência para os itens alimentares encontrados nos estômagos de 

Sardinha mostraram que o principal item alimentar desta espécie, encontrado no estudo, é material vegetal 

ocorrendo em metade dos estômagos analisados. Foram encontradas sementes de Popoca, Embaúba, Pau-

de-jeju, Canarana e frutos e sementes de Gameleira. Além do material vegetal, esteve presente na dieta da 

Sardinha, alimento de origem animal, insetos. Representantes das ordens Odonata, Coleoptera, Hymenoptera, 

Isoptera, Orthoptera, Diptera e Blattodea estiveram presentes em 32,75% dos estômagos. Com frequência de 

ocorrência menor, apareceram os itens detrito, peixe e restos orgânicos
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Pulso de Inundação e Composição da Dieta das Espécies de Peixes

A composição da dieta das espécies de peixes está relacionada com a dinâmica do pulso de inundação 

das áreas inundáveis da região estudada. Na cheia e vazante, algumas espécies ingeriram muitos frutos e 

sementes de Coccoloba ovata Benth. (Popoca), Cecropia glaziovi Snethlage (Embaúba), Pau-de-jeju (não 

identificada), Ficus insipida (Gameleira), Cordia tetandra Aubl. (Gargaúba), Bactris bongniartii Mart. (Marajá), 

Desmoncus phoenicocarpus Barb. Rodr. (Titara), Genipa americana L. (Jenipapo) e Cissus erosa (Cipó-de-arraia). 

Durante todo o ano, sementes de Paspalum repens (Capim-boiador) e Echinochloa polystachia (Kunth.) Hitche 

(Canarana) foram encontradas nos estômagos dos peixes que consomem material vegetal. 

Os insetos também estiveram presentes durante o período de inundação, especialmente, libélulas, 

gafanhotos, besouros e cupins e formigas por causa da grande quantidade de colônias espalhadas nos galhos, 

folhas e troncos caídos das árvores.

Na estiagem plena, há uma drástica diminuição da área inundada, forçando os peixes a migrarem desses 

habitats em direção ao meio do lago. Isto tem influência direta na composição da dieta de alguns peixes, 

por causa da redução na oferta de alimento, em comparação com as outras fases do ciclo de inundação. 

Nesta época, peixes carnívoros e ictiófagos, como Piranha Ambéu, Piranha Vermelha, Traíra e Pescadinha, 

se alimentam mais porque seu alimento preferido (peixes) fica disponível, “encurralado” no meio do lago. A 

variação sazonal do ciclo hidrológico altera a disponibilidade dos itens alimentares. Então, é durante a cheia, 

quando as águas estão mais altas, que ocorre maior disponibilidade de alimentos. Na vazante, ainda ocorre 

frutificação de algumas espécies vegetais e os peixes ainda consomem alimento proveniente da mata ciliar. 

Na estiagem plena, o contrário ocorre. A escassez de alimento faz com que os peixes diminuam sua atividade 

alimentar, mantendo-se com a gordura que armazenam nas cavidades do abdômen.

Peso dos Estômagos

Como forma de corroborar a importância que as matas ciliares têm como fonte alimentar para peixes, 

principalmente no período de inundação, optou-se aqui por destacar a análise das médias dos estômagos 

de quatro espécies de peixes (Bagrinho, Carrau, Piau e Sardinha) que se alimentam de material oriundo da 

vegetação ciliar, como sementes, frutos e insetos.

A maior média dos pesos dos estômagos nas diferentes fases do ciclo de inundação, para o Bagrinho, 

ocorreu na época da vazante (5,07g) e depois na cheia (2,92g); o Carrau tem as maiores médias também nestas 

mesmas épocas: na vazante 1,80g e na cheia 1,30g. O Piau e a Sardinha apresentaram as maiores médias dos 

pesos dos estômagos na cheia   e depois na vazante: o Piau com 1,48g na cheia e 0,93g na vazante; a Sardinha 

com 1,07g na cheia e 0,49g na vazante.

É no período da cheia que as espécies vegetais começam sua frutificação, com           a queda de frutos 

e sementes, estendendo-se até a época da vazante. Nestas fases, os Igapós ficam inundados e os peixes 

aproveitam para se alimentar não só das espécies vegetais, mas também de insetos que caem na água, dos 

galhos e folhas das plantas.

As menores médias dos pesos dos estômagos para estas quatro espécies de peixes foram registradas 

para o período de estiagem plena: 0,07g para o Bagrinho; 0,66g para o Carrau; 0,1g para o Piau e 0,25g para 

a Sardinha. Nesta época, há uma acentuada diminuição dos recursos alimentares devido à redução da área de 

vegetação inundada.

No geral, as maiores médias dos pesos dos estômagos dos peixes estudados ocorreram nos períodos de 

cheia e vazante. 

Para alguns peixes, como Cará Preta, Curimatá, Tapiaca Chorona e Tapiaca Olhuda, que são peixes 

que apresentaram como componente principal da sua dieta o item detrito e parecem não ter uma relação 
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diretamente dependente da vegetação ciliar para sua alimentação, as maiores médias dos pesos dos estômagos 

não foram registradas para o período em que há uma maior quantidade de mata inundada.

Grau de Repleção dos Estômagos

Foram analisados, no total, 1432 estômagos distribuídos entre 22 espécies de peixes. Os exemplares 

foram coletados nos períodos de cheia, enchente, estiagem plena e vazante. O grau de repleção mais freqüente, 

nas diferentes fases do ciclo de inundação, foi estômago vazio (EV) e em seguida, estômagos cheios (EC), os 

quais ocorreram mais na vazante e depois na cheia.

Entre as espécies de peixes estudadas, o Bagrinho apresentou a maior quantidade de estômagos cheios, 

sendo que foi registrada a maior frequência de ocorrência para este grau de repleção na época da vazante e de 

estômagos vazios na estiagem plena.

A Calambange e a Cará Pitanga não apresentaram nenhum estômago cheio e as maiores porcentagens 

de estômagos vazios para essas espécies ocorreram na estiagem plena. Todos os estômagos da Calambange 

analisados durante a estiagem plena não apresentaram conteúdo estomacal. Esta espécie apresentou a maior 

quantidade de estômagos vazios entre as  espécies estudadas.

No geral, analisando-se os dados dos graus de repleção, verificou-se que a maioria das espécies alimenta-

se mais intensamente durante o período chuvoso, quando grande parte da vegetação ciliar está inundada e 

a oferta de alimentos para os peixes é maior em comparação a outros períodos do ano. Isso foi constatado 

pelos valores de frequência de ocorrência de estômagos cheios nesta época. A alimentação dos peixes continua 

durante a vazante, época de descida das águas em que as espécies vegetais ainda frutificam.

Ciclo Reprodutivo das Espécies de Peixes Amostradas

Tanto as fêmeas quanto os machos imaturos (F1 e M1) ocorreram em maior número na época da vazante: 

das 354 fêmeas imaturas identificadas no estudo, 140 foram capturadas na vazante e 60 dos 180 machos 

imaturos, também nesta época. Ainda no período de vazante, percebeu-se a maior quantidade indivíduos no 

segundo estágio de maturação (F2 e M2). Os peixes em reprodução (F3 e M3) apareceram mais na época de 

cheia. No pico das águas altas, também foram identificadas fêmeas já desovadas. 

Os dados mostraram haver uma sincronia entre os estágios de maturação dos peixes e os períodos de 

inundação. Estes animais, certamente, se reproduzem e desovam nos períodos de enchente e cheia devido à 

maior oxigenação da superfície da água por causa das chuvas, onde se encontram em suspensão ovos e larvas 

recém-eclodidas de algumas espécies de peixes e pelo maior número de habitats dentro da vegetação para 

abrigo e proteção de seus ovos e larvas, propiciados pelo alto nível das águas.

Os peixes realizam migrações no período da enchente para desovar em igarapés ou nas margens de 

rios. Durante a cheia e vazante, aproveitam a disponibilidade de frutos, sementes, raízes, folhas e outros 

alimentos encontrados dentro da vegetação alagada. Alimentam-se intensamente acumulando gordura que 

será utilizada como reserva para as épocas seguintes, quando o alimento pode se tornar escasso e também para 

se prepararem fisiologicamente para o próximo período de reprodução.

Principais Espécies de Peixes Dispersoras de Sementes

A dispersão de sementes é um dos mecanismos utilizados pelas plantas para que novas gerações sejam 

estabelecidas. Quando maduras, as sementes precisam ser dispersas para longe da planta-mãe para que não 
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haja competição entre indivíduos da mesma espécie em uma pequena área. Essa dispersão de sementes pode 

ser do tipo zoocórica (biótica), que utiliza animais como agentes dispersores ou abiótica, realizada pelo vento 

(anemocoria), pela água (hidrocoria) ou pela própria planta (autocoria). Entre os vetores bióticos de dispersão, 

os peixes têm contribuição significativa neste processo, particularmente em ambientes alagáveis.

Das vinte e duas espécies de peixes estudadas, onze mostraram na composição de sua dieta, frutos e 

sementes. No entanto, algumas, pela maior diversidade de sementes encontrada nos conteúdos estomacais, 

parecem ter relação mais forte com as plantas no processo de dispersão de sementes (Tabela 2).

Neste estudo, foram encontradas, nos conteúdos estomacais dos peixes, onze espécies vegetais que 

têm seu processo reprodutivo favorecido pela ictiocoria: Popoca, Marajá, Cipó-de-arraia, Embaúba, Capim-

boiador, Jenipapo, Canarana, Gameleira, Gargaúba, Titara e Pau-de-jeju. Em troca, estas plantas ofertam frutos 

e sementes para algumas espécies de peixes, os quais também têm, adicionalmente, na sua dieta, folhas e raízes, 

principalmente na fase de cheia, entre os meses março e maio. Dentre os peixes que se alimentam de material 

vegetal, somente duas espécies consumiram apenas fragmentos vegetais: Chubanga (Hemiodopsis sp.) e Sarapó 

Preto (Apteronodus sp.).

Tabela 2. Lista dos principais peixes consumidores de frutos e sementes amostrados na região lacustre de 
Penalva – Baixada Maranhense, espécies vegetais consumidas, número de estômagos com alimento, número 

de estômagos com material vegetal e percentagem de estômagos com frutos e/ou sementes em relação ao 
total de estômagos com material vegetal.

Consumidor Nome 
comum

Planta Nome científico

Nº de 
Estômagos 

com 
alimento

Nº de 
Estômagos 

com material
vegetal

Estômagos com 
frutos e/ou 

sementes (%)

Aracu Paspalum repens 42 38 8

Bagrinho

Coccoloba ovata, Bactris brongniartii, Cissus erosa, 
Cecropia glaziovi, Paspalum repens, Genipa americana, 

Echinochloa polystachia, Ficus insipida,
Cordia tetandra, Desmoncus phoenicocarpus

101 46 76

Calambange Paspalum repens 14 6 50

Carrau
Paspalum repens, Echinochloa 

polystachia, Cecropia glaziovi, Pau de Jeju (ANI)
93 68 37

Cará Preta Paspalum repens, Pau de Jeju (ANI) 34 13 54

Jeju Sementes não identificadas 19 8 13

Mandi Bicudo Paspalum repens, Cecropia glaziovi 42 16 19

Mandi Liso Paspalum repens 6 5 40

Piau
Paspalum repens, Echinochloa polystachia, Cecropia 
glaziovi, Cordia tetandra, Bactris brongniartii, Pau de 

Jeju (ANI)
62 53 60

Sarapó Branco Sementes não identificadas 29 19 5

Sardinha

Paspalum repens, Echinochloa 
polystachia, Coccoloba ovata, Cecropia glaziovi, Ficus 

insípida,
Pau de Jeju (ANI)

58 29 41

ANI= ainda não identificada (cientificamente).
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Mudanças Ambientais na Região Lacustre de Penalva e Sustentabilidade da Pesca 

Segundo o Conhecimento Tradicional

O entendimento de como as populações tradicionais percebem o ambiente em que vivem pode servir 

como base para a compreensão de alterações no ecossistema e para o gerenciamento de ambientes na busca 

da sustentabilidade.

Foram relatadas em entrevista com informante local, detentor de conhecimento e experiência com a 

pesca e o ambiente regional, modificações ocorridas na vegetação ciliar e na ictiofauna da região lacustre de 

Penalva, em um horizonte temporal de uma a duas décadas.

Uma cadeia de problemas se estabelece e se desenvolve a partir das atividades realizadas pelo homem 

local. Os desmatamentos e as queimadas da vegetação ciliar para a implantação de roças e pastagens, segundo 

o pescador, são as principais causas das alterações ambientais ocorridas. Com a retirada da vegetação ciliar, 

os lagos sofrem assoreamento, o que tem diminuído as suas profundidades; há um aumento da área marginal 

aos lagos que serve de local para o gado bubalino que destrói a vegetação aquática, e que, além disso, altera a 

qualidade da água, com a excreção de fezes e urina. Em adição, com a supressão da vegetação ciliar, tem ocorrido 

diminuição na ocorrência e quantidade de macrófitas aquáticas no período da cheia, o que, por consequência, 

prejudica a ictiofauna local.

Foram mencionadas também, mudanças relacionadas à ictiofauna, tais como a redução na quantidade 

e tamanho dos peixes, além de alterações no sabor. Comparando a quantidade de peixes atual com a década 

anterior, foi relatado que o Bagrinho, o Aracu e o Carrau são os únicos peixes que existem ainda em grande 

quantidade. No caso específico do Carrau, foi explicado que este não é muito apreciado pelos pescadores e 

pela população do município; daí a sua ocorrência ainda inalterada, ao contrário de muitas outras espécies. A 

Sardinha era muito pescada no meio do lago e hoje elas migraram para as enseadas por causa da diminuição no 

nível da água. No geral, todas as espécies de peixes diminuíram muito em quantidade devido à redução dos seus 

locais de reprodução, alimentação e abrigo e pela pressão da pesca.

Com respeito ao tamanho e peso dos peixes, foi relatado que todas as espécies tiveram diminuição 

considerável tanto no peso quanto no tamanho. Do ponto de vista dos pescadores, algumas espécies de peixes 

estão fadadas ao desaparecimento, como a Curimatá, a Sardinha e o Jeju. Este último desova nos Aterrados, um 

tipo de ambiente regional que vem sofrendo com as queimadas.

Outra mudança percebida, pelo pescador, é a alteração no sabor do peixe na época do verão devido à 

modificação na qualidade da água pela presença no lago do gado bubalino.

O pescador Penalvense tem noção de que a pesca está se tornando insustentável e que o homem local, 

tanto pescador como agricultor, é o que mais contribui para isso. O senso de conservação parece não existir 

entre aqueles que fazem uso dos recursos da natureza para sua sobrevivência.

As Relações entre a Ictiofauna e a Vegetação Ciliar Lacustre e suas Implicações na 

Sustentabilidade da Pesca Regional

No entorno da área lacustre de Penalva, a ocupação antrópica tem resultado em desmatamentos e 

queimadas, principalmente com o estabelecimento de áreas agrícolas (roças), principal forma de uso do solo 

na região, mas também como decorrência de atividades extrativas, principalmente de madeira e lenha, assim 

como para implantação de pastagens para pecuária bubalina e bovina.

