ATA DE REUNIÃO nº 12/2017 - CÂMARA ESTADUAL DE COMPENSAÇÃO
AMBIENTAL-CECA-DECIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2017,
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2017.
Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, às 09:30 horas, no edifício
sede da SEMA, localizado à Avenida dos Holandeses, nº 04, Quadra 06, bairro do Calhau, nesta
cidade de São Luís, Maranhão, reuniu-se a Câmara Estadual de Compensação Ambiental - CECA
em sua 12ª Reunião Ordinária deste ano. Após constatar a existência de quórum regulamentar, o
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Marcelo de Araújo Costa Coelho,
declarou aberta a presente Reunião Ordinária da CECA do ano de 2017, com a presença dos
seguintes membros: Marcelo de Araújo Costa Coelho, Gilney Soares Nascimento, Gleidson
Marques Pereira, José Sabino da Rocha Filho, Talissa Rabêlo Moraes, Janaína Gomes Dantas,
Eliene dos Santos, Joanice Reis e Fábio Elias de Medeiros Mouchrek. Presentes, ainda, o
observador membro da Sociedade Civil Organizada, senhor Ronald Henrique Gomes Chaves, da
Sociedade Maranhense de Defesa da Moradia Digna; o observador membro do Setor Produtivo, o
senhor Cirilo José Campeio Arruda, Sindicato das Indústrias de Óleo, Sabão e Velas SINDCOCAL; os colaboradores Ludimila Nathasha da Silva Jansen, Rafaela Maria Serra de Brito,
Lívio Leandro Baldez, Adauto Pestana e Fabrício Sousa da Silva. Em seguida, o Secretário Marcelo
Coelho agradeceu a presença de todos os presentes, e passou a palavra ao Sr. Gilney, que leu a Ata
da 2ª Reunião Extraordinária da CECA, ocorrida em dezenove de junho de 2017, sendo aprovada
por unanimidade. Dando continuidade, o secretário Marcelo Coelho passou a seguir a pauta da
reunião, qual fora: 1- Apresentação dos resultados das expedições realizadas na Reserva de
Recursos Naturais das Nascentes do Rio Balsas; 2- Apresentação do cálculo de compensação
ambiental da Fazenda Metropolitana Agrícola do empreendimento Plantio de Grãos Agrossilvipastoril. Dando início aos trabalhos a senhora Janaína explicou que os estudos realizados
nas expedições na Reserva de Recursos Naturais das Nascentes do Rio Balsas foram realizados por
uma equipe multidisciplinar e que a Reserva de Recursos Naturais das Nascentes do Rio das Balsas
foi criada por meio do Decreto Nº 14.968, de 20 de março de 1996, compreendendo os municípios
de Balsas, Alto Parnaíba, Riachão e Tasso Fragoso, com uma área total de 655.200 há. Discorreu,
'nda, em relação à criação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza (SEUC),
és da Lei Estadual Nº 9 .413/11, que ficou estabelecido em seu Art. 85 que a presente unidade
enquadraria na categoria de Área de

