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RESUMO – O crescimento urbano no município de São Luís ocasionou o processo de antropização de 

várias bacias hidrográficas na ilha do Maranhão. O presente trabalho tem como objetivo identificar e 

analisar os impactos socioambientais decorrentes da ocupação humana nas Áreas de Preservação 

Permanente na sub-bacia do Rio Pargo, através da análise do uso e ocupação do solo com imagens do 

Google Earth do ano de 2021 usando o QGIS. O estudo do uso e ocupação das Áreas de Preservação 

Permanente - APP’s é de alta relevância tendo em vista que essas áreas exercem um papel de preservação 

de canais e nascentes, além de ser um berçário natural para muitas espécies animais e vegetais. Desse 

modo, foi realizado o mapeamento de uso e ocupações nas APP’s na sub-bacia do rio em estudo, 

composta por cerca de 44% de vegetação de mangue, 28% de área urbanizada, 22% de vegetação 

secundária e 6% de solo exposto. Destaca-se que existe uma parcela de moradores que sobrevivem no 

interior das áreas de mangues e que a permanência dessas famílias promove severos problemas 

socioambientais, causando interferência e modificando o meio físico, químico e biológico desse 

ecossistema, sendo uma área insalubre para moradias. 

 

ABSTRACT– Urban growth in the municipality of São Luís caused the process of anthropization of 

several hydrographic basins on the island of Maranhão. The present work aims to identify and analyze 

the socio-environmental impacts resulting from human occupation in Permanent Preservation Areas in 

the Pargo River sub-basin, through the analysis of land use and occupation with Google Earth images of 

the year 2021 using QGIS . The study of the use and occupation of Permanent Preservation Areas - 

APP's is of high relevance considering that these areas play a role in the preservation of channels and 

springs, in addition to being a natural nursery for many animal and plant species. In this way, the 

mapping of use and occupations was carried out in the APPs in the sub-basin of the river under study, 

composed of about 44% of mangrove vegetation, 28% of urbanized area, 22% of secondary vegetation 

and 6% of exposed soil. It is noteworthy that there is a portion of residents who survive inside the 

mangrove areas and that the permanence of these families promotes severe socio-environmental 

problems, causing interference and modifying the physical, chemical and biological environment of this 

ecosystem, being an unhealthy area for housing. 
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INTRODUÇÃO  

 

As bacias hidrográficas podem ser compreendidas como ambientes de águas superficiais que se 

constituem como importantes sistemas ambientais e que agregam elementos naturais de elevado valor 

ecológico para a manutenção da vida e atividades humanas. 

O município de São Luís possui uma elevada taxa de urbanização com 1.115.932 hab (IBGE, 

2021). Esse crescimento territorial urbano ocasionou o processo de antropização de áreas de bacias 

hidrográficas na ilha. A sub-bacia do rio Pargo apresenta-se com grandes áreas afetadas pela expansão 

urbana desordenado principalmente suas Áreas de Preservação Permanentes. 

Com a ampliação imobiliária na sub-bacia rio Pargo e adjacências foram ocasionados os 

impactos socioambientais tais como o assoreamento, a contaminação de mananciais e estuários com 

esgoto in natura, disposição irregular de resíduos sólidos e ocupação das Áreas de Preservação 

Permanente (APP’s). Destarte, esses impactos possibilitaram compreender a complexa relação do 

homem e o ambiente diante das suas principais necessidades relacionada à moradia e acessibilidade 

diante da falta de oportunidade de gerar trabalho e renda, associado aos impactos que causam na sub-

bacia estudada. Essa pesquisa elaborou o mapa de uso e ocupação na área de APP e analisou o processo 

de ocupação irregular nessas áreas protegidas por leis. Essa é uma pequena demonstração do processo 

de favelização que ocorre nas metrópoles brasileira. 

 

  METODOLOGIA  

 

Para a elaboração deste trabalho foi utilizado o método hipotético-indutivo no qual se destaca as 

seguintes etapas para sua utilização: observação do fenômeno, formulação de uma hipótese, 

experimentação, comparação e generalização dos dados (MARCONI E LAKATOS, 2010).  