Embora desmatamentos e queimadas nas áreas adjacentes aos lagos não tenham ainda atingido níveis 

muito intensos, essas atividades começam a ser observadas com mais frequência em diversos pontos da 

vegetação ciliar dos lagos. Percebe-se, pois, avanço desses processos de interferência antrópica em direção 

às margens dos lagos, o que implica em um cenário futuro preocupante no que se relaciona com os lagos, suas 

formações ciliares, sua conservação e sustentabilidade da pesca regional.
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A supressão da vegetação ciliar acarreta redução da disponibilidade de alimentos para os peixes, 

principalmente no período de cheia, pela produção de frutos e sementes pelas espécies ciliares e de insetos 

alóctones relacionados com as espécies vegetais e os ambientes ciliares que formam. Ainda como consequência 

da supressão da vegetação ciliar, pode ocorrer diminuição também da disponibilidade dos locais de reprodução 

e abrigo e aumento da incidência de luz sobre a água, pela ausência da vegetação, o que pode comprometer o 

desenvolvimento, a ocorrência, ou mesmo a sobrevivência de algumas espécies de peixes.

Os efeitos negativos da retirada da vegetação ciliar serão sentidos não só pela ictiocenose, mas também 

pelas populações humanas regionais, pelo comércio íctico e pelo ecossistema como um todo.

A população Penalvense vive, praticamente, da pesca de subsistência e da comercialização do pescado. 

De acordo com Araujo (2005), a produção média diária de peixe na região lacustre de Penalva é em torno de 

3.000 kg, que proporcionam renda e alimento para a população de pescadores envolvidos e para a população 

em geral de Penalva e outros municípios. Alterações na vegetação ciliar podem levar a uma diminuição nessa 

disponibilidade e quantidade de peixes, afetando o comércio, o consumidor e o pescador. Um decréscimo 

na oferta de peixes gera impactos negativos em outros componentes do ecossistema. As aves aquáticas, por 

exemplo, também seriam afetadas pela redução do seu alimento.

É importante mencionar que quando se trata de sustentabilidade da pesca, fica claro que a redução do 

estoque pesqueiro e outros impactos negativos na ictiofauna não são sempre inerentes à atividade da pesca 

em si. Com frequência, muitos desses efeitos negativos são, também, resultantes do que ocorre no entorno do 

ambiente aquático.

A cadeia de relações é, portanto, clara: os ambientes ciliares são de grande importância para a ictiofauna, 

do mesmo modo que os peixes o são para as plantas e para o homem. Os efeitos das intervenções negativas 

serão, pois, sentidos pelas três partes envolvidas.

CONCLUSÕES

O conhecimento dos pescadores sobre a relação da ictiofauna e a vegetação ciliar regional foi confirmado 

pela metodologia etnobiológica aplicada. Das dezesseis espécies de plantas citadas pelos pescadores como 

alimento de peixes, dez foram de fato encontradas nos conteúdos estomacais de algumas espécies de peixes, 

sendo: Popoca, Marajá, Cipó-de-arraia, Embaúba, Capim-boiador, Jenipapo, Canarana, Titara e Pau-de-jeju. 

Além destas, frutos da Gameleira, não citada nas entrevistas, foram achados nos conteúdos estomacais do 

Bagrinho e da Sardinha.

Dentre as espécies citadas, não se confirmaram como parte da dieta da ictiofauna, as seguintes: Cipó-

michila, Tuturubá-do-campo, Arariba, Arapari, Criviri e Camucá. Provavelmente por serem frutos maiores, não 

foram encontrados nos estômagos dos peixes analisados, o Tuturubá-do-campo e o Arapari; este, além disso, é 

um fruto duro, sem polpa e de formato arredondado e achatado o que torna difícil a sua ingestão pelos peixes. 

A Arariba por ter seus frutos formados por três arestas parece não atrair a ictiofauna local e também dificultar 

a sua ingestão. A não ocorrência de frutos de Criviri nos estômagos analisados, certamente, se deve à queda 

desses frutos acontecer quando as águas já baixaram não estando mais a vegetação inundada.

As espécies vegetais ciliares não contribuem na alimentação dos peixes somente com frutos e sementes. 

A oferta de alimentos para esses animais é maior, visto que foram encontradas, nos estômagos analisados 

da maioria das espécies de peixes, grandes quantidades de fragmentos de folhas e raízes, além de insetos 

associados às plantas.

Os resultados das análises dos conteúdos estomacais indicaram que os peixes analisados dependem 

intrinsecamente da vegetação ciliar para a sua alimentação. Das vinte e duas espécies de peixes estudadas, 

quinze apresentaram material vegetal como item da dieta alimentar. No entanto, em onze destas espécies de 

peixes, foram encontradas sementes e frutos de espécies vegetais ciliares.
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Exceto em um único caso, o da Cará Preta, nos estômagos da qual foram encontradas sementes 

trituradas de Pau-de-jeju, todas as outras sementes e frutos encontrados e identificados nos estômagos dos 

peixes estavam aparentemente intactas, indicando que estes peixes podem atuar como efetivos dispersores 

das espécies vegetais ciliares, contribuindo efetivamente para a formação e distribuição da vegetação ciliar na 

região.

As análises dos dados mostraram também que os peixes possuem uma maior atividade alimentar durante 

o período chuvoso, época em que a vegetação ciliar encontra-se inundada. Isto foi evidenciado através da 

identificação dos graus de repleção e pesos dos estômagos analisados. No geral, foi registrado para as épocas 

de cheia e vazante o maior número de estômagos cheios e, consequentemente as maiores médias dos pesos 

dos estômagos.

A análise do conteúdo estomacal mostrou ainda que as matas ciliares podem servir, indiretamente, para 

a alimentação de algumas espécies de peixes consumidoras de algas. Na dieta do Pacu foram identificadas algas 

fitoplanctônicas bem como, algas perifíticas sinalizando a importância das folhas e troncos caídos das árvores 

como locais de desenvolvimento desta flórula, que também pode ser encontrada fixa ou frouxamente aderida 

às macrófitas aquáticas.

No que diz respeito ao ciclo reprodutivo dos peixes estudados, o maior número de machos e fêmeas em 

estágio de reprodução foi registrado para o período da cheia, corroborando as informações dos pescadores 

entrevistados de que todas as espécies de peixes se reproduzem e desovam na estação chuvosa. Nesta época, a 

disponibilidade de locais para desova dentro das matas é maior, podendo os peixes depositar seus ovos e larvas 

dentro da vegetação.

Com relação aos locais de abrigo, segundo os pescadores, onde há vegetação submersa, os peixes 

procuram esconderijo. Isto também foi constatado através do registro dos locais de captura, para associação 

do peixe com o tipo de vegetação. O Igapó foi a única tipologia vegetacional citada como adjacente aos locais de 

pesca na época das “águas altas”, o que indica a preferência por essas áreas como local para captura de peixes.

Evidenciou-se também neste estudo, o conhecimento local sobre a situação da pesca na região e sobre 

sua sustentabilidade. As informações adquiridas sinalizaram para a possibilidade de desaparecimento futuro 

de algumas espécies de peixes que têm diminuído muito, tanto em quantidade quanto em tamanho, devido 

principalmente à sobrepesca e à supressão da vegetação ciliar, com queimadas e desmatamentos.

Embora as áreas para agricultura ainda se encontrem concentradas nas porções de terra firme da região, 

elas vêm aumentando com o passar dos anos, indicando ameaça para a vegetação, peixes e para a população 

do local, pelas consequências. Os efeitos da supressão da vegetação ciliar já se fazem sentir sobre a pesca, com 

a redução e/ou desaparecimento de ambientes de abrigo, alimentação e reprodução das espécies de peixes, o 

que tem resultado, segundo os pescadores locais, em redução da ocorrência de algumas espécies, bem como 

redução do tamanho de outras.

Ficaram claras, pelo estudo, as muitas relações existentes entre os ecossistemas terrestres e aquáticos, 

principalmente, entre plantas e peixes. Há dependência dos peixes dos itens alimentares proporcionados pela 

vegetação ciliar e dela como local de abrigo e reprodução. As espécies de peixes efetivamente contribuem na 

dispersão de sementes de várias espécies vegetais.

Os avanços nos desmatamentos e queimadas que, gradativa e consistentemente, afetam as matas ciliares 

da região, modificando a paisagem, destruindo habitats e quebrando cadeias, têm produzido e continuarão a 

produzir, se medidas de controle e conservação não foram adotadas, danos irreversíveis à ictiofauna e, em 

consequência, à pesca e ao homem regional.
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A V A L I A Ç Ã O  D O  P O T E N C I A L  T U R Í S T I C O 
S U S T E N T Á V E L  D A  R E G I Ã O            

L A C U S T R E  V I A N A - P E N A L V A - C A J A R I 

Marilene Sabino Bezerra, José Policarpo Costa Neto, Ricardo Barbieri, Daniel Rocha Pereira

INTRODUÇÃO

A Baixada Maranhense, apesar de pertencer à Amazônia Legal brasileira, possui um eco complexo que, 

sob muitos aspectos, muito se assemelha ao Pantanal Mato-grossense, especialmente no que se refere aos 

campos naturais inundáveis das bacias hidrográficas dos rios Pindaré, Mearim, Turiaçu e Pericumã, que formam 

o maior conjunto de bacias lacustres do nordeste, reunindo uma grande variedade de ambientes aquáticos 

representados por rios, lagos e estuários, que abrigam uma grande diversidade de flora e fauna.

As principais atividades econômicas geradoras de renda para a população local são ligadas à pesca, 

à agricultura, à pecuária extensiva e ao extrativismo de babaçu e da juçara. A região possui também grande 

diversidade sociocultural, que abrange, comunidades de trabalhadores rurais que vivem da lavoura da pesca e 

do extrativismo, dentre as quais, se destacam muitas comunidades quilombolas.

Esta pesquisa surgiu da necessidade de identificar as características ambientais, sociais, econômicas e 

culturais da região lacustre Viana-Penalva- Cajari, visando a determinar o potencial da referida região para 

o turismo sustentável. Desse modo, fez-se necessário uma abrangência tanto quantitativa, identificando os 

recursos ecológicos e culturais ou de estabelecimentos de apoio ao turismo existente na cidade, como também 

qualitativa, no sentido de estar atenta ao estado de conservação dos ambientes naturais e dos construídos e à 

qualidade dos serviços e equipamentos voltados para atender às necessidades básicas do turista.

A região lacustre Viana-Penalva-Cajari possui grande diversidade de recursos naturais, entre eles, lagos, 

rios, ilhas e resquícios de matas primárias, o que permite lhe atribuir a potencialidade para o desenvolvimento do 

turismo sustentável na região. A notável beleza paisagística tem sua origem no conjunto dos recursos naturais 

abundantes que são utilizados, pela população, diuturnamente, para o atendimento das necessidades básicas. 

Assim, o ecossistema lhe fornece água para os mais diversos fins, alimentos sob a forma do pescado e de 

outros produtos, propicia-lhe o deslocamento através de embarcações, provê-lhe materiais para a construção 

de moradia, lazer e, além disso, propicia uma paisagem deslumbrante tanto no “inverno”, como no “verão”. A 

investigação da percepção da comunidade sobre o meio onde vive é determinante para a identificação 

dos principais atrativos naturais da região, assim como para observar a existência de possíveis mudanças 

ambientais que vem ocorrendo na área de forma a realizar um acompanhamento sistemático da situação.

É, portanto, fundamental, que se busque conhecer o potencial regional para o turismo sustentável, 

como um instrumento capaz de promover a melhoria da qualidade de vida desses contingentes humanos e 

evitar a degradação dos ambientes visitados. Referido conhecimento, ademais, tem o propósito de subsidiar 

estudos e pesquisas posteriores que visem a investigar a atividade turística na região e sirvam como base para 

o planejamento da atividade turística dentro dos padrões de sustentabilidade.
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METODOLOGIA

Modelo Conceitual da Pesquisa

O modelo de planejamento aqui adotado é apresentado por Beni (2001), elaborador do Sistema de 

Turismo (SISTUR). Entendeu-se ser este o modelo adequado à necessidade deste trabalho, em virtude de possuir 

enfoque multidisciplinar capaz de valorizar as relações ambientais (ecológicas/econômicas/sociais/culturais), 

mas também analisar as relações operacionais que determinam o mercado turístico (produção/distribuição/

consumo), assim como verificar a superestrutura composta pelas entidades públicas e pela ordenação jurídico 

administrativa, e ainda, a infraestrutura, como o sistema de segurança, transportes, comunicações e outros 

serviços prestados à comunidade, conforme a seguir.

O modelo em referência contempla as questões técnicas, sem perder de vista as questões ambientais 

tão importantes para o bom funcionamento da atividade enquanto um sistema.

Para realização de estudo dos indicadores do potencial turístico sustentável da região lacustre Viana-

Penalva-Cajari, na Baixada Maranhense, foi necessária a realização de um levantamento detalhado da oferta 

turística local, composta pelos atrativos naturais e culturais, equipamentos e serviços de infraestrutura básica 

e de apoio ao turismo existente nos municípios. Para a investigação da oferta, utilizaram-se os formulários 

específicos adotados pela Embratur e Secretaria de Estado Extraordinária para Desenvolvimento do Turismo/

MA.

Métodos de Análise da Oferta Turística

A pesquisa pode ser entendida como descritiva, quantitativa e qualitativa, considerando que se propõe, 

por um lado, a identificar as características socioambientais e culturais da região lacustre Viana-Penalva-Cajari 

e conhecer as variáveis que as influenciam e, por outro, quantificar a oferta turística local, infraestrutura, 

equipamentos e serviços disponíveis. O levantamento da oferta turística foi feito individualmente nos 

municípios que compõem a área de estudo.

O desenvolvimento deste trabalho deu-se através de duas ações básicas: pesquisa de gabinete e pesquisa 

de campo. A pesquisa de gabinete buscou realizar levantamento de dados bibliográficos e documentais, em 

fontes bibliográficas técnico-científicas especializadas nas áreas de turismo e meio ambiente. A pesquisa 

de campo, realizada através da coleta de dados “in loco”, utilizou um instrumental específico no formato de 

formulário, sugerido por Beni (2001), para levantamento da oferta turística, e questionário da autora, adaptado 

de Ruschmann (1997), para a investigação da percepção da comunidade sobre o ambiente e a potencialidade 

turística do seu município.

Adotou-se como público alvo da pesquisa os funcionários dos órgãos administrativos dos municípios 

e empresas turísticas e de apoio ao turismo, membros dos Sindicatos dos Professores, dos Sindicatos dos 

Trabalhadores Rurais (pescadores, agricultores e artesãos), que constituem as Comunidades Tradicionais 

e são agentes multiplicadores potenciais para fornecer dados e informações sobre o município. A amostra, 

intencionalmente direcionada, determinou a necessidade entrevistar 05 membros da diretoria, no caso dos 

Sindicatos, além dos dirigentes dos órgãos públicos, de 03 funcionários públicos, dos gerentes/proprietários e 

de dois funcionários de cada empresa ou serviços voltados para o turismo.

Para realização de estudo dos indicadores do potencial turístico sustentável da região dos lagos, Viana-

Penalva-Cajari, Baixada Maranhense, foi necessária a realização de um levantamento detalhado da oferta 

turística local, composta pelos atrativos naturais e culturais, equipamentos e serviços de infraestrutura básica 

e de apoio ao turismo existente nos municípios. Para a investigação da oferta foram utilizados os formulários 

da Embratur.
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A coleta de dados foi implementada através da utilização de instrumentos específicos para cada público 

alvo: com a comunidade, serão aplicados questionários; para os proprietários ou gerentes de estabelecimentos 

turísticos, foram utilizados os modelos e formulários da Embratur e Secretaria Extraordinária para 

Desenvolvimento do Turismo/MA, próprios para levantar a oferta turística de uma localidade; com os dirigentes 

municipais e gestores públicos do turismo utilizou-se do recurso da entrevista orientada para cada segmento.

