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RESUMO: Este artigo avalia a implantação do Programa Bacia do Bacanga, 

operação co-financiada pelo Banco Mundial e pelo Governo Federal e que 
constitui a primeira experiência do Município de São Luís em planejamento e 
gestão urbana tomando como referencia uma bacia hidrográfica em meio 
urbano. O artigo apresenta uma caracterização das margens esquerda e direita 
da bacia do rio Bacanga, área de intervenção do Programa. O autor destaca as 
estratégias, dificuldades e avanços do Programa, indicando a necessidade e 
importância de uma avaliação ambiental da intervenção. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Programa de Recuperação Ambiental e Melhoria da Qualidade 

de Vida da Bacia do Bacanga implementado pela Prefeitura de São Luís com 

financiamento do Banco Mundial, entre os anos de 2009 e 2015, constituiu a 

primeira experiência do Município de São Luís em planejamento e gestão 

urbana tomando por referência uma bacia hidrográfica, conforme recomendado 

pela Lei nº 10.257/2001, Estatuto das Cidades, e as boas práticas de 

planejamento contemporâneas. 

O projeto urbanístico para a bacia do rio Bacanga, desenvolvido no 

âmbito do Programa Bacia do Bacanga, como ficou conhecido, baseou-se em 

princípios de sustentabilidade socioambiental e objetivava, fundamentalmente, 

                                                             
1Texto publicado como capítulo no livro Gestão Ambiental, uma diversificada ferramenta na 
consolidação de paradigma ecológico inovador (LOPES, 2016). 
2Mestre em Desenvolvimento Urbano e Regional, professor das disciplinas Estudos da Cidade 
e Arquitetura e Urbanismo Maranhenses do curso de Arquitetura e Urbanismo da UNDB e 
Coordenador do Laboratório de Urbanismo, Paisagismo, Arquitetura e Artes - LUPA/UNDB 
exerceu os cargos de Especialista em Planejamento Urbano (2009 a 2013) e Especialista 
Socioambiental (2013 a 2014) na UGP do Programa Bacia do Bacanga. 



Revista Científica do CEDS (ISSN 2447-0112) –  Nº 7 – Ago/Dez-2017 
Disponível em: http://www.undb.edu.br/ceds/revistadoceds/ 

 

a melhoria das áreas de assentamentos informais, qualificando as condições 

de habitação e mobilidade e otimizando os instrumentos de gestão ambiental 

do Município. 

O projeto urbanístico proposto definia estratégias para favorecer a 

reurbanização da área da Bacia do Bacanga, a segurança de posse da terra 

com a regularização da ocupação do solo e o aproveitamento de espaços e 

equipamentos públicos, fortalecendo a gestão ambiental municipal e 

construindo uma consciência coletiva ambiental. 

Apesar de contar com o apoio e aporte de recursos do Governo 

Federal e de instituições multilaterais de crédito como o Banco Mundial, e de 

atravessar sucessivas gestões municipais, este projeto sofreu ajustes, 

descontinuidades e rupturas que se refletiram nos resultados efetivamente 

alcançados.  

Neste artigo, analisaremos, a partir da documentação técnica, 

reuniões comunitárias, entrevistas estruturadas e de nossa experiência como 

gestor de projeto do Programa, os fatores que comprometeram ou dificultaram 

a gestão deste importante programa de recuperação ambiental e urbana, como 

uma primeira aproximação necessária ao trabalho de propor desenhos de 

programas e políticas públicas de gestão ambiental urbana menos vulneráveis.  

 

1 LINHAS GERAIS DO PROGRAMA BACIA DO BACANGA 

 

1.1  O contexto institucional 

 

Em novembro de 2008, o Município de São Luís celebrou o “Acordo 

de Empréstimo nº 7578-BR”, com o Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), no valor total de US$ 35.640,00 (trinta e cinco 

milhões, seiscentos e quarenta mil dólares), com o objetivo de implementar o 

Programa de Recuperação Ambiental e Melhoria da Qualidade de Vida da 

Bacia do Bacanga.  

A Prefeitura de São Luís apresentaria como contrapartidas os 

investimentos do governo Federal realizados através do Programa de 
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Aceleração do Crescimento (PAC) nos sistemas de abastecimento de água e 

de esgotamento sanitário na região. 

Operacionalmente, o Programa estava organizado em três 

componentes: Componente 1: Desenvolvimento Econômico Local e Reforço da 

Gestão Municipal, que propunha o fortalecimento da gestão do mutuário; a 

formulação e implementação de uma política voltada ao Desenvolvimento 

Econômico Local e estratégia de competitividade; a geração de oportunidades 

de emprego e renda; e o melhoramento da capacidade de gestão orçamentária 

e financeira do Município; Componente 2: Saneamento Básico e Melhoria da 

Qualidade de Água, prevendo melhorias dos sistemas de drenagem de águas 

pluviais, esgotamento sanitário, abastecimento de água e de gestão de 

resíduos; Componente 3: Melhorias Urbanos e Ambientais, incluindo projetos e 

atividades destinadas a melhorar a qualidade do solo urbano e ocupação 

habitacional e fortalecer as práticas de gestão ambiental do mutuário. 

Para implementar as ações definidas no Acordo de Empréstimo, o 

Município de São Luís criou, através da lei municipal nº 4.933/2008, a 

Secretaria Municipal Extraordinária de Projetos Especiais (SEMPE), com a 

finalidade de gerenciar o relacionamento entre agentes executores e agentes 

financeiros internacionais, dentre outros, bem como gerenciar e supervisionar a 

execução de contratos de empréstimos que venham a ser firmados com esses 

entes. Na SEMPE ficou instalada a Unidade de Gerenciamento do Programa 

da Bacia do Bacanga (UGP), cuja atribuição é a coordenação, elaboração e 

avaliação das atividades relacionadas ao Programa. 