O levantamento do material bibliográfico foi elaborado através de consultas em sites, livros, 

artigos, monografias, dissertações de mestrado e teses de doutorado. Além disso, foi realizada a 

obtenção de base de dados no Laboratório de Estudo de Bacias Hidrográficas - LEBAC do 

Departamento de Geociências da Universidade Federal do Maranhão - UFMA. 

Os trabalhos de campo foram realizados na área de estudo nos meses de novembro e dezembro 

de 2021. Esses trabalhos foram destinados a análise da realidade socioambiental do local, onde foram 
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coletadas informações por meio de entrevistas informais com moradores e registros de imagens da 

área. Para a elaboração do material cartográfico foi utilizado o Sistema de Informação Geográfica – 

SIG com o software QGIS versão 3.22.8, usando a imagem do Google Earth do ano 2021 para 

delimitação da sub-bacia hidrográfica do rio Pargo e para a análise dos impactos socioambientais. 

 

BASE CONCEITUAL 

 

A água é um elemento essencial para a sobrevivência na Terra, podendo ser encontrada em 

diferentes estados (sólido, líquido e gasoso) e em diferentes ambientes no planeta, como nos mares, 

rios, lagos, aquíferos, geleiras e entre outros. 

A Lei Federal n° 9.433/1997 destaca que a água é um bem de domínio público e um recurso 

natural limitado, dotado de valor econômico, sendo um elemento químico, e possui uma estrutura de 

duas moléculas de hidrogênio ligada a uma molécula de oxigênio, por meio de ligação covalente, sendo 

um recurso natural dotado de valor econômico (BRASIL, 1997). 

Para Vitte e Guerra (2007), a bacia hidrográfica pode ser entendida como uma célula básica de 

análise ambiental, pois esta permite conhecer e avaliar seus diversos componentes, os processos e 

interações que nela ocorrem, sendo um espaço de planejamento e gestão das águas, onde se procura 

compatibilizar as diversidades demográficas, sociais, culturais e econômicas das regiões.  

As sub-bacias são áreas de drenagem dos tributários do curso d’água principal, onde sua área 

territorial está inserida dentro de uma bacia hidrográfica. Para Faustino (1996) uma sub-bacia é definida 

como uma área territorial com drenagem direta ao curso principal de uma bacia hidrografia e limitado, 

preferencialmente, pelo chamado divisor de águas. 
    

O manejo adequado da bacia hidrográfica é de extrema importância, pois além de preservar os 

elementos naturais que nela existem, pode promover o desenvolvimento de maneira sustentável, visto 

que os recursos hídricos são os mais afetados pelo crescimento desordenado das cidades. 

 

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

A Ilha do Maranhão é parte da zona costeira do Estado do Maranhão, localizada na região 

compreendida como Golfão Maranhense, sendo constituída por 4 (quatro) municípios, sendo eles: 

São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. 
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A bacia do rio Pargo é uma sub-bacia do Rio Anil com uma área de 4Km² e está inserida 

dentro da zona urbana de São Luís (Figura 1), entre as coordenadas 2° 31.82’S e 44° 15.804’O. O 

acesso rodoviário é realizado através da Avenida Via Expressa, Avenida Daniel de La Touche e 

Avenida Jerônimo de Albuquerque, tendo como principal ponto de referência o Shopping da Ilha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Mapa de Localização da Sub bacia do rio Pargo em São Luís – MA 

 

 

 

USO E OCUPAÇÃO EM ÁREAS DE APP’S NA SUB-BACIA DO RIO PARGO 

 

 

A ocupação das áreas protegidas por lei, é resultado do inchaço urbano que os bairros Maranhão 

Novo e Ipase, onde está localizado a sub-bacia do rio Pargo, vem sofrendo ao longo dos anos. Isso é 

resultado  do surgimento de empreendimentos e condomínios de moradias próximas a essas áreas, a 

exemplo podemos citar o Shopping da Ilha e o condomínio Ilha Parque, localizado no bairro do Ipase, 

também chamado de Ipase de Baixo. 