A metodologia adotada contou ainda com a participação das principais comunidades, através de suas 

lideranças, em todas as etapas de implementação da pesquisa, privilegiando-se, desse modo, os conhecimentos 

das comunidades tradicionais sobre a região e a cultura local.

A pesquisa de campo contou com a realização de cinco viagens, sendo a primeira para reconhecimento 

das características ambientais da Baixada, nos municípios de Viana, Penalva e Arari. Nesta ocasião, teve-se 

a oportunidade de interagir com o meio natural e cultural dos municípios, observando-se os modos de vida 

das populações locais, através dos aspectos da gastronomia, tipos de embarcações, moradia e costumes 

tradicionais.

Três viagens foram realizadas para identificação da oferta turística dos municípios e realizadas para 

levantamento da percepção da comunidade sobre o ambiente e a potencialidade turística do município. Na 

ocasião aplicaram-se os questionários com o público alvo definido.

Considerando-se que, após apuração de dados sobre a cultura local, percebeu-se a importância do 

Festival do Peixe em Viana, realizou-se a 6ª viagem visando à percepção da comunidade sobre esta manifestação 

popular e fechamento do Inventário turístico da região.

A implementação da pesquisa se deu através de uma sequência de visitas com a aplicação de 

questionários específicos para cada área. A investigação da oferta turística aconteceu na sede dos municípios e 

constou basicamente de: reconhecimento do ambiente; visita aos Órgãos Públicos e Associações e Sindicatos; 

levantamento das características gerais e aspectos legais e administrativos; levantamento dos aspectos 

socioeconômicos; levantamentos dos aspectos naturais e culturais; levantamentos da infraestrutura turística; 

investigação da percepção da comunidade e constituição de acervo imagético.

A visita aos órgãos públicos aconteceu de acordo com a organização político- administrativa da cada 

município, que muda conforme as necessidades de cada um, mas basicamente foram selecionadas e visitadas 

as seguintes Instituições Públicas: Prefeitura Municipal; Secretaria de Educação; Secretaria de Saúde; 

Secretaria de Cultura; Secretaria de Planejamento; Secretaria de Infraestrutura; Secretaria de Agricultura e 

Abastecimento; Secretaria de Assistência Social.

Não há Secretarias de Turismo na estrutura organizacional dos três municípios, o que dificulta o 

levantamento de dados mais consistentes, do ponto de vista da atividade turística. Vale ressaltar que, no 

município de Viana, existe uma Coordenação de Turismo, com uma melhor visão da organização da atividade e 

constante contado com a Secretaria de Estado Extraordinária para o Desenvolvimento do Turismo (SEEDETUR), 

que auxilia o direcionamento da atividade local.

Na pesquisa realizada com proprietários e trabalhadores do setor turístico, priorizaram-se as empresas 

de serviços de hotelaria, alimentação, transportes e entretenimento, que formam a base das necessidades dos 

turistas no local de destino.

Os Sindicatos elencados, por sua importância na representação da organização social dos municípios, 

por um lado contemplam os lavradores e pescadores, através do Sindicato de Trabalhadores Rurais e Colônias 

de Pescadores, com seus profundos  conhecimentos sobre os ambientes naturais e, por outro, o Sindicato dos 

Professores, formadores de futuros cidadãos que irão atuar, se estimulados, na conservação dos ambientes 

naturais e culturais.

Teve-se a oportunidade de visitar comunidades rurais na busca de elementos  culturais citados por 

dirigentes de instituições públicas e comunidades em geral, como os povoados de Baías, por sua vocação para 

confecção de bonecas da palha do milho, e o povoado de São Cristóvão, famoso por ser comunidade quilombola, 
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que tem preservado aspectos da cultura negra, como, por exemplo, o tambor de crioula, citado durante toda a 

pesquisa como forte atrativo cultural, no município de Viana.

Com base nas informações levantadas sobre o município, e apuração dos dados coletados, foi possível 

a elaboração do inventário da oferta turística local, que   fundamentou a análise do potencial turístico da Região 

Lacustre de Viana-Penalva-Cajari.

O levantamento da Oferta Turística da região deu-se através da utilização do Modelo de Questionário 

da Oferta Turística da Secretaria Extraordinária para Desenvolvimento do Turismo, adaptado da Embratur, 

e a aplicação dos Modelos de Formulários de Pesquisa de Campo (FPC), sugeridas por Beni (2001) para 

investigação junto aos estabelecimentos que prestam serviços de hospedagem, alimentação e entretenimento, 

conforme especificações a seguir.

Aplicados com a prefeitura e órgãos municipais:

-FPC 01 - Formulário de Pesquisa de Campo – Atrativos Turísticos Naturais;

- FPC 02 - Formulário de Pesquisa de Campo – Atrativos Turísticos Histórico- Culturais;

- Questionário da Oferta Turística.

Aplicados com os proprietários ou administradores das empresas que prestam                serviços de apoio ao 

turismo na região:

- FPC 03 - Formulário de Pesquisa de Campo – Equipamento Hoteleiro;

- FPC 04 - Formulário de Pesquisa de Campo – Equipamento Extra-Hoteleiro (Alojamentos não-

convencionais);

- FPC 05 - Formulário de Pesquisa de Campo – Equipamento Extra-Hoteleiro (Acampamentos Turísticos 

Campings);

- FPC 06 - Formulário de Pesquisa de Campo – Equipamentos Complementares de Alimentação;

- FPC 07 - Formulário de Pesquisa de Campo – Equipamentos Complementares de Recreação, 

Entretenimento e outros Serviços Turísticos;

Observe-se que não foram aplicados os formulários de pesquisa de campo FPC 04 e 05 por não existir 

nos municípios pesquisados equipamentos extra-hoteleiros não convencionais e “campings”.

Para investigação da percepção da comunidade, elaborou-se questionário específico com questões 

abertas e fechadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Oferta do Turismo 

Segundo informações da coordenadora de turismo do município, a atual atividade turística que está 

sendo desenvolvida no município é o turismo ecológico, sendo que, na sua opinião, poderão ser implementadas 

atividades de turismo de pesca amadora, náutico e religioso.

Os aspectos culturais são logo notados pela arquitetura colonial da cidade, que possui um importante 

patrimônio tombado pelo IPHAN, onde se encontra a Biblioteca Pública Municipal Ozimo de Carvalho, fonte 

de pesquisa sobre a história e o povo vianense. Viana foi tombada como Centro Histórico, através do Decreto 

n.º 10.899 de 17.10.88, Insc. no Liv. de Tombo n.º 040, folha 09 em 29.10.88; e, Sinos da Igreja Matriz de Nossa 

Senhora da Conceição, Decreto n.º 12.456 de 03.07.92, Insc. no Liv. de Tombo n.º 061, folha 013 em 03.08.92 

(MARANHÃO 2006).

As manifestações e tradições culturais são de cunho religioso, popular, folclóricas, apresentadas através 

da comida, das danças, da música e do artesanato local. As principais festas são: Festejos juninos, o aniversário 
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da cidade (08/julho), Festival do Peixe(setembro), N. Sª Menina (08/setembro) e N.Sª da Conceição (08/

dezembro). Outras festas citadas foram: a Festa da Ascensão, no povoado de São Cristóvão (Maio), Festival 

de Inverno, (maio), Festejo de N.S. de Fátima (1º a 13 de maio), Festival do Reggae (setembro), Festa de São 

Benedito (outubro), Festa de N. S. de Nazareth (novembro) e Festa de Santa Bárbara (dezembro).

As Comunidades Quilombolas mais importantes do município elencadas pela secretária municipal de 

cultura são a de São Cristóvão, a do Carro Quebrado e a do Mocambo, fortes com seus atrativos do tambor 

de crioula que atraem visitantes dos outros povoados, principalmente durante os festejos de cunho religioso.

Em Penalva, os principais atrativos histórico-culturais são representados pela Biblioteca da Secretaria 

de Educação, localizada num prédio histórico; pelo sítio histórico do Engenho do Jatobá, que, há quarenta e 

sete anos, produz artesanalmente a famosa cachaça Jatobá e pelo Centro de Cultura do Município, que realiza 

oficinas de pintura, artesanato, música e teatro. Como patrimônio arquitetônico, identificou-se a Igreja de São 

José no centro da praça matriz. As manifestações culturais são representadas pelas brincadeiras do Bumba 

meu boi, Tambor de Crioula e festejos de São Sebastião e de São Benedito. O Festival do Peixe acontece na 

última semana de outubro.

A ACONERUQ lista doze comunidades quilombolas no município, a seguir: São Joaquim, São Braz, Santo 

Antônio, Oriente, Condurú, Timbiras, Ludovico, Capivari, Gapó, Capim Fino, Saubeiro e Capoeira.

O entretenimento da comunidade fica por conta dos espaços como Clube Fundo de Quintal, Quadra da 

Oleama, Grêmio-Centro Cultural Penalvense e os clubes Overnight, Mercês e Jamaica Drinks.

Em Cajari, as manifestações e tradições culturais são de cunhos religiosos, dentre eles os Festejos 

Juninos, Festas de São Benedito, Festa Nossa Senhora da Conceição e o Festejo de São João. O Bumba Meu Boi 

faz parte da tradição local, sendo que o sotaque mais executado é o de matraca, embora haja também o sotaque 

de orquestra. Pode-se citar os Bumba Meu Boi União de São João, Brilho do Maracu, além dos Bois da Zona 

Rural da Enseada Grande, da Severa, de São Miguel e da Francisca.

Dentre os sítios históricos e ecológicos elencados pela Secretaria Municipal de Cultura, encontram-se 

os Engenhos de Santa Teresa, de Flores, de São José, do Cadoz, de Tramaúba, e de Regalo, este último localizado 

no povoado de Regalo e ainda ativo.

As comunidades Quilombolas citadas pela ACONERUQ são em número de quinze: Enseada Grande, 

Bela Vista, Santa Severa, Cajazinho, Camaputiuia, São Miguel dos Correas, São Miguel da Passagem, Mocoroca 

I e II, Bolonha, Santa Maria, Flexal, Baixinha e São Luís.

Observe-se que Cajari é considerada a cidade da música, e possui a tradição da Banda de Música da 

Escola de Música Marcelino Fernandes Furtado, cujo maestro é o senhor Raimundo Abreu.

Percepção das Comunidades sobre o Ambiente onde Vivem e sobre o Potencial do seu 

Município para o Turismo Sustentável

Comunidade do Município de Viana

A amostra da pesquisa foi delineada considerando os segmentos que tem contato direto (hotéis e 

restaurantes) ou indireto (Sindicato dos Trabalhadores rurais e dos professores) com os visitantes, sendo 

que foram entrevistados no município de Viana 43 pessoas, sendo que 53,5% delas são do sexo feminino. 

Desse contingente, 83% residem ali há mais de 20 anos. As faixas etárias compreendidas entre 36 a 45 anos 

concentram-se 35% (Gráfico 1).

Com respeito ao nível de instrução, 35% declararam possuir ensino médio, enquanto que 23% afirmaram 

ser analfabetos, 28% possuem o ensino fundamental e 14%, o ensino superior.



214 Sustentabilidade dos ecossistemas do Maranhão

A atividade profissional mais detectada foi a de lavradores com 35% dos entrevistados, seguida da de 

funcionários públicos (21%). De modo geral, observa-se que os indivíduos que possuem o terceiro grau são os 

funcionários públicos e alguns empresários, como é o caso do proprietário do Hotel Brasil.

Gráfico 1 - Faixa etária Viana

Fonte: autora.

Gráfico 2 - Atividade profissional

Fonte: autora.

De modo geral, todos os entrevistados sabem da existência dos rios Maracú (citado por 92,5%) e 

Pindaré (lembrado por apenas 7,5%). Quanto aos lagos, embora todos os conheçam, houve divergência quando 

questionados sobre qual o mais bonito: o de Viana, foi citado por 83,5%; o Aquiri, por 14%; e o Formoso, apesar 

de pertencer ao município de Penalva, foi citado por 2,5%.

No que concerne ao período em que os campos ficam inundados, há uma compreensão homogênea de 

que é sempre nos primeiros seis meses do ano, entretanto, enquanto 77% dos entrevistados citaram os meses 

de abril, maio e junho, como aqueles em que o nível d’água dos lagos atinge a sua plenitude, 23% entendem que 

isso ocorre nos meses de janeiro, fevereiro e março. Por consequência, a percepção sobre a fase seca dá-se de 

modo assemelhado: a maioria (63%) indicou o período de outubro a dezembro, como sendo o de seca extrema, 

enquanto que 37% citaram o trimestre de julho a setembro.

Apesar de todos os entrevistados terem declarado perceber mudanças ambientais no decorrer do tempo, 

evidenciam-se as diferentes formas de percepção, quando eles são instados a listar os tipos de alterações no 

meio natural: os desmatamentos, principalmente as derrubadas dos araribais, por exemplo, foram citados em 

77% das respostas; o desequilíbrio ambiental, representado pela destruição dos campos e lagos, provocada 

pelos búfalos, foi citado por 50%; as queimadas, por 45%. Na listagem das principais consequências apontadas, 

a diminuição da biodiversidade constou de 56% das respostas, seguida do aumento da temperatura (35%), 

assoreamento (30%), rápida vazão (28%) e a poluição (5%).

Dentre as manifestações culturais mais citadas, o bumba-meu-boi destacou-se, tendo sido citado por 

95% das pessoas. O festival do peixe vem em seguida, indicado por 72%; a festa de São Gonçalo, por 35%; o 

tambor de crioula, por 12%; o carnaval, por 11%; danças indígenas, por 11% e o aniversário da cidade apontado 

por 7%. O ponto forte do município neste item é o bumba-meu-boi, orgulho da comunidade vianense, e o festival 

do peixe, que já é uma tradição da cidade e que acontece há 25 anos consecutivos, já estando incorporado à 

vida do vianense.

Após quase todos os entrevistados (97%) haverem declarado saber o que era a atividade turística, a 

pesquisadora procurou investigar se tinham percepção sobre os atrativos e serviços existentes em Viana. 

Para tal, pediu-lhes que relacionassem as opções que indicariam a alguém que estivesse visitando a cidade. 

Como resposta, a peixada de pescada, de branquinha (ou tapiaca), ou surubim, foi citada por 93% delas, como 

prato típico muito apreciado pela população; a galinha caipira constou da listagem de 18%; e a torta de jabiraca 

(traíra seca) só apareceu no rol de sugestões de 5%. Do mesmo modo, o restaurante “Frutos do Lago”, foi um dos 

sugeridos por 37%, seguido da Churrascaria Rebeca (32%), e de outros restaurantes como o do Hotel Vianense 

(28%), o Fundo de Quintal (21%), o do Eliseu (21%), o da Maria Rita (16%) e do Self-Service Rebeca (11%).
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O local mais apropriado para passear foi o Parque Dilu Melo, apontado por 67% dos entrevistados. Os 

lagos foram a 2ª opção, citada por 42%, seguidos do Oiteiro do Mocoroca (7%) e da Praça da Igreja Matriz (5%).

O Hotel Vianense foi o recordista em indicações como local de hospedagem, com 63%, por ser o mais 

antigo e tradicional da cidade. Destacaram-se, também: a Pousada Água Viva, citado por 37%; a Pousada 

Rebeca, por 32,5%; a Isto É Pousada, por 13%; O Hotel Bom Jesus, por 11% e o Hotel Pousada com a indicação 

de 6% dos entrevistados.