A participação popular ou de outras instituições nos eventos e 

decisões do Programa foi formalizada e ocorreu efetivamente através de 

projetos específicos, com eventos e decisões relacionadas diretamente aos 

produtos em elaboração pelas diferentes consultorias que atuaram no 

Programa (no Plano de Desenvolvimento Local, no Plano de Reassentamento 

de Famílias, etc.). Não foi formalizada nenhuma instância permanente e 

transversal, como um Comitê de Bacia, por exemplo, para o controle social do 

Programa. 

Está colocada uma das primeiras particularidades do programa: foi 

encampado em uma nova Secretaria, com implicações como o acesso mais 

fácil ao gestor municipal (prefeito), mas também com mais dificuldades de 
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articulação, integração e coordenação de ações em interface com outras 

Secretarias, dado que a prática comum atribui competências distintas (no 

máximo complementares) entre estes órgãos municipais. O desafio era mostrar 

que a UGP não era um agente executor, mas que coordenava e articulava 

ações das Secretarias executoras dos projetos. 

 

1.2  Abrangência e setorização 

 

A Bacia do Bacanga compreende uma superfície de cerca de 

13.000ha, onde se destingem dois quadrantes: o quadrante norte, de 

urbanização contínua, nas margens direta e esquerda do rio Bacanga, com 

cerca de 3.500ha; e o quadrante sul, praticamente tomado pelo Parque 

Estadual do Bacanga, a APA do Maracanã, áreas rurais e parte da zona 

industrial da CVRD, envolvendo os 9.500ha restantes. 

Tendo em vista o enfoque urbano do projeto, voltado ao tratamento 

de áreas carentes de infraestrutura, as intervenções têm como foco o 

quadrante norte da bacia, conforme assinalado na Figura 01. 

 

Figura 01 – Área urbanizada (em vermelho) da Bacia do Bacanga (área 
sombreada).  

 
Fonte: SÃO LUÍS, 2009. 

Dados Gerais 

 Área da Bacia Hidrográfica do Rio 
Bacanga: 130km²; 

 Lâmina de água da Bacia: 83,6km²; 

 Volume de água da ordem dos 
10,3hm³; 

 Área do lago do Bacanga: 545ha;  

 Área de Referência do Programa: 
3.436ha; 

 População: 238.000 habitantes;  

 Domicílios: 45.183 unidades. 
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A área de abrangência foi ainda dividida em mais dois quadrantes, 

nomeados de margem esquerda e margem direita do rio Bacanga (Quadro 01). 

Em ambos os quadrantes se inserem as poligonais objeto de projetos 

urbanísticos, envolvendo os bairros a montante da barragem do Bacanga, a 

seguir discriminados: 

 

Quadro 01 - Áreas Objeto de Projeto de Urbanismo do Programa 

Margem Esquerda 

Sá Viana 67,43 ha 

Vila Embratel 179,61 ha 

Pró-Moradia Vila Embratel 32,57 ha 

Paraíso 85,44 ha 

TOTAL 365,05 ha 

Margem Direita Pindorama e Coroadinho 213,80 ha 

TOTAL 213,80 ha 

TOTAL GERAL 578,85 ha 

Fonte: SÃO LUÍS, 2013. 

A Figura 2 apresenta a área urbanizada da Bacia do Bacanga e 

assinala os bairros objeto de projetos urbanísticos e ações com vistas à 

regularização fundiária. 

 

Figura 2 – Localização das Áreas Objeto de Projeto Urbanístico 

 
Fonte: SÃO LUÍS, 2013. 

Margem Esquerda 
Margem Direita 
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Estes setores englobam os limites de sub-bacias do projeto de 

esgotamento sanitário, assim como as zonas de pressão do projeto de 

abastecimento de água, e ainda os pólos de capacitação do componente 1 do 

Programa. Nestes perímetros, a Prefeitura Municipal de São Luís (PMSL) 

mapeou todos os programas, projetos e ações que desenvolve para esta 

região, com o objetivo de articular e fortalecer mutuamente estas iniciativas que 

se apresentavam isoladas no contexto do projeto. 

Para iniciar o Programa, reduzindo riscos em relação aos seus 

principais objetivos e investimentos, a Prefeitura de São Luís assinou um termo 

de compromisso com o Governo do Estado para a recuperação da Barragem 

do Bacanga, projeto que exigia forte interação e articulação técnica e 

institucional entre as duas instâncias do Poder Público local.  

 

1.3  CARACTERIZAÇÃO DA BACIA DO BACANGA 

 

A Bacia do Bacanga é a maior bacia hidrográfica totalmente inserida 

no Município de São Luís e deságua na Baía de São Marcos. Além do Rio 

Bacanga, tem como principais afluentes o Rio das Bicas, o Igarapé do Tapete, 

o Igarapé Itapicuraíba, Igarapé do Tamancão e Igarapé do Piancó. 

O Rio Bacanga, seu principal afluente, inicia-se por dois cursos 

d’água que, ao se encontrarem, passam a ter o mesmo percurso, de 16,8 km. 

Pela baixa energia que contém este rio não é capaz de transportar toda a carga 

de materiais grosseiros (areias) que carreia, razão pela qual se criam áreas de 

deposição, que passam a ser obstáculos naturais obrigando a mudança do 

curso do talvegue, e até, ramificando-se. Surgem, portanto, canais secundários 

rasos margeando estas zonas de depósitos, já em grande parte cobertas pela 

vegetação do mangue formando um ecossistema bastante diversificado 

(COOPERSANEO, 2007). 