Foram criadas as seguintes categorias de análise da ocupação do solo: área urbanizada, vegetação 

de mangue, vegetação secundária, solo exposto e ocupação espontânea (FIGURA 2). Para a elaboração 

do mapa de uso e ocupação foram consideradas as distâncias estabelecidas no Código Florestal 

Brasileiro (BRASIL, 2012), para as áreas de APP’s da sub-bacia do rio Pargo, sendo delimitados 30m 

para mata ciliar dos canais de largura inferior a 10m e o raio de 50m para nascentes, além da 

demarcação das áreas de mangues. 
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A sub-bacia do rio Pargo apresenta uma área de 4km² e possui cerca de 1,8 km² de áreas de APP, 

representado por cerca de 44% de vegetação de mangue, 28% de área urbanizada, 22% de vegetação 

secundária de água doce composta por palmáceas e outras espécies nativas e frutíferas e 6% de solo 

exposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

Figura 2: Mapa de uso e ocupação da sub bacia do Rio Pargo em São Luís. 

 

  

 As áreas de APP’s antropizadas representam 34% da área e 8 (oito) nascentes completamente 

degradadas, 3 (três) parcialmente impermeabilizadas e as 2 (duas) nascentes principais, ainda persiste 

a vegetação secundária na porção nordeste da bacia. 

 

IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS NA SUB-BACIA DO RIO ANIL 

 

Os impactos ambientais podem ser entendidos como qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante 

das atividades humanas (CONAMA, 1986). 
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Ressalta-se que os impactos socioambientais sempre existiram, no entanto só ocorreu de forma 

mais expressiva com a Revolução Industrial do século XVIII. Contemporaneamente, ainda existem 

muitas atividades praticadas pelos seres humanos que interferem negativamente no meio ambiente, 

principalmente nas cidades, onde o crescimento frequentemente desordenado faz pressão até mesmo 

sobre as áreas de APP’s. 

Sendo assim, uma realidade bem presente na sub-bacia do rio Pargo, uma vez que essa área sofre 

elevados impactos socioambientais em consequência da intensa urbanização na sub-bacia. Para melhor 

entendimento foram listados e discutidos os seguintes impactos socioambientais: o assoreamento, a 

contaminação da água por esgoto in natura, disposição irregular de resíduos sólidos e a ocupação 

espontânea nas áreas de APP. 

 

Assoreamento 

 

Um dos impactos mais relevantes encontrados na sub-bacia do rio Pargo é o aterramento do 

manguezal, resultado da especulação imobiliária dentro da sub-bacia, realidade bem expressiva no local, 

onde muitas áreas de moradia presente nessa área foram alocadas no mangue aterrado (FIGURA 3). 

No Brasil o mangue é protegido por Lei e qualquer área de incidência dessa vegetação é 

considerada Área de Preservação Permanente (APP), segundo o inciso VII do artigo 4º da Lei Federal 

nº 12.651, de 25 maio de 2012 (BRASIL, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3: Moradias construídas em áreas de aterramento do manguezal – bairro do Ipase – São Luís/MA 
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O aterro dos manguezais é notório na sub-bacia do rio Pargo, uma vez que esses locais são 

utilizados para construção de moradias de muitas famílias. Um dos locais mais expressivos desses 

impactos é no entorno da Avenida Via Expressa que corta a porção sudoeste da sub-bacia do rio Pargo.        

A Avenida Via Expressa tem área de 9,795,96m (SILVA, 2015) e em seu percurso atinge áreas de 

mangue causando processos erosivos nos taludes e o assoreamento das áreas de manguezais, que 

aumentaram no decorrer dos últimos anos. 

Os processos erosivos podem ocorrer de forma natural e antrópica, a erosão identificada na 

pesquisa de campo ocorre em sua maioria de forma acelerada que, de acordo com Pereira (2006, p.38) 

“envolve a intervenção do homem no meio físico, alterando os processos geológicos e ocasionando o 

desequilíbrio no sistema”.  

A partir da pesquisa de campo foi possível identificar os processos erosivos bem evidentes no 

entorno da Via Expressa, devido a presença de ravinas e voçorocas nos sedimentos Pós-Barreiras 

constituídos de coloração avermelhada e alaranjada com textura areno-argilosa. Destaca-se que no topo 

das colinas dissecadas encontram-se as linhas de pedras que as sustentam. O corte das encostas para 

construção da obra linear da “Via Expressa” causou severos impactos ambientais para as áreas de 

mangues com o consequente carreamento de sedimentos para as áreas baixas, a saber, as áreas de 

mangue e os rios, dinamizando o assoreamento das áreas. 