A maioria dos entrevistados (65%), não soube indicar um local específico para aquisição de um produto 

do artesanato da cidade. A Feira da Barra do Sol foi indicada por 20% dos entrevistados. Apenas 10% indicaram 

a Casa do Artesanato e 5% a Casa da Juventude.

Quando o assunto foi diversão noturna na cidade, os clubes, bares e restaurantes existentes no Parque 

Dilu Melo foram apontados pela maioria dos entrevistados (77%). Os clubes da avenida da rodoviária foram 

citados por 56%, seguidos do clube Distral (19%) e da Praça da Matriz (18%).

O Lago de Viana foi indicado por 39% das pessoas que preferem se divertir utilizando um recurso natural, 

seguido do igarapé do Engenho (16%) e da “beira do campo” (5%).

Os locais para pescaria mais indicados foram: o Lago de Viana (70%), o Igarapé Bom Jardim (32%), o rio 

Maracu (16%), o local próximo ao outeiro do Mocoroca (10%) e o Lago Aquiri (7%). O Lago de Viana foi o mais 

indicado (76,5%), como local para passeio de barco. O Lago Aquiri, com 23%, o Lago Cajari, com 11%, o Sacoã, 

com 9,5% e o Rio Maracu, com 7%, foram as outras opções apontadas.

Os locais mais citados para opções de banho, foram: o Cais do Parque Dilu Melo (indicado por 68% dos 

entrevistados, devido à sua proximidade com a cidade); o Igarapé do Engenho (32%) que se constitui num dos 

sítios ecológicos da cidade. Vale registrar que, embora 38 % dessas pessoas discordem, na opinião de 62%, Há 

riscos para o banho, provocados por: grande profundidade (16%); arraias (16%); correntezas (14%) e falta de 

conhecimento da região (14%).

Percebeu-se, de forma inequívoca, a expectativa de todos quanto aos benefícios que o turismo pode 

produzir para a comunidade vianense, principalmente a geração de oportunidade de trabalho e renda, apontada 

por 89% dos entrevistados. A comunidade percebe que pode haver impactos negativos advindos do turismo  

citando a violência como o principal deles citada por 86% dos entrevistados.

  

Gráfico 3 - Benefícios do turismo

Fonte: autora.

Gráfico 4 - Impactos negativos do turismo

Fonte: autora.

Todos os interlocutores acreditam no potencial para o desenvolvimento do turismo no município de 

Viana, indicando como os principais atrativos os lagos, citado por 60%, seguido da paisagem natural para 49% 

do total dos pesquisados.
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Comunidade do Município de Penalva

Em Penalva, das dezessete pessoas entrevistadas, 82% declararam residir no município há mais de 20 

anos, sendo que 13% já moram ali, por mais de 60 anos. A maioria, representada por 60,5%, é constituída de 

mulheres e 47% tinham a idade compreendida entre 46 e 55 anos, enquanto 12% estão entre 18 e 25 anos, 17% 

entre 26 e 45 anos e 24% acima de 56 anos.

O percentual mais elevado encontrado referente ao nível de instrução neste município foi de 47% que 

afirmaram possuir nível médio, já 17,5% são analfabetos, 29,5 % possuem o ensino fundamental e apenas 

6% o nível superior. Vale ressaltar que o índice de nível superior foi o menor encontrado nos três municípios 

investigados, sendo que 100% dos entrevistados com essa condição são funcionários públicos.

O lavrador foi o profissional detectado em 35% dos abordados pela pesquisa, revelando-se como a 

atividade profissional mais encontrada tendo todos eles declarado que existem rios no município. Enquanto 

que 21% são funcionários públicos, 18% pescadores, 16,5% professores, 3,5% empresários e 6% artesões.

O rio Maracu foi citado por 94% dos interlocutores, vindo, em seguida, o que eles chamaram de rio Cajari 

(6%), que, na verdade, é o Lago de Cajari. Também é o rio Maracu o mais bonito, na opinião de 94%. Apenas 6% 

atribuíram maior beleza ao Lago de Cajari.

A totalidade dos entrevistados afirmou que existem lagos na região, destacando como os principais: o 

Cajari, o Capivari, o Formoso e Lontra. Deve-se observar que 40% dos entrevistados fizeram a lista completa 

deles. Com relação ao lago mais bonito, o Lago Formoso se destacou com a indicação de 65%, seguido do Lago 

Cajari com 35% da preferência da comunidade entrevistada.

O período cheio corresponde ao primeiro semestre, ocorrendo a cheia máxima nos campos e lagos, nos 

meses de abril a junho, sempre que se tem um bom inverno. O período seco, para a maioria de 73%, ocorre no 

segundo semestre, sendo que os meses mais secos por eles apontados correspondem ao trimestre de setembro 

a novembro. Para 27%, todavia, é no período de julho a setembro.

As mudanças ambientais são percebidas por todos os entrevistados que apontam como principais causas 

as queimadas, citada por todos eles, seguida dos desmatamentos, lembrados por oitenta e oito por cento dos 

entrevistados. O assoreamento dos rios e lagos e a diminuição da biodiversidade foram as consequências mais 

citadas, respectivamente por 59% e por 53% das pessoas ouvidas, que lembraram também de outras alterações 

como: a rápida vazão (35%), poluição (35%) e aumento de temperatura (12%).

As manifestações culturais mais apontadas, com os respectivos porcentuais de citações foram: o Bumba-

meu-boi (100%); o carnaval (88 %), o tambor de mina (41%); o São Gonçalo (35%); o tambor de crioula (29%); 

o Festejo de São Sebastião (25%), e Festa do Divino (20%). O carnaval é muito indicado pela comunidade local 

como um forte atrativo de visitantes que buscam diversão com tranquilidade de uma cidade pequena, porém 

muito animada.

A totalidade dos entrevistados afirma conhecer a atividade turística e aponta como prato mais típico 

da terra: a peixada, preferência de 100% deles, a galinha caipira, indicada por 23,5% e a torta de Jabiraca, 

destacada por 17,5%, como iguaria inigualável. Quando indagados onde encontrar a comida típica, o local mais 

indicado (por 98%), para quem visita a cidade e deseja experimentar a comida da terra, foi o Restaurante da 

Socorro, seguido do Restaurante da Marileide (94%), e do Restaurante da Maria de Belmiro preferida por 35%. 

O Hotel Penalvense, o mais antigo e tradicional da cidade, foi apontado pela maioria (73%) dos 

entrevistados. Na sequência, foram indicados o Hotel Lago Verde e o Hotel São José, com respectivamente 

41% e 26% de citações.

Como locais para passeio, 88% indicaram o Lago de Cajari; 83% citaram o Lago Formoso; 29% o Lago 

Capivari e 12 % preferiram indicar a beira do rio como atrativo. Pode- se observar que a barragem de Penalva 

serve também como espaço de lazer para a comunidade
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À pergunta da pesquisadora, sobre que local específico havia, na cidade, para aquisição do artesanato 

local, 76,5% não souberam informar. Apenas 17,5% responderam, apontando a Associação Penalvense, e 

outros 5%, o Centro de Referência e Assistência Social.

A diversão noturna acontece nos espaços de eventos e lazer da cidade, os quais o mais indicado por 94% 

do público alvo foi o Clube Overnight, seguido do Jamaica Drinks (65%), do Grêmio Recreativo Penalvense 

(35%), da Quadra da Oleama (35%) e do Fundo de Quintal (5%).

A diversão diurna acontece entre os atrativos naturais e os clubes, restaurantes e bares da cidade. Sobre 

esse assunto, foram lembrados: o bar do Júnior, com percentual de 60%, o bar do Alzir, com 47%. Vale ressaltar 

que o Lago de Cajari foi apontado como local para lazer diurno por 42% dos pesquisados, a Trizidela (12%) o bar 

de Antônio de Verônica (12%) e o bar do Domingos (5%).

Dentre os principais locais para passear de barco, o Lago Cajari se destacou, com a indicação de 94%. Na 

sequência, foram citados os lagos: Formoso (76,5%) e o lago Capivari apontado por 64,5%.

Indagados sobre local para banho 85% citaram o cais, 17%, o rio Maracu e 15% apontaram as barragens 

como o melhor local para essa prática. Vale ressaltar que 98% dos entrevistados afirmaram existir risco 

para o banho e apenas 2% não apontaram nenhum perigo. Dentre as causas de risco apontadas, podem-se 

citar: as arraias na opinião de 60% dos entrevistados; não saber nadar (30%); não conhecer o local (14%); e a 

profundidade, apontada por 6%.

Na opinião de todos os entrevistados, o turismo traz benefícios para as comunidades receptoras dentre 

os principais impactos positivos percebidos por eles estão: a geração de renda, apontada por cem por cento e a 

oportunidades de emprego com setenta por cento das opiniões levantadas.

Gráfico 5 - Benefícios do turismo

Fonte: autora.

Gráfico 6 - Efeitos negativos do turismo

Fonte: autora.

Os principais efeitos negativos da atividade que podem ser percebidos pela comunidade são a violência, 

apontada por 94% e a poluição indicada por 47% do universo pesquisado.

A comunidade como um todo acredita que o município tem potencial para o desenvolvimento do turismo 

e aponta como os seus principais atrativos os Lagos com 82% das indicações, seguidos dos campos com 29%, 

da paisagem com 11% e os festejos com 5% das indicações.

Comunidade do Município de Cajari

Em Cajari, foram entrevistadas 21 pessoas, 76,19% homens e a maioria (62%), residente naquele 

município há mais de 20 anos cujas faixas etárias mais encontradas, 34% estavam na faixa de 26 a 35 anos e 

24% entre 46 a 55 anos.
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Gráfico 7 - Faixa etária de Cajari

Fonte: autora.

Gráfico 8 - Atividade profissional de Cajari

Fonte: autora.

Estas características, tal como ocorreu em Viana, foram consideradas relevantes, haja vista a necessidade 

de se obterem as informações de pessoas com maior experiência e que, portanto, pudessem falar do seu meio 

com mais propriedade e segurança.

O nível de instrução dos entrevistados é composto por uma maioria de quarenta e dois por cento que 

declarou possuir o ensino médio. A atividade profissional preponderante foi a de funcionário público, declarada 

por quarenta e sete por cento do público pesquisado.

Deve-se ressaltar que a maioria dos analfabetos se encontra entre os lavradores e pescadores e que 

grande parte dos que possuem nível superior é formada de funcionários públicos, estando os que possuem 

nível fundamental e médio entre todos os profissionais citados.

A totalidade dos entrevistados afirmou que existem rios no município, citando o Maracu (62 %) e o 

Pindaré (38%). Quando interrogados sobre quais os mais bonitos, 85,5 % deles citaram o Maracu, sendo o 

Pindaré citado por apenas 14,5%. Oitenta e um por cento deles, por sua vez, declararam saber da existência 

de lagos no município, citando como os principais: Cajari, Aquiri, Apuí e o Jacaré (na verdade, um canal que a 

população confunde com lago). Destes, os mais bonitos, são o Lago de Cajari, na opinião de 76,5%, e o Lago de 

Apuí, que teve 23,5% das preferências.

Com relação ao Período Cheio, 95% citaram-no no primeiro semestre e 5%, no segundo. Quanto ao 

“verão”, este foi apontado por todos, como sendo nos meses do segundo semestre.

Com relação às mudanças ambientais, 100% responderam que perceberam algum tipo de modificação 

do meio. Quando solicitados a relacionarem as principais causas, foram citadas: desmatamento, constantes em 

76% das respostas, seguida de queimadas (52%), búfalos (33%) e caça e pesca predatória (10%).

Dentre as principais consequências, a diminuição da biodiversidade foi a mais citada por 76%, seguida 

do assoreamento (61%), poluição (15%), devastação (14%) e aumento da temperatura (10%).

As Manifestações Culturais mais apontadas foram: bumba–meu-boi, apontado por todos os 

entrevistados, seguido do tambor de crioula (42%), Festa de São Gonçalo (38%), Danças Indígenas (24%) 

Festejo de São Benedito (11%), Festejo de São Sebastião (11%), Festejo de N. S. Conceição (11%). Foi bastante 

ressaltada a importância de que tais festejos se revestem junto às comunidades locais.

A totalidade dos entrevistados afirmou conhecer a atividade turística, citando como pratos típicos que 

indicariam para um visitante: Peixada (95%), Galinha Caipira (24%), Pato ao vinho de coco babaçu (10%) e Peixe 

Assado (5%), que poderão ser degustados no Restaurante da Luzinete, na opinião de 62%, ou no Restaurante 

do Hotel Brasil, na preferência de 38%.

Por ser o único da cidade, o Hotel Brasil foi o local indicado para hospedar visitantes. Tal empreendimento 

possui uma excelente localização à beira do rio Maracu e segundo informações do seu proprietário, senhor 

Fernando Rosa, pode-se pescar do saguão do hotel, na época das cheias mais intensas. Na indicação de locais 

para passear, sugeriram os Campos e lagos (52%), o Cais (43%), Povoado Alegre (14%), Oiteiro do Cadoz (10%), 

Ilha do Formoso (18%) e o Povoado de Centralzinho (6%).
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Na indicação de onde comprar um artesanato, a grande maioria, 66%, informou não saber; 9,5% 

indicaram a loja Arte e Cores, outros indicaram o Povoado de Camaputiua (9,5%), a Casa da Cultura (5%), a 

Fábrica de potes, no bairro de Lurdes (5%) e o Fórum da juventude (5%).

A diversão noturna pode ocorrer no clube Jiboia Reggae (relacionado por 38% das pessoas ouvidas), no 

Mangueirão (14%), no Cais (9,5%), no Espaço Livre (9,5%), ou no Flutuante (9,5%).

Para a diversão diurna, foram apontados os locais mais citados: o Cais (lembrado por 38% das pessoas), 

rio Maracu (29%), o bar Flutuante 19%, Banho de rio 9% e Espaço livre (5%). O melhor local para a pescaria é o 

Rio Maracu indicado por sessenta e dois por cento dos entrevistados.

Os locais mais lembrados para passeio de barco foram: Rio Maracu (47%), Lago Cajari (20%) Rio Pindaré 

(14%), e os Povoados de Boa Vista e Enseada Grande (14%), Regalo (10%), Bom Jardim e Santa Rosa (5%). 

E os mais indicados para o banho: Cais (75%), Remanso (10%), Maracu (10%) e o Tamancão (5%). Segundo a 

declaração de 76%, há riscos para o banho, devido à profundidade (31,5%), as Correntezas (30%), a pessoa não 

saber nadar (18,5%), a presença de Arraias (13%) e não conhecer o ambiente que está usando (7%).

A totalidade dos entrevistados afirmou que o turismo pode trazer benefícios para o município, dentre 

os quais, a geração de renda (citada por 42%), oportunidades de emprego (25%), criação de negócios (22%) e 

a divulgação do município (11, %).

Dentre os efeitos negativos do turismo, a violência foi a mais citada (43%), seguida da poluição (27%), 

aumento dos preços (15%), prostituição e drogas associadas 8%, além da perda da tranquilidade (7 %), efeitos 

que podem realmente acontecer se a atividade não for bem planejada.

Indagados sobre o potencial do município para o turismo, todos responderam que existe, e elencaram 

os principais atrativos: Paisagens (34%), Lagos (19%), Rio Maracu (19%), Lagos e Campos (15%), Patrimônio 

Histórico e Manifestações Folclóricas (7%) e a Hospitalidade do povo (6%).