A região da Bacia do Bacanga é marcada pelo surgimento de 

bolsões de habitações subnormais nas margens dos corpos d’água, abrigando 

as populações mais carentes da cidade. Tais áreas são marcadas por pobreza 

extrema, carência generalizada de serviços e condições insalubres. O processo 

de ocupação das margens dos mananciais também tem implicações 
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ambientais negativas, causando a destruição acelerada das áreas de mangue 

e matas de galeria. Os assentamentos urbanos da Bacia do Rio Bacanga, onde 

reside cerda de 240.000 pessoas, quase um quarto da população da cidade, 

apresentam as seguintes características: 

 “O número total aproximado de domicílios conforme censo 
demográfico (IBGE, 2000) é de 45.183 domicílios; 

 Mais de 90% das famílias ganham menos de dois salários 
mínimos;  

 O tipo de residência predominante é a casa de alvenaria aparente; 

 Fornecimento de energia em 100% dos domicílios; 

 30% das vias da região são asfaltadas; 

 Abastecimento de água potável irregular para 20.000 domicílios; 

 O consumo atual per capita de água é menos de 40% da média; 

 Menos de 30% da população da área é atendida por redes 
coletoras de esgotos; 

 100% do esgoto não é tratado;  

 Aproximadamente 600 famílias vivem em áreas de risco de 
inundação;  

 O saneamento inadequado contribui para a deterioração da 
qualidade da água do lago da barragem do Bacanga; 

 20% da área da bacia está ocupada por assentamentos urbanos; 

 80% da área da bacia possui cobertura vegetal preservada.” 
(SÃO LUÍS, 2009). 
 

Nestes assentamentos urbanos, com ocupações de áreas baixas e 

margens de rios, o sistema de drenagem das águas pluviais é totalmente 

inadequado, fato que se agrava com os efeitos cumulativos do lançamento de 

resíduos sólidos, causando altos índices de poluição, com graves riscos diretos 

à saúde pública. 

Por outro lado, na região da Bacia do Bacanga, estão instaladas 

empresas nacionais e multinacionais, responsáveis por gerar um terço do 

Produto Interno Bruto (PIB) do estado do Maranhão. 

A comunidade do Polo Itaqui-Bacanga divide o território com 

grandes áreas institucionais (UFMA), industriais (VALE, EMAP) e áreas de 

proteção ambiental, nos mangues que limitam a ocupação. Da mesma forma, 

na margem direita, os assentamentos urbanos do Coroadinho, Pindorama e 

Sacavém, estão limitados entre o Parque Estadual do Bacanga, o lago e a 

Avenida dos Africanos, ocupada majoritariamente por atividades econômicas 

de comércio e serviços. 

É importante considerar, portanto, a qualidade destas relações que 

podem constituir fronteiras vivas, em regiões ou faixas de territórios capazes de 

potencializar o intercâmbio econômico, de informações e atividades. A 
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redefinição dos limites físicos da UFMA, na margem esquerda do Bacanga, que 

nos últimos anos perdeu 60% de seu território para as comunidades contíguas, 

assim como a mudança da estrutura operacional da ELETRONORTE, na 

margem direita, que desativou parte da rede de alta tensão que atravessava os 

assentamentos da área, são evidências concretas da importância das relações 

de fronteira na região. Nestas zonas de fronteiras percebe-se a 

interdependência entre a cidade formal e informal, e a possibilidade de 

cooperação para a superação de conflitos.  

Na Bacia do Bacanga, encontram-se importantes testemunhos da 

história da cidade e manifestações culturais que refletem as relações campo-

cidade, como as Ruínas do Sítio do Físico e os sambaquis encontrados no 

Parque Estadual do Bacanga, o Sítio Tamancão, hoje transformado em 

Estaleiro Escola, a Festa da Juçara no Maracanã, a encenação da Paixão de 

Cristo no bairro do Anjo da Guarda, e as Ruínas de uma Fábrica de Soque de 

Arroz, talvez o mais antigo registro da história da indústria local. 

O Parque Estadual do Bacanga, criado pelo Decreto Estadual nº 

7.545 de março de 1980 a sudeste do centro urbano, entre a margem direita do 

Rio Bacanga e a região do Maracanã, e a Área de Proteção Ambiental do 

Maracanã, também criado por Decreto Estadual (nº 12.103 em outubro de 

1991), entre o Parque Estadual do Bacanga, ao norte, e a localidade de Rio 

Grande, ao sul, englobando a localidade de Maracanã e parte da Vila 

Maranhão, Vila Sarney, Vila Esperança e Rio Grande, constituem importantes 

reservas de recursos naturais e paisagísticos da cidade. Na APA do Maracanã 

está situado o Reservatório Artificial do Batatã, de onde vêm 30% parte da 

água consumida em São Luís. 

O Programa Bacia do Bacanga, desenhado de forma a identificar e 

atuar nestas zonas de fronteiras buscava utilizar ou potencializar estes 

recursos (urbanos, ambientais, culturais e econômicos) para a região, definindo 

estratégias diferenciadas de intervenção nas duas margens do rio. 