teção Ambiental. Em seguida a Sra. Rafae
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que com o intuito de promover o cumprimento do artigo supracitado e, para isso, atualizar os dados
ambientais dessa unidade a SBAP vem realizando expedições técnicas, em parceria com as
Superintendências de Recursos Florestais e de Recursos Hídricos, com o Laboratório de
Geoprocessamento além de técnicos colaboradores. A Sra. Rafaela complementou sobre as
características locais do biorna e informou que o Maranhão possui aproximadamente 60% de seu
território composto pelo Biorna Cerrado, sendo considerado como uma área de transição geográfica,
com espaços servindo de corredores ecológicos, fato que proporciona dinamicidade aos
ecossistemas associados, declarou ainda que os ambientes deste biorna variam significativamente no
sentido horizontal, e a fisionomia mais comum é a formação aberta de árvores e arbustos baixos
coexistindo com uma camada rasteira graminosa e/ou brejosa. Posteriormente, a Sra. Janaína
explicou sobre o objetivo de conhecer melhor a biodiversidade e a dinâmica espacial em área
situada ao sul do Estado, a qual é constituída predominantemente pelo Biorna mencionado, relatou
também que foi realizada pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Estado do
Maranhão expedições para a área das nascentes do Rio das Balsas, na qual fica situada a Reserva de
Recursos Naturais, constituindo-se em uma unidade de conservação estadual e que na ocasião, foi
possível reconhecer as formações florestais típicas de cerrado, bem como constatar a existência de
uma variedade de espécies vegetais, entre as quais algumas consideradas endêmicas e outras que se
adaptam às condições locais, sugerindo que se tratam, muitas vezes, de espécies de transição entre
biornas. Adiante explicou que nesta acepção, procurando contribuir para a mudança do referido
cenário, em termos de produção de material informativo sobre os aspectos ambientais da região,
passou-se a relatar as observações levantadas nas viagens realizadas em novembro de 2016 e maio
de 2017, discriminando os primeiros resultados alcançados. Afirmou, ainda, que os estudos se
concentraram na descrição geológica, geomorfológica, hidrográfica, da flora, da fauna e
socioeconômico como uma abordagem também direcionada à percepção ambiental dos povoados
visitados, durante a trajetória da equipe para a execução da designação de reconhecimento para
mudança de categoria da unidade de conservação. Em seguida Lívio e Ludimila, esplanaram sobre
as características físicas da região e os limites geográficos a serem corrigidos. Passou-se a palavra à
Sra. Ludimila que explicou que a Reserva de Recursos Naturais das Nascentes do Rio das Balsas
e ontra-se geograficamente inserida na microrregião geral de Balsas, pertencente a mesorregião
aranhense, região mais meridional do Estado. Segundo o decreto de criação, a Reserva de
ursos Naturais das Nascentes do Rio das Balsas possui uma área de 655.200 hectares, inse
ros três
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municípios, como Alto do Parnaíba, Riachão e Tasso Fragoso. Explanou, ainda, que a área limita-se
ao Norte com o município de Balsas e Riachão; ao leste com o município de Tasso Fragoso e Alto
do Parnaíba; ao Sul com o município de Balsas e o Estado do Tocantins; e ao Oeste com o estado
do Tocantins e parte do município de Balsas. Em continuidade o Sr. Lívio discorreu que o
município de Balsas é a maior cidade da mesorregião sul maranhense e, por isso, configura-se como
a principal porta de entrada para a unidade, sendo sua sede distante 815 km da capital do estado do
maranhão, São Luís. Informou, também, que a principal via de acesso para a unidade, partindo da
cidade de Balsas, é a rodovia estadual MA-140, passando pelo cruzamento com a MA-132, até a
entrada da MA-007,em direção ao povoado de Batavo e discorreu em relação a distância da sede de
Balsas até o povoado que é de aproximadamente 220 km, alternando entre estradas pavimentadas e
de leito natural. Citou também em relação a Abrangência Territorial da RRN das Nascentes do Rio
das Balsas por Município conforme a seguir: Balsas 546.531,83 Área (ha), Alto Parnaíba 63.573,49,
Riachão 1.686,33 e Tasso Fragoso 435,31. Dando continuidade a Sra. Janaína explanou sobre a