Avaliação do Potencial dos Municípios para o Turismo Sustentável

Na concepção do Ministério do Turismo (BRASIL, 2006), são considerados municípios turísticos 

aqueles que possuem atrativos turísticos, infraestrutura, produtos e serviços adequados à demanda existente, 

enquanto municípios com potencialidade turística são aqueles que possuem atrativos turísticos de elevado 

valor, mesmo que não possuam infraestrutura, produtos e/ou serviços consolidados.

Com fundamentos nesses pressupostos, pode-se inferir que os três municípios possuem potencial para 

o desenvolvimento do turismo sustentável, pois:

1. A região, como um todo, integra um mesmo ecossistema, que dispõe de grande estoque de 

recursos naturais, incluindo rios, lagos, pequenas relíquias de matas virgens, muitas delas, ainda bem 

conservadas, farta exuberância de paisagens, tanto no período das águas, como na estiagem. Existem recursos 

que, além de bastante produtivos, representam fortes atrativos naturais e culturais. Atualmente, a valorização 

dos ambientes naturais desencadeou uma corrida para os roteiros ecológicos em busca de saúde ou lazer, o 

que aumenta a possibilidade de diversificação dos roteiros turísticos de elevado potencial natural.

2. Com relação aos atrativos culturais mais fortes apontados nos três municípios: o bumba-meu-boi, 

o tambor de crioulas e os festejos tradicionais e religiosos são os principais eventos capazes de movimentar 

a economia local com a chegada de visitantes das cidades vizinhas. Ressalta-se a importância do patrimônio 

arquitetônico de Viana com seus casarões coloniais do século XIX, que enfeitam a quarta cidade mais antiga do 

estado do Maranhão.
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Neste contexto a atividade econômica deve estimular a preservação do patrimônio cultural e natural, 

criar oportunidades para geração de pequenas e médias empresas que visem à dinamização da economia local, 

realizado com planejamento cuidadoso entre os setores envolvidos na recepção dos turistas, formando uma 

rede cooperativa e eficiente na cadeia produtiva da atividade turística na região.

3. A infraestrutura de apoio ao turismo ainda deixa muito a desejar, nem tanto pela quantidade de 

equipamentos disponíveis, considerando que a atual demanda é pequena e constituída basicamente de co-

merciantes e representantes de produtos ou empresas, mas principalmente pela qualidade dos serviços não 

capacitados ou treinados, e pelos seus equipamentos antigos disponíveis para o atendimento das necessidades 

dos visitantes. Conforme informações adquiridas nos meios de hospedagem, estes só ficam com sua ocupação 

total, nas épocas dos eventos mais importantes dos municípios, como no período do Festival do Peixe e ani-

versário da cidade, no caso de Viana, e no carnaval, no caso da cidade de Penalva. Com relação a Cajari, fomos 

informados que a época em que há a lotação completa do hotel Brasil, coincide com o período de abril durante 

a plenitude dos lagos, onde os visitantes vão em busca de lazeres aquáticos e atividades de pesca. Em geral, a 

ocupação total dos meios de hospedagem acontece durante os períodos de alta estação, ou seja, os períodos 

mais propícios para viajar para determinadas localidades, de acordo com as peculiaridades ambientais locais e 

o calendário de eventos socioculturais de cada destinação.

O modelo de planejamento adotado (BENI, 2001) mostrou-se adequado às necessidades deste trabalho, 

à medida que permitiu, durante a fase de investigação da oferta turística da região estudada, imprimir ao estudo 

um enfoque capaz de valorizar as dimensões ambientais, sociais, econômicas e culturais, sem a prevalência 

de um enfoque em detrimento de outro, tendo a concepção de que todos têm igual importância no sistema 

turístico. Desse modo, tentou-se imprimir uma visão holística à pesquisa, englobando todos os aspectos 

inerentes ao planejamento turístico sustentável de uma destinação.

A análise da percepção da comunidade demonstrou que o segmento profissional constituído por 

trabalhadores rurais e por (lavradores e pescadores) possui maiores conhecimentos sobre o ambiente natural. 

Foram essas categorias que apontaram os vários recursos ecológicos e culturais relevantes no município, 

enquanto os trabalhadores urbanos (funcionários públicos, professores e empresários) demonstraram ter 

maiores conhecimentos sobre aspectos culturais e infraestrutura básica e de apoio ao turismo.

Essa percepção da comunidade foi muito discutida e destacada por Swarbrook (2000), que cita como 

benefícios econômicos do turismo a criação de empregos; a injeção de renda na economia local pelo efeito 

multiplicador; auxílio para manutenção da viabilidade de negócios locais; estímulos a investimentos internos 

e industriais; entretanto, os custos da atividade podem ser percebidos através de muitos empregos mal 

remunerados e/ou sazonais; congestionamento; necessidade de investir em infraestrutura dispendiosa 

que pode ser usada apenas em parte do ano; excessiva dependência do turismo, tornando a economia local 

vulnerável a mudanças no mercado de turismo.

De acordo com Rodrigues (1997), a educação para o turismo ambiental deverá ser desenvolvida por 

meio de programas não-formais, chamando o cidadão-turista a uma participação consciente na proteção do 

meio ambiente não apenas durante as suas férias, mas também no cotidiano, no local de residência permanente. 

Entretanto, não só o turista terá que ser educado para proteger a natureza dos locais que visita; as ações de 

conscientização ambiental devem, indispensavelmente, voltar-se para o poder público que, como dono dos 

recursos naturais, é responsável pelas leis de zoneamento para uso e ocupação do solo, e muitas vezes atua 

permissivamente, e para o poder econômico, quase sempre interessado no lucro a curto prazo e a qualquer 

preço.

Destaca-se a importância de reconhecer o poder público como agente indispensável no processo de 

conscientização turística, assim como o indivíduo, que antes de ser “turista”, é acima de tudo um cidadão que 

deve estar pronto para contribuir na luta pela preservação do meio em que vive e dos locais que visita. Neste 
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contexto, a harmonização das estratégias do poder público com as ações dos agentes do “trade” turístico, 

incluindo a comunidade, devem estar voltadas para transmitir conhecimentos que visem à preservação dos 

ambientes visitados através da valorização dos recursos humano, natural, paisagístico, social e cultural, visando 

a preservação e a sustentabilidade do patrimônio dos polos com potencial turístico.

Observa-se a permanente necessidade do turismo ser direcionado para o desenvolvimento sustentável, 

como condição essencial para alcançar as metas de desenvolvimento sustentável, evitando-se esgotar os 

recursos naturais e culturais que ocasionaria a degradação do meio ambiente. Entende-se que a proteção do 

meio ambiente e o êxito do desenvolvimento turístico são inseparáveis.

CONCLUSÕES 

A região lacustre Viana-Penalva-Cajari possui potencial para o desenvolvimento do turismo sustentável, 

pois, a região, como um todo, integra um mesmo ecossistema, que dispõe de grande estoque de recursos 

hídricos, incluindo rios e lagos; pequenas relíquias de matas-virgens, muitas delas ainda bem conservadas nos 

povoados mais distantes das sedes administrativas dos municípios; farta exuberância de paisagens, tanto no 

período das águas, como na estiagem, os quais representam fortes atrativos naturais.

Há também atrativos culturais muito importantes nos três municípios devido à miscigenação das etnias 

ali representadas pela população negra, branca e indígena que se manifestam através do folclore, artesanato, 

música e danças populares, como o bumba-meu-boi e o tambor de crioula. Os festejos tradicionais, como o 

Festival do Peixe e as homenagens aos santos padroeiros, movimentam a economia local com a chegada de 

visitantes das cidades vizinhas que buscam entretenimento e lazer, especialmente na cidade de Viana a qual 

considera-se o portão de entrada do futuro polo turístico da região lacustre. Ressalta-se a importância do 

patrimônio arquitetônico de Viana com seus casarões coloniais do século XIX, que enfeitam a quarta cidade 

mais antiga do estado do Maranhão. Na região, há também, muitas comunidades quilombolas e algumas 

indígenas de fartos recursos culturais e antropológicos.

A infraestrutura de apoio ao turismo ainda deixa muito a desejar, nem tanto pela quantidade de 

equipamentos disponíveis, considerando que a atual demanda é pequena e constituída basicamente de 

comerciantes e representantes de produtos ou empresas, mas principalmente pela qualidade dos serviços não 

capacitados ou treinados, e pelos seus equipamentos antigos disponíveis para o atendimento das necessidades 

dos visitantes. Conforme informações adquiridas nos meios de hospedagem, estes só ficam com sua ocupação 

total, nas épocas dos eventos mais importantes dos municípios, como no período do Festival do Peixe e 

aniversário da cidade, no caso de Viana, e no carnaval, no caso da cidade de Penalva. Com relação a Cajari, 

por exemplo, a época em que há a lotação completa do hotel Brasil coincide com o período de abril, durante a 

plenitude dos lagos, quando os visitantes vão em busca de lazeres aquáticos e atividades de pesca. Em geral, a 

ocupação total dos meios de hospedagem acontece durante os períodos de alta estação, ou seja, os períodos 

mais propícios para viajar para determinadas localidades, de acordo com as peculiaridades ambientais locais e 

o calendário de eventos socioculturais de cada destinação.

A única forma de turismo que a região comporta é o turismo sustentável, que poderá melhorar a qualidade 

de vida da população, concebido como atividade econômica que tenha como pressupostos a preservação 

do patrimônio cultural e natural, criando oportunidades para geração de pequenas e médias empresas e de 

desenvolvimento local.

A região Lacustre Viana-Penalva-Cajari conta com um extraordinário diferencial das outras regiões 

ecológicas do estado, por possuir um ecossistema natural ímpar capaz de atrair fluxos turísticos que traga 

aos núcleos receptores vantagens efetivas do efeito multiplicador do turismo nas economias locais, cuja 

maximização dos aspectos positivos e a minimização dos negativos dependerão da ordenação da atividade 

pelo poder público em parceria com os empresários locais, e acima de tudo, contarão com a organização 
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social das comunidades envolvidas no processo de desenvolvimento do turismo sustentável. Sugere-se 

para a estruturação da atividade que seja capacitada a mão-de-obra local através da realização de cursos de 

informações turísticas, guias e condutores ambientais, recepcionistas, garçons, cozinheiros, entre outros.

Há, pois, em toda a região, indícios que apontam para uma grande potencialidade para o aproveitamento 

da atividade turística, especialmente do ponto de vista dos atrativos naturais, o que com o devido planejamento 

e gestão ambiental da atividade na região, poderá representar uma alternativa para o desenvolvimento 

sustentável das comunidades participantes, através do estabelecimento de diretrizes e políticas voltadas para 

educação ambiental, do trade e do turista, de forma a fortalecer o pensamento ambientalista que seja capaz de 

contribuir para a preservação do patrimônio natural e cultural da região.

Observa-se, com os resultados obtidos na pesquisa, que as comunidades ainda não estão preparadas 

para o turismo, embora na sua maioria tenham afirmado conhecer a atividade. Sabe-se que a sensibilização da 

comunidade de uma localidade com potencial turístico é, em geral, considerada um processo lento que requer 

aspectos de educação ambiental e patrimonial, além da qualificação profissional dos envolvidos, através da 

formação e capacitação específicas para o desenvolvimento das atividades turísticas.

A comunidade, embora não possua conhecimento profundo sobre o turismo, quase na sua totalidade, 

nutre uma grande expectativa com relação ao desenvolvimento turístico da região, como forma de geração de 

emprego e renda, melhoria na aparência das cidades, divulgação dos atributos naturais e culturais da região 

lacustre. Pode-se observar que há uma cumplicidade da sociedade em geral, especialmente, das entidades 

sociais pesquisadas no tocante ao apoio para o desenvolvimento do turismo na região, aspecto imprescindível 

para a determinação do tipo de turismo desejado e dos limites do crescimento que a atividade poderá atingir 

na região.

Outra questão importante que dificulta a gestão do turismo sustentável na região é a inexistência de 

órgãos públicos de fiscalização e controle ambiental no âmbito municipal que contribuam para a prevenção 

da destruição dos ecossistemas encontrados, haja vista que é inevitável o contato direto dos visitantes com 

os ambientes naturais, além de maior geração de resíduos sólidos e efluentes por parte dos empreendimentos 

turísticos locais, através dos hotéis e restaurantes que contarão com um maior volume de clientes e negócios.

Dentre os municípios pesquisados, percebe-se que a comunidade de Viana é a que está mais preparada 

para o desenvolvimento do turismo na região, devido apresentar maior conhecimento da atividade e do meio 

que a cerca, assim como uma infraestrutura mais sedimentada e melhor organizada para o receptivo turístico, 

inclusive, é a única dentre as três cidades que já possui pelo menos uma Coordenação de Turismo, orientada 

pelo órgão oficial de turismo no estado que é a Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento do Turismo no 

Maranhão.

Daí a necessidade de se enfatizarem três condicionantes para que um programa voltado para o turismo 

sustentado na região possa ser exitoso: a) esse programa deve estar submetido a um processo de planejamento 

que seja sistêmico, promovendo a participação de todos os atores envolvidos, que tenha a dimensão holística, 

envolvendo na programação todas variáveis que operam no sistema; b) que ele seja integrado a um programa de 

educação ambiental apropriado para a realidade regional; e c) que haja o controle social sobre todo o processo 

de desenvolvimento turístico.
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INTRODUÇÃO 

As intervenções antrópicas nos ecossistemas naturais têm provocado diversas modificações nestes 

ambientes ao logo do tempo, comprometendo a biodiversidade e as populações humanas que dela dependem 

para sobreviver. Um exemplo dessas alterações está relacionado à construção de estruturas para a contenção 

de água, como é o caso do projeto do Governo do Estado do Maranhão para a implantação de diques e pequenas 

barragens na APA em questão.

De acordo com a World Commission on Dams (2000), a construção de barramentos de água é justificada 

pela sua contribuição para o desenvolvimento, contudo, sob outro ponto de vista, são criticadas por suas 

transformações ambientais e mudanças sociais negativas. Os impactos negativos mais conhecidos desse tipo de 

instalação são as perdas ocasionadas em função da remoção da vegetação local, degradação de ecossistemas, 

inundação de grandes áreas, e diminuição da quantidade e qualidade dos recursos hídricos (MIA, 2008).

No Maranhão, estudos relacionados à geração de impactos socioambientais provocados pela construção 

de diques e barragens são inexistentes. Portanto, é essencial a realização de pesquisas que abordem 

esta temática, particularmente em áreas protegidas, como a APA da Baixada Maranhense, onde variados 

ecossistemas e espécies adaptados a um determinado regime hídrico, encontram-se ameaçados por obras de 

engenharia que poderão interferir na sazonalidade natural das áreas de campos inundáveis.

Desse modo, a pesquisa se propôs a identificar os potenciais impactos da implantação dos sistemas 

de diques na Área de Proteção Ambiental da Baixada Maranhense, analisando impactos negativos sobre as 

espécies animais e vegetais e sobre a população humana residente na região que afetam a sustentabilidade dos 

ecossistemas locais. Para isso, procurou-se identificar, quantificar e mapear as diferentes unidades de paisagem 

da área de estudo, analisando a dinâmica do uso e cobertura do solo dos anos de 1986, 2006 e 2009; avaliar a 

percepção das comunidades locais quanto às mudanças socioeconômicas e ambientais ocorridas entre 1980 

e 2012, e quanto à implantação do projeto em questão; e, ainda, identificar os impactos ambientais existentes 

nos locais visitados em campo.