A fim de definir as prioridades e ações estratégicas do Programa a 

partir de uma visão abrangente da região, durante os anos de 2007 e 2008 

foram contratadas empresas de consultoria, por meio de processos de seleção 

nacionais, para a realização de estudos na fase de preparação do Programa.  
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Este esforço resultou em um total de dezesseis estudos sobre 

diferentes aspectos da região, como desenvolvimento econômico local, 

funcionamento hidrológico do lago do Bacanga, a segurança da Barragem do 

Bacanga, os marcos legais do reassentamento de famílias, o abastecimento de 

água, o esgotamento sanitário, o sistema de drenagem e outros.  

Além dos estudos setoriais da Bacia, na fase de preparação do 

Programa foi realizada a Avaliação Ambiental Regional (MMT 

PLANEJAMENTO E CONSULTORIA, 2007), que reuniu aspectos ambientais, 

urbanos e socioeconômicos, construindo uma visão abrangente da realidade 

local. 

Portanto, a partir destes estudos setoriais e, principalmente, da 

Avaliação Ambiental Regional, foram definidas abordagens diferenciadas para 

os subsetores da área de projeto. 

 

1.3.1 A Margem Direita: Coroadinho 

 

O conjunto de bairros e assentamentos conhecido como Pólo 

Coroadinho (Figura 03), consolidou-se a partir de ocupações que ocorreram em 

contextos e épocas diferentes. Em torno dos primeiros assentamentos 

espontâneos (Coroadinho), surgiram conjuntos habitacionais para baixa renda, 

os primeiros espaços institucionais, conjuntos residenciais de classe média e 

loteamentos sem infraestrutura. Planejadas ou não, estas ocupações 

assumiram diferentes formas, com soluções e problemas diversos. 

Figura 03 – Vista do Coroadinho. 

 
Fonte: SÃO LUÍS, 2009. 
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Hoje, o Pólo Coroadinho apresenta grande heterogeneidade interna, 

com uma multiplicidade de lugares que definem setores distintos, por suas 

características espaciais, socioeconômicas e pela diversidade de usos que 

apresentam.  

Todos esses setores e diferentes bairros da região sofrem os 

impactos de uma série de problemas relacionados à ocupação irregular de 

áreas de risco e de proteção ambiental. 

A dificuldade de urbanização de áreas baixas, liberadas pela 

construção da Barragem do Bacanga, exigiu a construção de canais de 

drenagem que, por falta de fiscalização e manutenção, foram progressivamente 

ocupados por habitações precárias.  

O funcionamento deficiente dos canais potencializa os riscos de 

alagamentos e propagação de doenças infectocontagiosas. 

A ocupação irregular da faixa de segurança da linha de alta tensão 

da ELETRONORTE revela aspectos importantes da dinâmica de ocupação 

daquela área. Por um lado, revela a existência de um mercado paralelo de 

imóveis para baixíssima renda numa evidência de que o território não é mero 

local de sobrevivência, mas constitui, ele próprio, mercadoria valiosa. Por outro 

lado, o “linhão” da ELETRONORTE define um dos limites do Parque Estadual 

do Bacanga, que também sofre com a pressão da ocupação irregular. 

Em outro processo de interação com o meio geofísico, verifica-se a 

desvalorização das residências formais no entorno das voçorocas, focos 

permanentes de acidentes. O processo natural de desmoronamento é 

agravado pela prática de retirada constante de terra para construção e outros 

fins. São construtoras, comerciantes e carroceiros que, em diferentes escalas, 

exploram essa atividade extrativista ilegal. 

Em todo o período chuvoso (janeiro a julho), a situação dos bairros 

Salina do Sacavém, Coroadinho, Pindorama e suas adjacências é agravada 

pelas inundações de áreas residenciais (Figura 04), devido à obstrução dos 

canais de drenagem existentes ou ainda, inexistência de obras que possibilitem 

o escoamento das águas pluviais advindas do espigão da bacia do Rio 

Bacanga e áreas altas. 
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Figura 04 - Simulação de áreas alagadas no Coroadinho.   

 
Fonte: RHAMA, 2007. 

No curso do Rio das Bicas, uma área com grande demanda de 

tráfego e acesso de veículos de transportes coletivos, transportes particulares e 

com grande incidência de estabelecimentos comerciais e habitação, tem seus 

acessos totalmente prejudicados pela destruição causada pelas águas de 

chuva, apresentando alto risco de contaminação de doenças provocadas por 

águas paradas em áreas urbanizadas e riscos de alagamento que se verifica 

todos os períodos chuvosos, devido ao transbordamento do canal existente, 

causando grandes transtornos aos habitantes das proximidades pela falta de 

escoamento adequado. 

O Rio das Bicas, principal afluente do Bacanga - antes fonte de 

renda para as populações ribeirinhas, os moradores do antigo Cavaco - sofre 

também enorme impacto de poluição, relacionada principalmente à ocupação 

indiscriminada e associada ao desmatamento dos manguezais e ao 

assoreamento de suas margens. 

Aos problemas e soluções relacionadas à história da ocupação do 

território, sobrepõe-se a qualidade do papel que o Estado desempenhou 

historicamente, em sua ação de polícia e no gerenciamento da produção deste 

espaço. Assim, encontramos no Pólo Coroadinho uma rede social e de 

espaços públicos consolidados, coexistindo com problemas de violência urbana 

que volta e meia explodem em brigas de gangues e ocorrências graves. A 

imagem do Coroadinho como espaço de insegurança e medo tem sido 

reforçada pela mídia e apropriada pelo imaginário social. 
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A violência urbana, refletindo-se na imagem do lugar, intensifica a 

segregação socioespacial e a perda de dinamismo da economia e da vida 

urbana. Na base deste ambiente de insegurança pública parece existir a 

dificuldade da máquina estatal em lidar com situações de informalidade (na 

economia e na cidade), dificuldade que precisa ser enfrentada pelo projeto 

urbano. 