importância de desenvolver estudos no período chuvoso e o período de estiagem, a fim de
identificar as variações existentes nesse ambiente. Analisou ainda que as ações foram realizadas
durante o final do período chuvoso e final do período de estiagem da região e que durante o final do
período chuvoso tende a ocorrer uma mudança natural na paisagem devido ao aumento da umidade
e do lençol freático, assim como afloramento d'água em diversos pontos na Unidade. Já no final do
período da estiagem tende a ocorrer uma secura natural na paisagem com queimadas, vegetação
arbórea seca e rebaixamento do lençol freático. Posteriormente a equipe do LabGeo, os Srs.
Fabrício e Adauto descreveram sobre os estudos desenvolvidos até o presente momento. O Sr.
Fabrício explanou que as atividades em Balsas concentraram-se nas regiões de Porto Isidoro, Baixa
Funda, Limpeza e São Pedro e tiveram como foco toda a extensão da bacia hidrográfica do Rio
Balsas. As atividades se concentraram em levantamento de dados cartográficos, geológicos,
geomorfológicos, hidrográficos, climatológicos e socioambiental. Em seguida parafraseou sobre a
localidade da Baixa Funda que está localizada no médio curso do Riacho da Baixa Funda, também
conhecido como vereda da Baixa funda, tributário à esquerda do Balsas e que nesta região
encontram-se diversas nascentes e pequenos cursos hídricos, acompanhados de vegetação típica
ciliar, além de vales encaixados, vegetação bem preservada, fauna e flora típica do cerrado. Relatou
'nda que a localidade Veredão localiza-se na zona de drenagem no alto do Rio das Balsas, próximo
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isa com o Tocantins, na região sul município. Nesta região encontram-se áreas extensas de
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explicou que a nascente, principal área de estudo e que dá nome à unidade, localiza-se na área
conhecida como Brejo da Limpeza, no alto do Rio das Balsas, próximo à divisa com o município de
Alto do Parnaíba por isso que na região encontram-se áreas brejosas, extensas áreas de campos
sujos e campos limpos, vales profundos a leste da nascente e área de reserva legal falou ainda que
São Pedro localiza-se na margem direita do Rio Balsas, cercado entre as veredas e tabuleiros, com
predomínio de vegetação de sub-bosque visto que, na região encontra-se uma extensa faixa de
vegetação de galeria, com domínio de buritizais e paredões das bordas de tabuleiros e
bioindicadores de cerradão. A Sra. Janaína concluiu os trabalhos afirmando que os estudos técnicos,
além de ter como finalidade subsidiar informações para mudança de categoria, possui em paralelo a
delimitação de uma área de estudo para implementação de uma Unidade de Conservação mais
restritiva. A delimitação baseia-se a partir das análises da rica geodiversidade e biodiversidade.
Todos os membros aprovaram a referida pauta. Em ato contínuo o Sr. Cirilo solicitou que em caso
de alteração de datas e horários das reuniões da Ceca que fosse informado com antecedência, o Sr.
Gilney esclareceu que as convocatórias são realizadas com 5 (cinco) dias de antecedência e que as
mudanças ocorrem para que exista quorum regimental mínimo para início das mesmas e que são
previamente comunicadas, lembrou ainda que o papel do suplente é justamente esse, para substituir
o titular em sua ausência e que ele poderá entrar em contato com a secretaria executiva para novos
ajustes. Em prosseguimento à reunião, foi solicitada a retirada da segunda pauta da reunião que trata
da apresentação do cálculo de compensação ambiental da Fazenda Metropolitana Agrícola do
empreendimento Plantio de Grãos - Agrossilvipastoril em decorrência da extensa apresentação da
primeira pauta desta reunião. Todos os membros aprovaram por unanimidade. Nada mais havendo a
tratar, o Secretário Marcelo Coelho, declarou encerrada a presente reunião, cuja ata foi lavrada por
mim, Gilney Soares Nascimento -Secretário Executivo da CECA, e vai assinada por todos os

ELIENE D S S NTOS
/
I

--·

JANA�DANTAS
FABIO ELIAS DE MEDEIROS MOUCHREK

E GOMES CHAVES
CIRILO JOSÉ CAMPELO ARRUDA
Colaboradores:

LÍVIO LEANDRO BALDEZ
ADAUTO L PESTANA
FABRÍCIO SOUSA DA SILVA
LUDIMILA NATHASHA DA SILVA JANSEN
RAFAELA MARIA SERRA DE BRITO

5