Almeja-se contribuir com informações acerca dos prováveis danos que poderão sofrer os ecossistemas, 

a biodiversidade e população da região abrangente do projeto, bem como propiciar suporte para as futuras 

pesquisas e implementação de instrumentos efetivos para o manejo sustentável e conservação da zona úmida 

em questão.  
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Projeto sistemas de diques da Baixada Ocidental Maranhense

Conforme o Volume I intitulado: Atualização do Projeto Básico dos Sistemas de Diques da Baixada 

Ocidental Maranhense, idealizado pelo Governo do Estado do Maranhão (MARANHÃO, 2008a), o sistema de 

obras de preservação dos recursos hídricos superficiais da Baixada Ocidental Maranhense inicia-se próximo a 

Bacurituba, passando por Cajapió e Raposa, prosseguindo pelas várzeas limítrofes à baia de São Marcos e rio 

Mearim, interceptando a rodovia MA-014 (trecho Viana/Vitoria do Mearim), encerrando-se próximo a Cajari.

No relatório enfoca-se o trecho situado entre a rodovia MA-014 (Viana/Vitoria do Mearim) e o Igarapé 

Cajapió, junto a localidade de mesmo nome, próximo a cidade de São João Batista, que representa o trecho 

prioritário dos trabalhos. A concepção básica do sistema de obras projetado alicerça-se sobre duas unidades 

principais, um dique de proteção e conteção de águas e estruturas vertententes.

O Dique de Proteção e contenção de água será uma estrutura de terra, construído através de empréstimo 

lateral, com função precípua de armazenar a água proveniente do período das chuvas, bem como proteger 

as áreas mais baixas contra a intrusão da língua salina decorrente das marés máximas. O coroamento desse 

“entrocamento” poderá também vir a ser utilizado como via de acesso para veículos com tração animal ou de 

pequeno porte, se revestido. Junto ao talude interno do dique será aberto um canal para obtenção de material 

de empréstimo, que também terá a função de reservatório de água doce, e, principalmente, hidrovia para o 

deslocamento dos habitantes em canoas, que é um meio de transporte habitual da região. 

As estruturas vertentes são estruturas rígidas a serem construídas junto aos leitos dos principais 

igarapés, após a construção dos diques, que limitam a saída de água doce, permitindo verter apenas o excesso 

de água da chuva, e impedem o refluxo de água salgada. Desse modo, interrompe-se o processo atualmente 

existente, impedindo que se perca a água doce, e que esta salinize os campos e recursos hídricos interiores, 

resolvendo-se assim o problema, embora o sistema de diques funcione isoladamente, mas sem a eficiência 

ótima possível. 

Existem duas opções de traçãdo a considerar e que representam opções bastante distintas de trabalho, 

conforme se descreve a seguir: 1) Limite da várzea, junto ao estuário;  2) Limite da linha interna de tesos. 

O Governo do Estado realizou um amplo Estudo de Impacto Ambiental voltado para a necessidade 

de serem conhecidos e abordados todos os aspectos/impactos resultantes dos serviços propostos e, 

principalmente, para orientar o Projeto Executivo das obras correspondentes, de forma que as mesmas se 

coadunem não apenas com as necessidades imediatas da população, mas que também permitam que a estrutura 

ecológica local seja integralmente preservada

Historicamente, mesmo antes da existência da legislação referente ao licenciamento ambiental, os 

potenciais impactos decorrentes da implantação de projetos para a contenção de água, salientam as notáveis 

perdas de sítios arqueológicos, paleontológicos e espeleológicos; a interferência em áreas de preservação 

ambiental, prejudicando a flora nativa, a fauna silvestre e a qualidade dos recursos hídricos; e a remoção de 

ribeirinhos, indígenas e quilombolas residentes nas áreas destinadas a implantação dos reservatórios (MELLO 

& PIASENTIN, 2011). 

A inundação de terras e a alteração de ecossistemas aquático, aluvial e costeiro, também afetam 

negativamente os recursos utilizados nas atividades agrícolas, extrativistas e pesqueiras. resultando na 

perda dos meios tradicionais de vida de comunidades, gerando não só uma ruptura na economia local como, 

efetivamente, desloca as populações do acesso a uma série de recursos naturais, indispensáveis à sua 

sobrevivência (VIANA, 2003).

Ao modificar a dinâmica dos ecossistemas naturais o ser humano assume o papel de regulador ao 

invés da natureza, podendo causar alterações em grande escala (MIA, 2002). Se os processos que atuam 
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em uma determinada área tiverem magnitude e duração suficientes, os efeitos podem atingir tamanho grau 

de severidade ao ponto de se tornar irreversíveis. As populações de áreas propensas a estes processos 

sofrem consequências econômicas e sociais como resultado da degradação do solo e dos recursos hídricos 

(KAZMIERCZAK, 1996; KAZMIERCZAK & SEABRA, 2007).

É possível afirmar que, em linhas gerais, a estrutura legal e normativa brasileira contém dispositivos 

vários para a proteção aos direitos humanos das populações atingidas por modificações na dinâmica de 

ecossistemas no território nacional, como no caso da construção de barragens. Porém, podem ser identificadas 

limitações, omissões ou insuficiências no sistema normativo existente, o que, na prática tem impedido ou 

dificultado o pleno exercício desses direitos (CDDPH, 2006).  O desenvolvimento de forma sustentável exige, 

pois, mudanças na sociedade, de modo a garantir oportunidades econômicas, sociais e políticas iguais para 

todos e, sobretudo, ter noções das limitações que o estágio da tecnologia e da organização social impõe ao 

meio ambiente (PONS & PEJON, 2008). Nesse sentido, são enfáticas as discussões a respeito da proposta do 

desenvolvimento sustentável (SERRANO & BARBIERI, 2008; HANAI, 2012).

METODOLOGIA

Municípios alvo da pesquisa

 As atividades em campo foram realizadas em quatro municípios: Anajatuba, Bacurituba, Cajapió 

e Viana. Os municípios de Bacurituba, Cajapió e Viana, estão localizados à margem esquerda da baía de São 

Marcos e serão atingidos diretamente pelas obras do projeto “Sistemas de Diques da Baixada Ocidental 

Maranhense”, cujo principal motivo para a implantação é evitar a salinização dos campos da região. Quanto à 

Anajatuba, está situada a margem direita do rio Mearim, compondo um polígono que abrange a porção mais 

relevante da área de influência de maré da Baixada Maranhense. (Figura 1)

Figura 1 - Localização dos municípios onde foi realizada a pesquisa de campo: Anajatuba, Bacurituba, Cajapió 

e Viana.

Fonte: Adaptado do SISCOM/IBAMA (2012).
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Procedimentos metodológicos

 Foram consultados dados secundários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 

referentes aos Censos Agropecuário e Demográfico, Produção Agrícola Municipal e Pesquisa Pecuária 

Municipal dos municípios foco e adjacentes, referentes às décadas de 1980, 1990, e anos 2000; cartas do 

Diretório de Serviço Geográfico – DSG: SA. 23-Z-A-IV MI-548 (São João Batista), SA. 23-Z-C-I MI-609 (Arari), SA. 

23-Y-D-III MI-608 (Penalva) – escalas 1:100.000 (BRASIL, 1981); As análises espacial e temporal das unidades 

de paisagem e da dinâmica do uso e ocupação do solo foram realizadas através de imagens TM - Landsat 5, 

órbita-ponto 221-62, Datum WGS 84, projeção UTM e resolução espacial de 30 metros, dos anos de 1986, 

2006 e 2009, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE. O geoprocessamento 

das imagens foi realizado por meio do Sistema de Informação Geográfica (SIG) do programa SPRING e suas 

extensões IMPIMA e SCARTA, nas versões 5.0.6 e 5.2.1, além do auxílio do programa Google Earth - versão 

4.3.  Para o georreferenciamento foram utilizados 63 pontos de coordenadas na projeção UTM/ WGS 84, a 

mesma utilizada nas imagens disponibilizadas pelo INPE. Os pontos foram coletados em campo nos municípios 

de Bacurituba, Cajapió e Viana e em Anajatuba. Para a classificação de imagens foi utilizado o classificador da 

Máxima Verossimilhança – MAXVER (JENSEN, 1986).

Para o levantamento da percepção das comunidades locais quanto à implantação do projeto “Sistemas 

de Diques da Baixada Ocidental Maranhense” foram realizadas 02 expedições à região de estudo, totalizando 

04 municípios visitados: Viana, Cajapió, Bacurituba e Anajatuba, em março de 2013. Foram aplicadadas 

entrevistas-roteiro e questionários semiestruturados com grupos distintos: 1-Gestores responsáveis pela 

Secretaria de Meio Ambiente; 2- Gestores responsáveis pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Colônia de 

Pescadores; 3-Pescadores e trabalhadores rurais.

Para aplicação do questionário semiestruturado com a população de pescadores e trabalhadores rurais 

na sede dos municípios e nos povoados, foram utilizadas metodologias complementares: o método Snowball 

sampling - Bola de neve (BIERNACKI & WALDORF, 1981). Quando a aplicação desse método não foi possível, 

principalmente em decorrência da baixa densidade demográfica verificada, a determinação da amostra 

entrevistada nos povoados ocorreu com base na aplicação de critérios pré-definidos, tais como: 1- Possuir 

experiência de no mínimo 30 anos com a pesca e/ou atividade rural; 2- Conviver com a realidade dos processos 

dinâmicos das áreas inundáveis em questão. 

Estes procedimentos possibilitaram definir uma amostragem (“cluster”) composta de 148 profissionais 

da pesca e trabalho rural, com vasta experiência em suas atividades e elevado conhecimento acerca das 

mudanças ambientais ocorridas ao longo das últimas décadas na área em questão. Quanto aos gestores, ligados 

às Secretarias de Meio Ambiente, Colônias de Pescadores e Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, foi possível a 

realização de 08 entrevistas, totalizando 156 formulários aplicados. Foram, também, identificados e registrados 

em fotografias as unidades de paisagem e os impactos ambientais observados, bem como a marcação de pontos 

geográficos in situ, com GPS, durante o georreferenciamento das imagens.

O reconhecimento dos possíveis impactos (positivos e negativos) que poderão sofrer a biota e as 

comunidades humanas residentes na região de implantação do projeto foi fundamentado em uma análise 

multicritérios, incluindo os fatores ambientais e uma abordagem holística do meio (MOREIRA, 1993). Para isso, 

foram utilizados os dados do relatório do Governo do Estado do Maranhão intitulado “Atualização do Projeto 

Básico dos Sistemas de Diques da Baixada Ocidental Maranhense”; das inspeções de campo e a identificação 

dos impactos ambientais já existentes nas áreas visitadas (municípios foco da pesquisa); do levantamento dos 

impactos socioeconômicos e ambientais, segundo os atores sociais conhecedores da dinâmica dos campos 

naturais inundáveis; e da elaboração e análise de mapas temáticos multitemporais das unidades de paisagem, 

uso e cobertura do solo da região compreendida pelo projeto. 

A avaliação dos possíveis impactos advindos do projeto foco do estudo foi realizada tomando como 

referência o método da matriz de Leopold (LEOPOLD et al., 1971), adaptando-se a configuração da matriz 
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de impactos. Os potenciais impactos advindos da implantação da obra do dique foram avaliados de acordo 

com critérios e características atribuídos à matriz de classificação de impactos elaborada neste estudo, cujos 

critérios, além de baseados na matriz de Leopold foram fundamentados conforme o Art. 6º, inciso II, Resolução 

CONAMA 01/86, na identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis 

impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e 

indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas 

propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 O cálculo das áreas e porcentagens das classes estabelecidas de uso e cobertura do solo dos anos de 

1986, 2006 e 2009 tanto dos municípios foco da pesquisa quanto da área total representada, referentes aos 

anos analisados, podem ser observados nas Tabela 1 .

 Tabela 1 – Evolução das unidades de paisagem dos municípios de Anajatuba, Bacurituba, Cajapió e 

Viana, anos de 1986, 2006 e 2009.

 
Fonte: Os autores (2021).

Na porção da Baixada Maranhense observada no mapeamento, houve mudanças relevantes entre os 

anos de 1986, 2006 e 2009. Dentre estas, as maiores ocorreram nas unidades de paisagem: “área antropizada”, 

com um aumento de 10% (aproximadamente 115.850,0 ha); e “vegetação”, apresentando uma diminuição de 

9% (equivalente a 104.265,0 ha). No desígnio área antropizada, que nesta classificação inclui as áreas de solo 

exposto ou que perderam sua cobertura vegetal em decorrência das atividades humanas, as práticas que mais 

apresentaram evidências para o seu aumento estão diretamente relacionadas às atividades agropecuárias, 

especificamente a pecuária extensiva. 

Segundo relatos dos moradores consultados nos municípios de Anajatuba, Bacurituba, Cajapió e Viana, 

a partir da década de 1970, grandes áreas de vegetação passaram a ser devastadas por fazendeiros da região, 

visando à criação do gado bubalino. De acordo com dados do IBGE (2011), o Maranhão detém 66% do gado 

bubalino da região Nordeste, com maior concentração no município de Viana, cerca de 19.818 cabeças. No 

Estado do Maranhão, mesmo com a expansão das áreas de pastagens cultivadas nas últimas décadas, em 

1996 as pastagens naturais ainda representavam 45% da área total com este uso da terra (NASCIMENTO & 

HOMMA, 1984; ABREU et al., 2006).

De acordo com Valentim & Andrade (2009), as áreas de pastagens de várzea da região amazônica 

apresentam boa produção de forragem, devido à fertilização natural proporcionada pelas cheias anuais dos 
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rios, sendo utilizadas predominantemente para a criação de bubalinos e, durante a seca, na alimentação de 

bovinos. Os referidos autores constataram que a expansão da criação de búfalos nos Estados do Amapá, 

Amazonas e Pará vem gerando preocupações associadas aos impactos ambientais destas atividades ao longo 

das Áreas de Preservação Permanente.

Ao realizar estudo em Viana Santos & Pinheiro (2010), concluíram que as alterações ambientais que 

ocorreram no município agrupam uma complexidade de fatores de origem antrópica, dentre os quais estão 

à expansão da pecuária bubalina extensiva, a construção de barragens, as queimadas, os desmatamentos e o 

crescimento populacional, produzindo efeitos variados e de diferentes intensidades na região. Ainda conforme 

a pesquisa, nos últimos trinta anos o aumento das pastagens cultivadas foi responsável pela redução da 

cobertura vegetal no município, sendo a bubalinocultura apontada como uma das principais causas.  

No Estado do Maranhão, o desmatamento acumulado até o ano de 2009 na área monitorada pelo 

PRODES foi de 101.521 km2, ou 70% da área total monitorada pelo sistema. Isto indica que a maioria das 

formações florestais amazônicas neste território foi devastada. A taxa média de desmatamento do bioma entre 

1988 e 2009  equivale a 1.000 km2/ano (INPE, 2009). De acordo com o PPCDAm (2009) e o PPCerrado (2010), 

os principais vetores do desmatamento e das queimadas no Estado foram provocados pelo setor econômico 

primário (pecuária, agricultura, extrativismo vegetal e mineração) e secundário (siderurgia, madeireira, 

construção civil, etc) (MARANHÃO, 2011).