 

1.3.2 A Margem Esquerda: Itaqui-Bacanga. 

 

A ocupação do Polo Itaqui-Bacanga (Figura 05) começa a 

consolidar-se a partir da implantação do loteamento Anjo da Guarda, em 1968, 

para onde foram remanejadas as famílias desabrigadas no incêndio do 

Goiabal, no Centro, e do Sítio Santa Quinta, nas margens do rio Bacanga, e da 

abertura da Avenida dos Portugueses, após a construção da Barragem do 

Bacanga em 1970.  

Com a implantação do Distrito Industrial, ocorre uma grande atração 

de migrantes da zona rural da ilha e do interior do Estado, que vão se alojando 

das áreas altas para os baixos, até as áreas molhadas e sujeitas a inundações.  

Ainda hoje, a Barragem do Bacanga, responsável pelo represamento 

das águas do lago do Bacanga com a liberação de áreas urbanizáveis que 

foram ocupadas progressivamente nas duas margens do rio, constitui o único 

acesso da margem esquerda ao centro urbano de São Luís.  

Figura 05 – Sá Viana, com a UFMA e a barragem do Bacanga ao fundo. 

 
Fonte: SÃO LUÍS, 2009. 
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Uma potencialidade da região é a existência de lideranças 

comunitárias organizadas e redes de agentes e serviços sociais reconhecidas. 

Ademais, vínculos familiares e comunitários fortes, decorrentes de uma relativa 

estabilidade da população, contribuem para a superação de dificuldades, 

problemas e conflitos locais. 

Manifestações e eventos culturais de porte, como a encenação da 

Paixão de Cristo, que mobiliza toda a comunidade do bairro do Anjo da Guarda 

e entorno em atividade da cadeia de produção teatral (elaboração de projeto, 

construção de cenários, iluminação, figurino, etc.), demonstram a riqueza e 

complexidade da vida comunitária local e suas potencialidades. 

 

1.3.2.1 Áreas de Restrições Físicas aos Assentamentos na Margem 

Esquerdado Bacanga 

 

A partir de uma aferição de altimetria precisa e dos estudos 

hidrológicos realizados em 2007, no âmbito do Programa Bacia do Bacanga 

(RHAMA, 2007) se inferiu que a cota de operação da barragem do Bacanga 

está definida no patamar máximo de 2,0m, mesmo na eventualidade de 

fechamento da barragem simultaneamente à ocorrência de chuvas na bacia.  

Por outro lado, em ambos os casos, a permanência do lago do 

Bacanga na cota 2,0m, mesmo que temporária, poderá tornar úmidas as 

habitações assentadas até a cota 3,0m, sobretudo em função das 

características geológicas do solo arenoso, que permite a condução por 

capilaridade. Dessa forma de ocupação decorre uma série de problemas para 

os assentamentos: 

 Constante ameaça de inundações provocadas pelo alteamento da 

cota de operação do lago, ou ainda pela incidência de chuvas nas 

bacias represadas do rio das Bicas; 

 Alagamento frequente de vias públicas, em virtude de deficiências 

nas estruturas de drenagem; 

 Baixa consistência e resistência do solo, com oneração dos custos 

de infraestrutura básica.  

 
 A apuração das habitações atingidas pelas inundações levou em 
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consideração as cotas 2,0m e 3,0m, sendo no último caso decorrente do 

surgimento de áreas úmidas que se localizam no bairro de Sá Viana e 

Jambeiro, em torno da península da Rádio Educadora e na baixada do igarapé 

do Piancó (Figura 06). 

 

Figura 06 – Habitações Atingidas pelas Cotas de Inundação do Lago 
(simulação). 

 
Fonte: A e T Arquitetura, Planejamento e Transportes LTDA, 2007. 

 

Portanto, abaixo da cota 3,0m são atingidas 621 habitações, muitas 

das quais se assentam em aterros precários. Os aterros precários, para efeito 

dessa análise, correspondem às casas cujos acessos são alagados, muito 

embora se situem acima das cotas de inundação.  

Atualmente, com o crescimento vegetativo da população e a atração 

de novos moradores – que seguem fazendo pressão sobre o ecossistema de 

mangues, nas áreas baixas – a região está chegando ao limite de sua 

densificação, com aproximadamente 200 hab/ha, intensificando as tendências 

de verticalização de baixo padrão e expansão para áreas protegidas. 

A existência de escolas e hospitais municipais, pequenas 

intervenções urbanas em espaços públicos, obras de contenção de encostas, 
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programas regulares de assistência social e saúde, além do incremento dos 

serviços de limpeza pública e iluminação na região, são evidências da 

presença do Poder Público na área.  Assim, o Poder Público tenta ordenar e 

equipar o espaço urbano, seguindo a reboque dos processos locais de 

produção do espaço, sem, no entanto, garantir a distribuição equitativa de 

infraestruturas e a qualidade do desenho e da construção dos poucos espaços 

públicos existentes. 

 

1.4  OBJETIVOS DA GESTÃO INTEGRADA DA BACIA 

 

A política urbana do Programa de Recuperação Ambiental e 

Melhoria da Qualidade de Vida da Bacia do Bacanga assume a inclusão social 

como ação fundamental na recuperação de assentamentos urbanos precários, 

articulando a recuperação da infraestrutura urbana básica com o estímulo à 

convivência social entre os moradores destes assentamentos, com a 

implantação de equipamentos e espaços públicos criados, em especial, para 

projetos de educação, cultura e assistência social. 

