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1. APRESENTAÇÃO
A nova delimitação do Parque Estadual do Bacanga (PEB) tem
como objetivo corrigir um problema histórico provocado por um processo de
antropização muito complexo, que vem se desenvolvendo na Unidade de
Conservação há décadas e tornando-se uma séria ameaça à dinâmica hídrica
da unidade, que tem como principal objetivo a proteção de mananciais hídricos
existentes.

Assim,

o

presente

estudo

fundamenta-se

em

critérios

geoambientais apontados pela equipe técnica da Superintendência de
Biodiversidade e Áreas Protegidas (SBAP) e colaboradores, junto à Secretaria
de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA).

2. OBJETIVO
Propor uma nova delimitação para o Parque Estadual do Bacanga,
sem que afete os processos hídricos dos mananciais, como áreas de proteção
sanitárias dos poços e recargas de aquífero. Porém, minimizando os impactos
sociais oriundos desta nova delimitação.

3. RESULTADOS
A nova delimitação do PEB obedeceu a critérios técnicos,
levantados através de ações realizadas em campo pela SBAP. Tais ações se
basearam na identificação e caracterização de processos antrópicos e áreas de
interesse ambiental como áreas conservadas.
As ações no Parque Estadual do Bacanga revelaram um processo
de antropização muito complexo, em razão do processo histórico de ocupação
da área. As áreas identificadas se comportam como espaços delimitados
semelhantes às zonas e apresentam certa similitude em relação ao processo
de ocupação. O processo foi identificado, delimitado e organizado em setores
de acordo com a natureza característica de cada área (Mapa 01).

As áreas delimitadas apresentam características semelhantes e
foram setorizadas em oito e definidas de acordo com processos de
antropização e conservação:
1- Área conservada;
2- Área moderadamente impactada;
3- Área comercial consolidada;
4- Área residencial consolidada;
5- Área residencial inconsolidada ou esporádica;
5.1- Estágio inicial;
5.2- Estágio avançado;
6- Área de extração mineral;
7- Área de manejo agrícola;
8- Área de uso diverso.

Mapa 01: Setorização do Parque Estadual do Bacanga.

Área conservada (verde forte); Área moderadamente impactada (verde fraco); área residencial
consolidada (rosa); área residencial inconsolidada (roxo); área de manejo agrícola (pontilhado),
área de extração mineral (vermelho); área de utilização diversa (laranja); área comercial
consolidada (amarelo).

Nessa acepção, também foi levado em consideração estudos
hidrogeológicos e geotécnicos realizados por professores da Universidade
Federal do Maranhão (UFMA) e Associação dos Geólogos do Maranhão
(AGEMA).

Tais

estudos

forneceram

informações

sobre

o

modelo

hidrogeológico, direção de fluxo da água subterrânea e superficial, bem como
os Perímetros de Proteção dos Poços (PPP), haja vista que a UC é o maior
manancial hídrico da capital Maranhense e é utilizada pela Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA) para abastecimento Dos
municípios de compõem a Grande Ilha.
Portanto, somando os dados descritos, a SBAP levou em
consideração cinco parâmetros para a nova delimitação, os quais são descritos
neste estudo:
1. Área de proteção sanitária das baterias de poços da CAEMA;
2. Áreas de recarga de aquífero;
3. Cotas altimétricas;
4. Exclusão de áreas urbanizadas consolidadas limítrofes do PEB;
5. Inclusão de áreas preservadas limítrofes do PEB.



Área de proteção sanitária das baterias de poços da CAEMA:
As áreas de proteção sanitária são perímetros traçados em raio ao

redor do poço. Tal perímetro tem como objetivo a proteção contra agentes
contaminantes, que possam comprometer a sustentabilidade hídrica desses
mananciais.
O perímetro de proteção de poços varia de acordo com o modelo
hidrogeológico da área. No Parque Estadual do Bacanga, após mapeamento
hidrogeológico e análise da direção de fluxo da água subterrânea e superficial,
o perímetro de proteção foi fixado em um raio de 150 metros ao redor do poço.
Portanto, a alteração dos limites do Parque Estadual do Bacanga
não pode excluir áreas dentro dos PPPs.