Outro tensor que contribui expressivamente para a degradação da vegetação são as queimadas. No 

Estado em questão, em sua ampla maioria, são realizadas por pequenos produtores, que fazem uso de práticas 

de roça de subsistência itinerante, realizando um processo cíclico de abertura, uso temporário e abandono de 

áreas com vegetação nativa ou capoeira para a implantação de roçados. O fogo é também usado nas atividades 

pecuárias como meio de promover a limpeza dos pastos, uma prática igualmente danosa para o ambiente e 

o sistema produtivo, gerando, em curto prazo, exportação de nutrientes e aumento do potencial erosivo dos 

solos (MARANHÃO, 2011).

De acordo com o IPCC (2007), os desmatamentos e queimadas somados às emissões de gases do 

efeito estufa, tem intensificado a ocorrência de alguns fenômenos climáticos, provocando anormalidades nas 

precipitações e temperaturas ao redor do mundo. Nos anos de 1970, o clima da pré-Amazônia era caracterizado 

como equatorial quente e úmido, com temperatura média anual variando de 25°C a 27°C e umidade relativa 

do ar com média superior a 80%, enquanto os índices pluviométricos oscilavam em torno de 1.800 e 2.000 

mm (SILVA, 1975, apud VARGA, 2008). No entanto, segundo Vargas (2008), estes dados têm apresentado 

significativas modificações ao longo das últimas três décadas, devido à rápida devastação da cobertura vegetal 

da região, observando-se um gradual aumento da temperatura e diminuição das chuvas, o que já acarretou 

prejuízos sérios às culturas locais.

Conforme os dados do INMET, estações de São Luís e Zé Doca no Maranhão, os períodos de estiagem 

passaram a ser mais severos ao longo do tempo, prevalecendo sobre os chuvosos. Nos anos de 1980, foram 

aferidos os maiores valores de precipitação. No entanto, nas duas décadas seguintes, ocorreu um notável e 

gradual aumento das temperaturas médias em ambas as estações, INMET/CPTEC/INPE (2013).

 Os ecossistemas litorâneos encontram-se entre os mais vulneráveis aos impactos das mudanças 

no clima (IPCC, 2014).. A costa do Maranhão é fortemente recortada por rios, córregos e canais de maré e 

cercada por planícies cobertas por sedimentos de argila e lodo, favorecendo o desenvolvimento de manguezais 

(MOCHEL, 2009) que estão diretamente expostos aos processos provocados pela dinâmica costeira, tais como 

erosão, transporte e  deposição de sedimentos (MUEHE, 1994).

 A análise dos mapeamentos das unidades de paisagem apontou que entre os anos de 1986 e 2006 

houve um acréscimo de 4% da classe “mangue” (aproximadamente 46.340,0 ha), decaindo em 2% (23.170,0 

ha), no ano de 2009. Em termos espectrais, estas oscilações podem estar relacionadas a melhor discriminação 

dessa cobertura vegetal nos mapeamentos realizados em períodos de maior umidade. Neste caso, os intervalos 

mensais entre os anos mapeados (1986, 2006 e 2009) foram agosto, junho e setembro, respectivamente, 
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estando o mês de junho incluído na estação chuvosa da região. Entretanto, estas oscilações podem estar 

associadas a outros fatores, tais como: variações relativas no nível do mar e a dinâmica das marés ao longo dos 

anos, que contribuem para o avanço dessa vegetação sobre as áreas continentais ou sua regressão, devido à 

energia física induzida pelas ondas, ocasionando erosão e perda dessa cobertura em algumas áreas.

De acordo com Berger et al., (1999), as oscilações no nível do mar afetam a disposição da vegetação de 

manguezais, visto que muitos padrões de florestas de mangue surgem da interação entre a resposta destas 

espécies às influências dos fatores abióticos que atuam sobre a região. Conforme Rebelo-Mochel (2011), as 

forçantes ambientais dos ecossistemas costeiros do litoral maranhense são caracterizadas principalmente pela 

ampla variação na altura das marés, mudanças na salinidade, elevados aportes de água doce (rios e chuvas 

intensas), temperaturas tropicais (média de 26 ºC), além de altas taxas de sedimentação e erosão. 

As alterações previstas para o clima podem impactar positiva e negativamente os manguezais, pois 

estes ecossistemas que ocorrem nas regiões tropicais e subtropicais possuem distribuição limitada devido às 

condições de temperaturas mínimas. Dessa forma, o aumento da temperatura poderia possibilitar a expansão 

dessa vegetação para outras áreas. Contudo, o aumenta desta variável traria impactos negativos sobre o 

ecossistema ao promover a elevação do nível do mar, intensificando os processos de intrusão salina e erosão, o 

que poderia afetar as funções ecológicas dos manguezais (IPCC, 2007). 

As unidades de paisagem com as menores alterações observadas no mapeamento foram as classes: 

“água”, com percentuais de 16%, 18% e 15%; e “planície sujeita à inundação”, apresentando totais de 12%, 9% e 

14%; verificados em ambos os casos, nos anos de 1986, 2006 e 2009, respectivamente. Estas diferenças estão 

diretamente relacionadas aos períodos (meses) a que pertencem às imagens utilizadas no mapeamento. Apenas 

o mês de junho, ano de 2006, corresponde à estação chuvosa da região. Por esse motivo, obteve a maior área 

referente aos corpos hídricos. Inversamente a este fato, foi o mês em que ocorreu o menor percentual da área 

indicativa de planície inundável. Nos meses correspondentes ao período de estiagem agosto (1986) e setembro 

(2009), a “planície sujeita à inundação” aparece mais exposta, apresentando uma maior área mapeada. As 

unidades “Nuvem” e “Sombra”, somaram o equivalente a 6% de área encoberta em 1986, 2% em 2009, e não 

foram observados no ano de 2006. 

Avaliação da percepção dos entrevistados quanto à implantação do projeto “Sistemas 

de Diques da Baixada Ocidental Maranhense”

A análise dos resultados evidenciou que 65% da população consultada já ouviu falar do projeto em 

questão, contudo, 86% não sabem como surgiu a ideia e 93% afirmaram que jamais foram convidados a participar 

de audiência pública ou reunião com o propósito de esclarecer os objetivos de instalação e implicações que a 

obra terá sobre os ecossistemas e, consequentemente sobre a vida dessa classe de trabalhadores.

Durante as entrevistas, para uma melhor compreensão do projeto por parte dos que relataram não ter 

conhecimento sobre este, os entrevistadores o explicitaram de forma resumida e de acordo ao que consta 

no relatório da obra (MARANHÃO, 2008a). Ao serem informados sobre a maior consequência que trará a 

instalação das estruturas de contenção - “a perenização dos campos” - ou o aumento do tempo de permanência 

da água nestes ambientes, constatou-se uma inclinação da maior parcela dos entrevistados em favor do projeto 

(80%). Tal fato se deve a grande dificuldade de acesso à água, até mesmo potável, como foi verificado em alguns 

povoados, principalmente no município de Viana, e a escassez da principal fonte de proteína (o peixe) durante 

os períodos de seca prolongados, já que, conforme relatos, nestas épocas o pescado é trazido de outras regiões 

e vendido a preços abusivos nas feiras locais.

De acordo com as comunidades cosultadas, nos últimos anos, uma das maiores dificuldades enfrentadas 

pela população da Baixada Maranhense, decorre da insuficiente quantidade de água que é captada pelos 

campos, ocasionando prejuízos à pesca, às lavouras, às criações de animais e em alguns povoados, especialmente 
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nos mais próximos à baía de São Marcos, até a falta de água potável. Estes prejuízos são resultados dos 

severos períodos de estiagem que têm ocorrido nas últimas décadas. Tais eventos podem estar relacionados a 

fenômenos climáticos como ENOS (El Niño Oscilação Sul), que provocou anomalias de precipitação no Nordeste 

e Sul do Brasil entre 1982-83, 1986-87 e durante o ENOS estendido de 1990 ao início de 1995, considerado o 

mais longo dos últimos 50 anos (HALPERT et al., 1996).

Na região, já foram constatados impactos ocasionados por estruturas para contenção de água, sejam elas 

possuidoras de eclusas, como a barragem do rio Pericumã em Pinheiro; ou não, como verificado no município 

de Bacurituba e Cajapió, onde foram relatadas duas vertentes para a construção de barragens. A primeira diz 

respeito àquelas menores, construídas por pescadores locais para barrar a água salgada que adentra os campos 

em ocasiões de grandes marés, sobretudo quando o nível da água doce encontra-se mais baixo; a segunda 

corresponde às barragens de pequeno e médio porte erguidas por grandes fazendeiros da região, na tentativa 

de garantir a água de que os búfalos necessitam para a sobrevivência, principalmente nos períodos de estiagem. 
Tal fato tornou-se um agravante ainda maior, devido a pouca ocorrência de chuvas no ano de 2012.

De acordo com Reis & Bellini (2010), a degradação da terra e da água significa para as comunidades 

ribeirinhas a perda do seu território social. A apropriação indevida dos campos, configuram novos ambientes 

e uma nova realidade para a população que deles dependem, dificultando o acesso aos recursos essenciais a 

sua sobrevivência. Segundo Cardoso (2006), ninguém possui o direito de se apropriar da água e lucrar com ela 

à custa das despesas de outras pessoas que possuem o direito inerente como seres humanos de utilizá-la. A 

mesma é um bem público que deve ser protegido por todos os níveis de governo e por todas as comunidades, 

não podendo ser privatizada, com propósitos comerciais ou para benefício próprio. 

Ainda segundo os dados coletados, quando questionados sobre a importância do período seco 

(“verão”) para a fauna e flora locais, 77% consideram que esta estação não é importante, enquanto o período 

alagado (“inverno”) foi avaliado, pela população entrevistada, como o de maior importância para a biota 

(95%). Estes resultados podem estar associados à baixa escolaridade verificada e, consequentemente, a falta 

de conhecimento sobre os potenciais impactos que a “perenização dos campos” poderá provocar sobre o 

ambiente e as espécies vegetais e animais, as quais são indispensáveis para a manutenção dos ecossistemas e 

das comunidades humanas residente na região. 

As entrevistas realizadas com a Secretária de Meio Ambiente de Viana – Maria Rosa; e gestores 

da Colônia de Pescadores do município de Cajapió – Lindalva Pinto de Jesus (presidente) e Raimundo Salú 

(secretário), demonstraram que há uma preocupação com os benefícios que trará a implantação dos sistemas 

diques e a quem a obra beneficiará de fato.

“A minha maior dúvida é: a quem vai beneficiar esse projeto? Pois até onde eu saiba não há 
nenhuma discussão que queira saber a opinião dos ribeirinhos. Uma das minhas preocupações 
também é qual será o tempo de adaptação dos ribeirinhos para essa nova realidade. Pra quem 
será toda essa água? Pra quem servirá de fato? Há projetos para agregar a agricultura familiar? 
E as audiências públicas e a participação da população? [...] Na região já há grande impactos 
da criação de búfalos; há também as espécies de peixes que já existem por aqui, me preocupa 
se elas não serão ainda mais prejudicadas” (Maria Rosa – Secretária de Meio Ambiente de 
Viana, em 05/11/12).

Neste âmbito, o poder público fica comprometido a elaborar ou aplicar leis que priorizem a proteção e a 

promoção do direito de todos os atingidos por quaisquer projetos de terem acesso aos recursos indispensáveis 

à sobrevivência (FACHIN & SILVA, 2010). Em muitas regiões do mundo, os custos sociais adicionais de projetos 

que interferem no meio humano e natural, são incorridos de mudanças forçadas na forma tradicional de 

utilização de um determinado ambiente. Em muitos casos, ecossistemas, terras agriculturáveis, bem como rios, 

florestas e pântanos, paisagens de valor inestimável são perdidas irremediavelmente (KORNIJÓW, 2009).
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Apesar dos benefícios desenvolvimentistas esperados com a implantação do projeto, os municípios 

atingidos estão inseridos em Área de Proteção Ambiental (APA), com grande concentração de Áreas de 

Preservação Permanente (APPs) já que a região é drenada por importantes bacias hidrográficas, com 

significativa presença de mata ciliar, além de uma vasta área de manguezal. Outro relevante aspecto que deve 

ser considerado é o fato da Baixada Maranhense ser reconhecida como sítio Ramsar, por se tratar de uma zona 

úmida de importância internacional, habitat de diversas espécies de aves migratórias e outros animais, inclusive 

ameaçados, e de valor econômica para os moradores locais. No entanto, o resultado das entrevistas evidenciou 

que 91% dos entrevistados não têm conhecimento de que a região faz parte de uma área ecologicamente 

protegida (APA e sítio Ramsar), e 96% desconhecem o significado destas designações.

As presidentes das Colônias de Pescadores dos municípios de Viana - Maria de Fátima Santos, e 

Bacurituba – Ana Lourdes Melo; além do secretário do Sindicato de Trabalhadores Rurais de Viana – Paulo 

Jackson, acreditam que o projeto trará mais impactos positivos do que negativos.

“Este projeto é a redenção da Baixada, vai diminuir os impactos causados pela água salgada, 
que está transformando o nosso ‘Pantanal’ em área de manguezal. Com esse projeto, vamos 
ter abundância de água e de peixe nos campos o ano inteiro” (Paulo Jackson – Secretário do 
Sindicato de Trabalhadores Rurais do município de Viana, em 05/11/12).

Diferentemente dos municípios de Viana, Cajapió e Bacurituba, onde, em algumas entrevistas, a 

intrusão salina demasiada nos corpos d’água continentais foi alistada entre os problemas ambientais relatados 

(21%), esta resposta não foi verificada no município de Anajatuba, exceto, no relato do presidente do Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais – Sebastião do Carmo Lisboa, ao destacar que a obra é importante para evitar a 

salinização, principalmente dos campos de Viana, e para o desenvolvimento regional. Já o secretário da Colônia 

de Pescadores da mesma localidade, Luís Fernando Soares, afirmou que no município não há relatos por parte 

dos pescadores sobre problemas relacionados à salinização.

“Aqui na colônia não há registros de problemas causados pela entrada da água salgada nos 
campos. Não há necessidade de levar pra frente esse projeto. Se o investimento, que é bastante 
alto, fosse utilizado para desassorear os rios e igarapés da região, seria muito melhor e ia trazer 
muito mais benefício para a população” (Luís Fernando Soares - Secretário da Colônia de 
Pescadores de Anajatuba, em 01/03/13).

A idealização de empreendimentos que envolvam alterações na configuração e dinâmica de paisagens 

naturais deve ser minuciosamente analisada. Para tanto, se faz necessário consultar os órgãos ambientais 

responsáveis, os moradores da região, bem como as entidades e representantes da sociedade civil. Nesse 

sentido, a elaboração do EIA-RIMA, levando-se em consideração todos os aspectos possíveis em entorno das 

etapas de planejamento, instalação, operação, programa de atenuação ou mitigação dos impactos e, posterior 

monitoramento, é imprescindível para viabilização ou não da obra em potencial.

 Avaliação dos potenciais impactos da implantação do projeto “Sistemas de Diques da 

Baixada Ocidental Maranhense”

O cenário dos possíveis danos relacionados à efetivação do projeto foco deste estudo envolveu um 

conjunto de análise sobre os critérios e características do empreendimento, tendo em vista à elucidação das 

causas geradoras dos potenciais impactos socioambientais e dos efeitos que estes poderão ocasionar sobre os 

meios físico, biótico e antrópico na área de influência da obra.
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Nesta abordagem foram identificados 31 potenciais impactos, entre positivos e negativos, decorrentes 

das fases de planejamento, instalação e operação do projeto avaliado. O método chave que possibilitou 

associar causas, potenciais impactos e efeitos sobre os ecossistemas, biodiversidade e população locais, 

consistiu na elaboração da Matriz de Classificação de Impactos (Ilustração 37), avaliados conforme os critérios 

dispostos na Tabela 4. Esta ferramenta também possui fundamental importância à medida que pode auxiliar 

no desenvolvimento de ações compensatórias ou mitigadoras dos possíveis efeitos negativos decorrentes dos 

impactos estimados, no entanto, não corresponde a um foco de análise neste estudo.