O Programa está baseado, portanto, no conceito e nas práticas da 

requalificação urbana, como uma política que integra no planejamento urbano 

as questões sociais, econômicas e ambientais (GOVERNA; SACCOMANI, 

2004): 

“O planejamento urbano, que durante muito tempo teve como objetivo 
quase exclusivo a criação de novos espaços urbanos à custa de 
espaços rurais/naturais (pela expansão de cidades preexistentes ou 
pela criação de novas cidades) ou da destruição dos tecidos urbanos 
antigos (através de operações de reestruturação), direcionou-se, a 
partir de dada altura, para a intervenção na cidade existente” 
(FERREIRA, 2008, p.27). 
 

Neste sentido, os projetos e intervenções do Programa Bacia do 

Bacanga estão direcionadas para a cidade existente, valorizando as suas 

diferentes estruturas ambientais urbanas.  

As ações propostas neste projeto foram desenvolvidas através de 

estudos preliminares, com a participação da comunidade da área da Bacia do 

Bacanga e diversos parceiros institucionais da Prefeitura Municipal de São 

Luís, em um longo processo de maturação e negociação do Programa que se 
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estendeu de 2003 (data da apresentação da Carta Consulta) a 2008 (data da 

assinatura do contrato). 

O Programa visava implementar a inclusão social, viabilidade 

econômica e prudência ecológica na região, proporcionando crescimento 

econômico local e desenvolvimento qualitativo da área, com estratégias 

diferenciadas por intervenção, em cada margem do Bacanga. 

 

1.4.1 Sá Viana, Embratel e Paraíso: Requalificação Urbana da Margem 

Esquerda 

 

Na margem esquerda do Bacanga, as intervenções previam a 

expansão do sistema de distribuição de água do Italuís e a instalação de 

medidores, beneficiando diretamente 194.416 habitantes (Projeto de 

Abastecimento de Água - Zona VI A e VI B). Em uma região sem esgotamento 

sanitário, o projeto previa a construção de sistema de coleta de esgotos para 

dez sub-bacias da margem esquerda, que alimentariam a Estação de 

Tratamento de Esgoto existente – ETE Bacanga - atendendo 135.439 

habitantes. 

A estratégia aplicada em Sá Viana, Vila Embratel e Paraíso previa 

também o reassentamento das 621 habitações afetadas pela cota de operação 

do lago, na cota 2,0m, e a requalificação das áreas de ocupação existentes, 

além da regularização fundiária de todos os imóveis residenciais da região. 

Nestas áreas, o conceito é de limitar o perímetro das áreas de restrição à 

ocupação com a implantação de espaços públicos e a consolidação de uma via 

de contorno, de modo a delinear a orla do lago e alagados como marco de 

recuperação da cobertura vegetal da região. 

Busca-se nessa alternativa a integração com o parcelamento atual, 

ocupando vazios e “miolos” de quadras que ainda não foram ocupados pela 

sucessão de aterros existentes, ou até espaços ociosos entre os lotes 

ocupados, para a implantação de novos espaços públicos, áreas de 

preservação e equipamentos comunitários, articuladas com as obras de 

infraestrutura de drenagem, que incluíam a implantação de sete canais de 

drenagem (totalizando 2.236,39m). 
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Em paralelo com a remoção das populações ribeirinhas no Sá Viana 

propunha-se consolidar uma via de contorno já existente que estabeleceria um 

limite para a ocupação nas margens do lago do Bacanga. Esta via existente 

estaria articulada com o sistema de vias coletoras existentes no bairro, 

requalificadas, recebendo pavimentação asfáltica (CBUQ) ou blocos de 

concreto intertravados (PAVERS), microdrenagem e passeios (Pró-Transporte), 

melhorando a dinâmica territorial entre áreas altas e baixas e induzindo a 

formação de eixos de atração para as atividades econômicas, onde seriam 

geradas novas centralidades (Figura 07). 

 

Figura 07 – Projeto urbano: Sá Viana. 

 

Fonte: SÃO LUÍS, 2013. 

 

Estas novas centralidades deveriam ser reforçadas com a 

implantação de equipamentos comunitários e espaços públicos de qualidade – 

uma creche para 120 crianças, praças e um parque urbano (14.153,56m²) e a 

construção do Estádio Cardozão - que permitiriam o desenvolvimento de ações 

de lazer e geração de trabalho e renda visando, sobretudo, a consolidação e o 

fortalecimento destas comunidades.  
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A via da orla seria resultante da metodologia construtiva dos 

parcelamentos existentes e configurará uma linha de recuperação ambiental do 

mangue da região. Com a implantação de usos compatíveis com a vegetação 

ribeirinha, a orla também poderá ser revertida em área pública de lazer, com 

forte apelo turístico. No entanto, por sua conformação, manterá o caráter de via 

local de baixa ou média velocidade de tráfego. Trata-se de uma política urbana 

que visa garantir à comunidade uma ocupação futura do solo ordenada, que 

preserve as áreas e recursos ambientais da região. 

 

1.4.2 Pindorama e Coroadinho: Requalificação Urbana da Margem Direita 

do Rio. 

A estratégia de projeto na margem direita aliou a recuperação da 

infraestrutura de drenagem da área, com a regularização fundiária e a 

requalificação dos espaços públicos do entorno destas infraestruturas, 

inserindo importantes equipamentos de educação e assistência social e criando 

condições de encontro e lazer para a comunidade. 