Área de recarga de aquífero:
A área de recarga de aquífero depende dos aspectos geológicos e

topográficos de cada área. No PEB, essas áreas se localizam nos topos de
tabuleiros, com cotas altimétricas que variam de 40 a 55 metros e topografia
plana de composição litológica arenítica.
Nesse contexto, as áreas de recarga de aquífero, que apresentam
cobertura florestal preservadas em estado de regeneração ou moderadamente
impactadas, serão mantidas dentro do PEB, assim como as áreas limítrofes
fora da zona de amortecimento serão incorporadas à UC.



Cotas Altimétricas:
As cotas altimétricas são representações gráficas da altura do relevo

em relação ao nível do mar. Elas são importantes para definir a direção de
fluxo da água subterrânea e superficial.
No PEB, a nova delimitação priorizou as cotas altimétricas de 35
metros, incluindo áreas como forma de capturar o fluxo de água superficial para
dentro do PEB, além de servir como proteção natural ao avanço antrópico.



Exclusão de áreas urbanizadas consolidadas limítrofes do PEB:
Exclusão de áreas que tiveram sua função ecológica reduzida, em

razão da consolidação de ocupações ao longo de décadas. As áreas excluídas
são apenas as que se localizam no limite do PEB e já possuem característica
de residenciais ou conjuntos habitacionais servidos de toda infraestrutura
urbana, e que não comprometam a sustentabilidade hídrica da área, como os
PPPs e as áreas de recarga.
A exclusão de áreas antropizadas teve como referencial as áreas já
consolidadas, que apresentam alto grau de urbanização, como asfaltamento,
coleta regular de resíduos sólidos, residências de alvenaria, linhas de
transporte coletivo e empresas instaladas nessas áreas, haja vista que uma
possível recuperação seria inviável por conta dos altos custos.

Nesse contexto, com o objetivo de minimizar os impactos sociais no
PEB, serão excluídas as áreas consolidas, como a área residencial que
compreende todo o conjunto de bairros do Coroadinho e Vila Itamar e toda a
área comercial consolidada.



Inclusão de áreas preservadas limítrofes:
Com o objetivo de compensar áreas excluídas, foram incluídas ao

PEB áreas de vegetação moderadamente impactadas e áreas preservadas
limítrofes à unidade.

4. CONCLUSÃO
Por fim, após a análise descrita, as maiores alterações se
concentraram ao Norte, Nordeste e Leste da Unidade de Conservação. Ao
norte, a exclusão do Coroadinho e bairros adjacentes, não afetando os
Perímetros de Proteção de Poços (PPPs), estabelecendo assim a cota de 35m,
e tendo o morro São Sebastião como limite Norte (Mapa 02). Vale destacar que
a ocupação esporádica abaixo do morro São Sebastião continua dentro do
PEB, visto que essa área se configura como importantíssima para a
manutenção e proteção das baterias de poços da CAEMA,
Seguindo toda a cota altimétrica de 35m até a Avenida dos
Franceses, que segue como limite Nordeste, em razão da alta importância da
região como área de recarga de aquífero e também por ter as áreas mais altas
e preservadas do PEB, tendo seu fluxo de água subterrânea e superficial direto
para as baterias de poços.
Ao Nordeste excluiu-se toda a área comercial consolidada, tendo
como limite a Rua das Caravelas, passando pelo igarapé Batatã, excluindo
assim toda a área residencial consolidada da Vila Itamar.

Mapa 02: Exclusão de área a norte do PEB.

Mapa hipsométrico evidenciando as cotas altimétricas, em amarelo o novo limite, os perímetros
de proteção de poço (Azul) e área excluída (rosa) do PEB.

O Recanto Verde continua dentro do PEB em razão da importância
da área para manutenção do reservatório e como área de recarga de aquífero,
tendo seu fluxo de água direto para o reservatório (Mapa 03).
A última área modificada foi a inclusão da localidade Shalon, que
antes ficava na zona de amortecimento do PEB. A área encontra-se na zona de
drenagem direta e muito próxima ao reservatório do Batatã.
Por fim, os limites a sudeste, sul e oeste continuam o mesmo, tendo
como referencial a estrada de ferro até o rio bacanguinha, seguindo o rio
Bacanga até o sítio do físico ao norte.

Mapa 03: Exclusão de área a Leste do PEB.

Mapa de exclusão em rosa. Destaca-se o igarapé Batatã, limite entre a área excluída e o PEB.

Mapa 04: Áreas modificadas do PEB.

Mapa 05: Proposta de nova delimitação do PEB.

Mapa evidenciando a nova delimitação do Parque Estadual do Bacanga.

