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No século XXI, os problemas ambientais apresentam-se como uma preocupação do homem
contemporâneo, envolvendo e despertando interesse científico em diversas áreas do
conhecimento, com destaque para ciência geográfica. A crescente urbanização brasileira nos
fundos de vales das bacias fluviais e da zona costeira, tem impactado estes sistemas naturais
além de gerar conflitos de interesses resultantes dos usos e ocupações nem sempre
compatíveis como indústria, mineração, turismo e poluição. O objetivo deste trabalho é
apresentar uma proposta de delimitação da planície costeira da Bacia Hidrográfica do Rio
Itapicuru e a identificação dos principais problemas ambientais que afetam esta planície
costeira. Foram realizados levantamento bibliográficos, documentais, coleta de dados
secundários, cartográficos e pesquisa de campo. A planície costeira do rio Itapicuru está
limitada pela seguintes coordenadas geográficas: 37º 44’ 28” W e 11º 38’ 54” S / 37º 29’ 10”
e 11º 55’ 60” S . Em termos de superfície, ocupa uma área de 364, 77 Km². Sua delimitação
dar-se-á a partir de critérios geológicos-geomorfológicos e sua altimetria. Delimitar o recorte
espacial da planície costeira e identificar os problemas ambientais e suas ocorrências, são
ações preliminares na perspectiva do planejamento ambiental e ordenamento territorial desta
região que apresenta uma beleza paisagística peculiar. Os problemas ambientais estão
relacionados aos usos e a ocupação da margem do rio Itapicuru e de seus principais tributários
em toda extensão da bacia, no entanto o baixo curso tem apresentado um processo acelerado
de ocupação da planície por residências e casas de veraneio em função desta área ser um vetor
de desenvolvimento do turismo no estado nos últimos anos.
Palavras-chave: Problemas Ambientais – Planície Costeira – Bacia Hidrográfica
Agradecimentos: Créditos de financiamentos (agência de fomento, bolsas, auxílios etc).
Campo de texto simples.

1