O projeto prevê ainda a relocação de famílias assentadas ao longo 

dos canais e em áreas de risco nos bairros de Pindorama e Coroadinho e ainda 

parte da Salina do Sacavém, tendo como conceito a permanência das famílias 

nos locais mais próximos possíveis das atuais habitações. 

No contexto do projeto foi ainda proposta a criação de Unidades de 

Conservação a partir da indicação das “Áreas de Preservação”, sendo 

caracterizadas por glebas contraindicadas para ocupação de caráter urbano, 

em função das condições de declividades e ainda com o intuito de evitar 

erosões e abatimento da cobertura vegetal e garantir o correto escoamento das 

águas pluviais para os canais de drenagem a serem recuperados pelo 

Programa Bacia do Bacanga. 

Portanto, além das ações de melhoria da infraestrutura de 

abastecimento de água, fortalecendo o sistema Sacavém (com a reforma da 

ETA Sacavém e da Barragem do Batatã), de mobilidade urbana, com a 

pavimentação de todas as ruas não pavimentadas da região (Pró-Transporte) e 

de drenagem, com o prolongamento do Canal do Coroado (368m) e a 

recuperação do Canal do Rio das Bicas (2.095m), o projeto inclui a 

urbanização e a gestão compartilhada da Praça dos Esportes e da Cultura do 
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bairro do Coroado (12.294,78m²) e a implantação do Parque Urbano do Rio 

das Bicas (22.035,28m²). 

 

2 GESTÃO E PLANEJAMENTO DE UM PROGRAMA ESTRATÉGICO 

 

O Programa Bacia do Bacanga constitui a primeira experiência do 

Município de São Luís em planejamento e gestão urbana tomando por 

referência uma bacia hidrográfica, conforme recomendado pelo Estatuto das 

Cidades e as boas práticas de planejamento contemporâneas. 

Este artigo pretende registrar algumas características, definições 

estratégicas e problemas que tiveram implicações diretas nos resultados e 

indicadores do Programa Bacia do Bacanga sem, no entanto, realizar um 

inventário exaustivo dos resultados esperados e efetivos. 

Este Programa contribuiu mais que qualquer outra experiência no 

âmbito municipal para a capacitação dos técnicos do Município na negociação, 

captação, gestão e aplicação de recursos externos, exigindo um grande 

esforço da equipe para levantar recursos federais e de outras instituições, a 

serem apresentados como contrapartidas do empréstimo do BIRD. 

E, em outro sentido, a capacitação do corpo técnico municipal foi 

fruto de uma aproximação efetiva com a realidade das comunidades da região, 

aproximando-se da escala dos pactos sociais e capacitando-os a reconhecer e 

lidar com os conflitos de interesses próprios da dinâmica de negociação deste 

tipo de intervenção no espaço da cidade.  

Neste processo, os projetos sofreram alterações e ajustes no 

decorrer do Programa, motivados por este mergulho na realidade local, que 

contribuíram para dar mais consistência às intervenções: 

1. Reconhecimento e definição de áreas de inundações por problemas de 

drenagem no Sá Viana, com a consequente redefinição da cota de 

inundação do lago (cota 2,0); 

2. Revisão dos projetos de infraestrutura, com a redução das áreas de 

canalização (galerias) do córrego Salinas e do próprio Rio das Bicas e a 

consequente abertura dos canais;  

3. Integração dos projetos de infraestrutura e urbanismo, com a proposição 

de parques urbanos nas duas margens do lago do Bacanga; 
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4. Reavaliação das condições ambientais nas áreas de intervenções 

diretas do projeto, com a consequente redução das áreas de aterro 

previstas inicialmente; 

5. Incorporação do projeto Minha Casa/Minha Vida Piancó para suprir a 

demanda por reassentamento da população localizada em áreas de 

risco de inundações. 

 

A maior parte destes ajustes, em decisão estratégica da UGP, foi 

incorporada na altura da missão de meio termo do Programa, realizada em 

meados de 2013, quando os estudos conceituais para o Parque Urbano do Rio 

das Bicas, desenvolvidos pelo corpo técnico da UGP, foram apresentados à 

equipe do BIRD. 

 

Figura 08 – Peça publicitária sobre os resultados do Programa Bacia do 
Bacanga: Recuperação do canal do Rio das Bicas e casas para o 

reassentamento das famílias na Rua da União, no Coroadinho. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de São Luís, 2016. 

 

O Programa também enfrentou problemas decorrentes do seu 

desenho inicial, com a criação do Componente 1 e a consequente relocação de 

recursos na última rodada de negociações do contrato, inviabilizando o alcance 
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de metas com recursos próprios do Programa. Também o volume de recursos 

em carteira nem de longe seria suficiente para dar conta do desafio que o 

Programa se propunha a resolver, exigindo a orientação de esforços da equipe 

da UGP para a captação de recursos de outros programas federais (Pró-

Transporte, Pró-Moradia e depois o Minha Casa/Minha Vida) e a renegociação 

dos contratos do PAC Saneamento. 

Já citamos problemas decorrentes da forma de institucionalização da 

Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), transformada em uma 

Secretaria, cujo papel de articulação e coordenação foi sempre de difícil 

compreensão para os outros gestores municipais. 

A falta dos projetos executivos adequados, desde o momento de 

assinatura do contrato, e os atrasos nas entregas destes projetos, assim como 

a demora nos prazos de análise técnica e aprovação dos mesmos, acarretou 

em sérios atrasos nas contratações de obras do Programa. Com relação às 

avaliações técnicas e aprovações dos projetos executivos, a dificuldade maior 

residia no fato de que os mesmos deveriam passar pela análise de diferentes 

agentes financiadores ou executores. Por vezes, o mesmo projeto deveria ser 

analisado e aprovado por diferentes órgãos da Prefeitura (SEPLAN, SEMPE, 

SEMURH, SEMOSP e SEMMAM3), pela CAIXA e pela CAEMA. 