 

   Contaminação da água por esgoto in natura 

 

O lançamento de esgoto in natura é uma realidade que ocorre nos grandes centros urbanos, na 

pesquisa foi possível observar geralmente que essa poluição decorre da habitação desordenada presente 

na sub-bacia. As moradias e outras construções maiores lançam os seus esgotos in natura nas áreas de 

mangue e no rio, o que pode ocasionar contaminação da água dos afluentes presentes. 
  

Observou-se durante o trabalho de campo que na área de ocupação espontânea dentro da área de 

APP, existe uma quantidade expressiva de resíduos sólidos lançados irregularmente no mangue, no 

mar e no rio e que os moradores dessa área são habituados a realizar essa ação (FIGURA 4). 
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Figura 4: Descarte irregular de resíduos sólidos na sub-bacia do rio Pargo em São-Luís/MA. 

 

 

Se tratando do lançamento de esgoto in natura nos rios e mares dentro da sub-bacia, de acordo 

com os moradores mais antigos dos bairros, a especulação imobiliária e a chegada de empreendimentos 

fizeram com que muitos mananciais fossem contaminados. Trazendo assim, elevados prejuízos para a 

população que reside nesse lugar e que vivem em condições insalubre de sobrevivência. 

Com a construção do Shopping da Ilha inaugurado em 2011 e a construção do condomínio Ilha 

Parque ao lado do shopping, os moradores relataram que os mananciais foram poluídos e que antes 

dessas construções vários poços tubulares eram usados como fonte de abastecimento de água para os 

moradores do bairro. Durante o trabalho de campo na área de estudo, foi observado vários pontos de 

lançamento de esgoto in natura diretamente para as áreas de mangue da sub-bacia do rio Pargo e para 

o mar. 

          Diante disso, é importante discorrer que o lançamento de esgoto in natura nos mares e 

mananciais acarretam diversos problemas para a biodiversidade desses ecossistemas, uma vez que 

alteram a composição física, química e biológica no ambiente. 
 

             Com o lançamento de esgoto in natura na área de mangue houve uma diminuição da       

quantidade de animais marinhos no local como peixes, siri e caranguejo. A prática da pesca ou de 

coleta de mariscos dentro dessas áreas anteriormente era predominante, porém hoje, houve uma 
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diminuição ou até mesmo uma paralisação dessa atividade por falta desses animais marinhos, que 

muitas vezes eram fonte de alimentos para muitas famílias dessa área. 

 

 

CONCLUSÃO 

 

  O uso e ocupação na sub-bacia do rio Pargo ocorreu em consequência do crescimento 

desordenado da cidade de São Luís. As áreas de APP’s na sub-bacia compreendem 1,8km² representando 

cerca de 45% da área da sub-bacia, composta por cerca de 44% de vegetação de mangue, 28% de área 

urbanizada, 22% de vegetação secundária e 6% de solo exposto. Como resultado da taxa de ocupação 

em áreas de APP, foi observado que existe uma parcela de moradores que tem palafitas dentro da área 

de mangue, presente na área de estudo, e que a permanência dessas pessoas promoveu elevados 

problemas socioambientais, causando interferência e modificado o meio físico, químico e biológico 

desse ecossistema. 

          Destaca-se que os impactos socioambientais como o assoreamento do mangue está cada vez mais 

elevado dentro da sub-bacia, o lançamento de esgotos in natura que contamina os mangues e os rios, 

associado ao processo de ocupação nas áreas de preservação permanente são notórios na área da sub-

bacia do rio Pargo, promovendo transtornos no âmbito ambiental e sociais. Ressalta-se que as áreas 

protegidas pela legislação ambiental não estão sendo respeitas e que não há uma fiscalização eficaz por 

parte do poder público nessas áreas. 
 

       É importante esclarecer que a preservação e manutenção dessas áreas são de importância 

socioambiental e que a eficiente aplicação das leis ambientais garante mais qualidade de vida para a 

sociedade.  
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