Tabela 4 - Critérios utilizados na avaliação dos potencias impactos do projeto “Sistemas de Diques da Baixada 
Ocidental Maranhense”.

Critérios Característica

Fase

P – Planejamento

I – Instalação

O – Operação

Efeito
P – Positivo

N – Negativo

Direcionalidade

MF - Meio Físico

MB - Meio Biótico

MA - Meio Antrópico

Natureza
D – Direta

I – Indireta

Reversibilidade
R – Reversível

I – Irreversível

Magnitude

P – Pequena

M – Média

A – Alta

Importância

B – Baixa

M – Moderada

A – Alta

Fonte: Adaptado de LEOPOLD et al., (1971).
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A matriz proposta permitiu a interação entre uma determinada ação a ser executada e seus impactos 

sobre os diversos fatores do meio, contendo critérios que foram utilizados para avaliar as intervenções 

ocasionadas por cada atividade a ser desenvolvida. Os impactos identificados na matriz estão dispostos de 

forma sumarizados na Tabela 5.

Tabela 5 - Sumarização dos potenciais impactos do projeto “Sistemas de Diques da Baixada Ocidental 

Maranhense” em suas diferentes fases.

Critério  Característica
Fase

Total
Planejamento Instalação Operação

Efeito
Positivo 1 1 5 7

Negativo 2 13 9 24

Direcionalidade

Meio Físico 0 8 4 12

Meio Biótico 0 10 7 17

Meio Antrópico 3 6 10 19

Natureza
Direta 3 14 12 29

Indireta 0 3 1 4

Reversibilidade
Reversível 2 12 6 20

Irreversível 1 2 7 10

Magnitude

Pequena 3 1 0 4

Média 0 8 5 13

Grande 0 5 8 13

Importância

Baixa 2 1 0 3

Moderada 1 8 6 15

Alta 0 5 7 12

Fonte: Os Autores (2021).

Conforme a Tabela exposta, do total de impactos avaliados, 07 apresentam efeitos Positivos e 24 

Negativos. Dos impactos positivos, 02 foram avaliados como sendo de Alta importância, 04 de importância 

Moderada, e 01 de importância Baixa; quanto aos impactos negativos, estes, em sua maioria (13) foram 

considerados de importância Moderada, 06 de importância Alta, e o mesmo percentual de Baixa importância. 

De uma forma geral, do total de impactos classificados na matriz, 12 (24%) interferem nas condições físicas do 

ambiente, 17 (36%) no meio biotíco e 19 impactos (40%) estão relacionados ao meio antrópico.

Os potencias impactos previstos neste estudo sugerem um cenário de vastas mudanças na Área de 

Proteção Ambiental da Baixada Maranhense, visto que a possível intervenção apresenta-se em uma escala 

expressiva, o que poderá transformar radicalmente os ecossistemas existentes na região, sobretudo os campos 

sazonais inundáveis, os lagos temporários e o ambiente estuarino, especialmente as áreas de manguezal. 

As influências de diques e barragens sobre os ecossistemas terrestres e zonas úmidas dependente 

de rios, bem como sobre o microclima foram descritos por uma série de pesquisadores ao redor do mundo 

(MCCULLY 1996; RASHAD, ISMAIL 2000; ADEL, 2001; BEDNAREK, 2001; MCCARTNEY, 2009; LEJON et 

al., 2009; KORNIJÓW, 2009). O relatório da Comissão Mundial de Barragens (WCD, 2000) especifica que 

as influências negativas da construção de obras para contenção de água excedem os resultados positivos, e, 

em muitos casos, esses projetos têm levado a uma perda de grande proporção e até irreversível de espécies 

endêmicas e ecossistemas, e os esforços para mitigar esses impactos, em sua maioria, não obtiveram sucesso.

Dentre os principais danos que poderão ser ocasionados pelo projeto em questão, a submersão permanente 

dos campos naturais está entre os mais relevantes, tal fato aponta grandes implicações sobre a fauna terrestre, 

e até mesmo aquática, uma vez que as alterações estão diretamente relacionadas ao complexo lacustre e 

estuarino da região.  
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A grande intervenção pretendida para os ecossistemas aquáticos da Baixada Maranhense, poderá causar 

impactos irreversíveis sobre as comunidades planctônicas da região, o que possivelmente afetará, como numa 

reação em cadeia, variados níveis da teia trófica, acarretando prejuízos à biota, sobretudo na dieta de animais 

especialistas. Os campos naturais inundáveis formam um sistema constituído por lagos rasos temporários, 

lagos marginais e permanentes, sendo considerado bastante complexo do ponto de vista ecológico (COSTA-

NETO et al., 2001/2002). Estes ecossistemas se encontram fragilizados pelas pressões antrópicas que ocorrem 

na região há várias décadas, como a criação extensiva de bubalinos, a supressão da vegetação, sobretudo no 

entorno dos corpos d’água, queimadas, a sobre-exploração da fauna, entre outros.

Os barramentos de água promovem alterações graves e irremediáveis no regime hidrológico de 

sistemas fluviais, alterando também a qualidade do habitat e a dinâmica de toda a biota. Na região represada, 

o principal impacto decorre da interferência na dinâmica natural do sistema, o que influencia sobremaneira a 

fauna aquática, inclusive peixes. Esses impactos apresentam variações temporais e espaciais relevantes. Logo 

após a formação de um reservatório, há aumento da riqueza de espécies de peixes devido à incorporação de 

outros habitats aquáticos. No entanto, com o passar do tempo, as populações de algumas espécies podem, em 

certas circunstâncias, entrar em colapso ou mesmo desaparecer. Algumas ações de manejo são adotadas para 

minimizar os impactos das barragens sobre as espécies aquáticas, dentre as quais se destacam a utilização de 

mecanismos de transposição e estocagem, mas com resultados questionáveis e/ou insucesso na conservação 

da ictiofauna (Agostinho et al., 2008).

As principais causas de perda direta da biodiversidade nos ecossistemas aquáticos continentais 

brasileiros, conforme Agostinho et al., (2005) e Tundidi (2003)  correspondem à poluição e eutrofização, 

assoreamento, construção de barragens e controle de cheias, pesca predatória e introdução de espécies exóticas. 

Estas ameaças variam consideravelmente em número e importância de acordo com as diferentes regiões do 

país, a densidade populacional humana, os usos do solo e as características socioeconômicas predominantes. 

Estudos têm demonstrado significativas mudanças nas comunidades de peixes decorrentes da construção de 

barragens, principalmente após certo grau de estabilização nas condições ambientais (AGOSTINHO, 2008). 

Além das comunidades aquáticas a “perenização dos campos” potencialmente conduzirá a prejuízos 

sobre outras espécies, inclusive raras ou até mesmo consideradas ameaçadas ou em perigo de extinção, 

tais como: macaco-prego (Cebus apella), Guariba (Alouatta sp), papagaio (Amazona pretrei), guará (Eudocymus 

ruber), suçuarana ou onça parda (Felis concolor), peixe-boi marinho (Trichechus manatus), encontrados na região 

de acordo com a Ficha Informativa das Áreas Úmidas Ramsar (BRASIL, 1999) e aves dos campos inundados 

importantes para as comunidades locais (SOB, 2013). 

No caso do projeto avaliado neste estudo, as alterações na vegetação ciliar são esperadas, pois o 

represamento da grande área levará a uma submersão permanente do sistema radicular dessa cobertura 

vegetal, adaptada fisiologicamente às alternâncias periódicas das cheias e secas, sob este aspecto, não poderão 

prosperar em solos com condições de permanente alagamento, exceto, nas áreas de “tesos” que, possivelmente, 

também serão comprometidas pela nova configuração da paisagem em potencial. 

Alterações na estrutura da paisagem causadas por obras para o represamento de água na Baixada 

Maranhense, já foram relatadas por estudos de Costa-Neto et al., (2001/2002); Almeida-Funo, Pinheiro & 

Monteles (2010); e Carvalho et al., (2001). Dentre os impactos constatados, o de maior relevância resultou da 

barragem do rio Pericumã, nas proximidades da cidade de Pinheiro. Conforme Costa-Neto et al., (2001/2002), o 

capim marreca (Paratheria prostrata), que era ali dominante e cuja fisiologia é adaptada às variações semestrais 

sistematicamente alternadas de inundação e plena exposição, não resistiu às novas condições estabelecidas 

após a implantação da obra, sendo sucedido pelo junco (Cyperus articulatus), até então restrito a pequenas áreas 

de ocorrência. As barragens representam também impactos para as espécies de igapó e para as margens dos 

corpos d’água, uma vez que gera inundação permanente nestes habitats. Mesmo para as espécies aquáticas dos 

lagos, a modificação drástica da dinâmica hídrica pode trazer efeitos danosos, como a proliferação e dominância 

daquelas mais agressivas e colonizadoras (ALMEIDA-FUNO, PINHEIRO & MONTELES, 2010). 
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Quanto às espécies vegetais de terra firme, de acordo com a Ficha Informativa das Áreas Úmidas Ramsar 

(1999), na região há ocorrência de pelo menos uma considerada rara ou ameaçada – a castanheira (Bertholletia 

excelsa). A presença de palmeiras em algumas áreas da Baixada é abundante, dentre as nativas de importância 

econômica destacam-se: a juçara (Euterpe oleracea), o babaçu (Orbignya phalerata Mart.), o buriti (Mauritia 

flexuosa), a carnaúba (Copernicia prunifera) e o tucum (Astrocaryum sp). 

Se executada como prevista, à obra irá abranger a porção central da APA em questão, começando no 

município de Viana, nas proximidades da rodovia MA-014, estendendo-se até Cajapió (primeiro trecho) e, 

posteriormente, de Cajapió à Bacurituba (segundo trecho), no total de 78 km de diques, vertedouros e pequenas 

barragens, que serão erguidos rente à região estuarina da baía de São Marcos e rio Mearim. De acordo com 

as coordenadas referentes aos locais de instalação das estruturas nos trechos citados, segundo consta no 

Volume II – tópico: Planta Geral - Bacias e Traçado dos Diques (MARANHÃO, 2008d), foi estabelecida uma 

representação do traçado de ambos os trechos, utilizando-se o mapeamento do ano de 2009 realizado neste 

estudo (Figura 2).

Figura 2 - Unidades de paisagem, uso e cobertura do solo da porção central da Baixada Maranhense - traçado 

dos diques

Traçado dos diques

Nuvem

Planície sujeita à inundação

Sombra

Vegetação

Área antropizada

Água

Mangue

Legenda

Fonte: Os autores (2021).

Conforme dados do Volume I (MARANHÃO, 2008a), neste percurso o traçado dessas estruturas 

interceptará vários igarapés, como o do Machado, Jiquiruna, Cajapió, da Raposa, Janduaba, Velho, Coivaras, 

Capim Açu, do Meio e outros menores. A Baixada Maranhense,  além de constituir um mosaico de áreas de 

APPs, configura uma Unidade de Conservação de Uso Sustentável (APA), e ainda é reconhecida como sítio 

Ramsar pela Convenção das Zonas Úmidas de Importância Internacional, da qual o Brasil é signatário.

Esta complexa interface de ecossistemas naturais, além de fornecerem recursos de primeira ordem para 

as comunidades residentes no entorno, estabelece expressivos locais de alimentação, nidificação e reprodução 

de espécies da fauna que, conjuntamente com as espécies vegetais, desempenhas serviços ambientais 

imprescindíveis, tais como: regulação do microclima, dispersão de sementes, proteção do solo e dos corpos 

hídricos, além de possibilitarem o incremento da renda familiar de muitos moradores locais. 
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 A inundação permanente da área em questão também infringi a Lei Federal no 3.924, de 26 de julho de 

1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos, em seu Art 2º considera monumentos 

arqueológicos ou pré-históricos: as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem 

testemunhos de cultura dos paleoameríndios do Brasil, tais como sambaquis, montes artificiais ou tesos, 

poços sepulcrais, jazigos, aterrados, estearias e quaisquer outras não espeficadas, mas de significado idêntico. 

De acordo com PROUS (1992), apud Filho (2010), no início do século XIX moradores da Baixada e viajantes 

que passaram pela região, observaram e descreveram restos construtivos, esteios de diferentes dimensões 

fixados em “croas”, associadas a grande quantidade de fragmentos cerâmicos, líticos e restos alimentares, que 

afloravam nas margens ou nos “tesos” dos lagos nos períodos de estiagem mais prolongadas. 

Os estudos de impactos ambientais desse tipo de empreendimento tendem a privilegiar os aspectos 

positivos. Esta é uma falha grave em um documento que deve tratar a matéria com o máximo de imparcialidade, 

visto que o seu objetivo não poderia ser a “viabilização”, a qualquer preço, mas, sobretudo, informar com clareza 

à sociedade os benefícios e os ônus previsíveis. No entanto, as prováveis melhorias locais do desenvolvimento 

são afirmadas, por vezes, sem clara fundamentação, quando não são superestimadas (BRASIL, 2004).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A extensão da Área de Proteção Ambiental da Baixada Maranhense abordada neste estudo encontra-

se, em parte, descaracterizada pela intensa ação antrópica em seus ambientes naturais. As mudanças mais 

relevantes verificadas nas unidades de paisagem entre os anos de 1986, 2006 e 2009 ocorreram nas classes 

“área antropizada”, com um aumento de 10%; e “vegetação”, apresentando uma diminuição de 9%, ocasionados 

por tensores, tais como: o desmatamento e queimadas, advindos, sobretudo de práticas agropecuárias, 

notadamente, a bubalinocultura extensiva.

Quanto aos ambientes identificados como os mais impactados nos municípios foco da pesquisa, 

destacaram-se: o lago de Viana e igarapé Beira da Baixa (Viana); o igarapé Troitá (Anajatuba); igarapé do Cais e 

campos do povoado Pedreiras (Cajapió); e igarapé Tamandoaí (Bacurituba). 

A população entrevistada que, em sua maior parte, demonstrou-se favorável à implantação do projeto, 

desconhecem os danos em potencial que este poderá ocasionar sobre os meios físico, biótico e antrópico, 

sobretudo nos ambientes que os proporciona fontes de recurso alimentar e renda. 

Dos 31 impactos previstos neste estudo, 24 indicaram efeitos negativos, dentre estes estão: a supressão 

da vegetação, o soterramento de igarapés, alteração do regime hídrico natural e a perda inestimável de 

biodiversidade, incluindo espécies ameaçadas de extinção e ecossistemas singulares, utilizados como habitat 

pela flora e fauna adaptadas fisiologicamente às mudanças sazonais e pelas comunidades humanas para 

diversos usos do solo.

Apesar da existência de documentos legais que intitulam a Baixada Maranhense como APA e sítio 

Ramsar, há ausência de Plano de Manejo, fiscalização ineficiente e necessidade de gestão pública municipal 

e estadual integrada aliada ao controle social com a adevida transparência institucional , tendo em vista 

minimizar os impactos negativos sobre esta Unidade de Conservação, garantindo assim a manutenção dos 

processos ecológicos e, a consequente sustentabilidade dos ecossistemas locais.
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