A articulação institucional com os diferentes agentes envolvidos 

direta ou indiretamente nas ações e projetos foi muito impactada pela situação 

política em todas as fases do Programa e afetou diversos produtos que foram 

atrasados ou mesmo cancelados em função da falta de cooperação entre as 

instituições.  

Esta dificuldade se deu em diferentes níveis: entre as próprias 

secretarias do Município (Programa Municipal de Habitação, Plano de 

Marketing e Comunicação Lixo Zero); entre os órgãos do Município e os órgãos 

do Governo do Estado (Apoio ao Plano de Gestão do Parque Estadual do 

Bacanga, Projetos Executivos para a Recuperação da Barragem do Bacanga e 

seus Equipamentos, Supervisão de Obras de Recuperação da Barragem do 

Bacanga, Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário da Bacia do Bacanga); 

                                                             
3Respectivamente Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável, 
Secretaria Municipal Extraordinária de projetos Especiais, Secretaria Municipal de Urbanismo e 
Habitação, Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente. 
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entre os órgãos do Município e os órgãos da União (Regularização Fundiária) 

e, mesmo, entre os órgãos do Governo do Estado e a União (quanto à cessão 

de uso, para o Município, da barragem do Bacanga). A situação política 

também impactou negativamente o Programa em duas ocasiões específicas, 

quando o projeto sofreu com a disritmia própria dos períodos eleitorais. 

A indefinição da situação fundiária dos terrenos, reflexo da 

fragilidade dos cadastros (incompletos) e do setor de regularização fundiária 

(sem estrutura e pessoal) do Município, contribuíram para o atraso das ações 

de construção das unidades habitacionais para o reassentamento de famílias 

tanto no Sitio Carneiras, na margem esquerda, como no canal do Rio das 

Bicas, na margem direta do lago.  

Uma das soluções encontradas pela equipe foi a incorporação do 

projeto Minha Casa/Minha Vida Piancó para suprir a demanda por 

reassentamento da população localizada em áreas de risco de inundações. 

Também podemos citar como dificuldades adicionais para a equipe 

da UGP a montagem tardia de uma equipe social de apoio em campo e a falta 

de canais de participação social que estabelecessem rotinas e procedimentos 

de acompanhamento das ações. 

Apesar de atravessar três diferentes gestões municipais, afirmando-

se em todas elas como uma ação estratégica da municipalidade, a mudança de 

ambiente de atuação, a substituição parcial de técnicos e as trocas de gestores 

em outras Secretarias, deixaram evidentes a mudança de objetivos ou, pelo 

menos, a mudança de foco de cada administrador. 

Figura 09 – A mesma Rua da União, no Coroadinho (Figura 08), ainda sofrendo com 
o acumulo de lixo no canal do Rio das Bicas. 

 
Fonte: Acervo pessoal do autor, 2016. 
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Assim, embora parciais, os resultados alcançados pelo Programa 

Bacia do Bacanga foram significativos em temas de grande importância 

ambiental na região, como a conclusão das obras do sistema de 

macrodrenagem da margem direita do Bacanga, com os canais do Coroado e 

Rio das Bicas/Salinas-Sacavém (Figuras 08 e 09), nas ações de 

reassentamento, com melhoria efetiva da qualidade de vida da população 

reassentada, na implantação do SIGA, aumentando a capacidade técnica e 

gerencial da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM) e nos 

resultados do monitoramento da qualidade da água do lago do Bacanga, 

principalmente. 

Também os estudos e projetos contratados e elaborados fornecem 

material para a captação de recursos e a execução de intervenções 

importantes para a região, a exemplo dos projetos de urbanização de gleba no 

Coroadinho para a relocação das famílias assentadas em áreas de risco 

geológico de desmoronamento. 

Por outro lado, as contrapartidas esperadas, com os investimentos do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) nos sistemas de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário, não se efetivaram ainda, e 

continuam como um desdobramento necessário para dar consistência aos 

resultados do Programa. 

Além dos aspectos já citados sobre a execução das ações do 

programa, a Avaliação Ambiental da Intervenção deverá considerar o contexto 

externo e suas implicações nas condições locais.  

Dadas as características morfológicas e socioeconômicas da região, a 

Avaliação Ambiental da Intervenção deve considerar, por exemplo, que a 

melhoria da renda decorrente de políticas econômicas e sociais do Governo 

Federal justamente no período de execução do Programa, acarretou impactos 

na configuração física da área, dificultando o reassentamento das famílias de 

áreas de risco que investiram na melhorias de suas habitações construindo 

cômodos de alvenaria. 

Ademais, acontece de, com os ajustes e reorientações, os indicadores 

inicialmente e adotados podem não dar conta do desempenho real do processo 

executado. Assim, considerando os ajustes realizados nos projetos urbanos do 
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Programa, indicadores como criação e melhoria de parques e áreas verdes 

(m²), criação e requalificação de espaços públicos (m²), requalificação de 

frentes de rio (m), criação de ciclovias (m), pedestrianização e condicionamento 

do trânsito em arruamentos (m²), criação de novos percursos de pedestres (m), 

construção de passarelas e escadarias (unidades), construção de 

equipamentos sociais (unidades), podem ganhar importância. 

Portanto, a Avaliação Ambiental da Intervenção poderá demonstrar os 

impactos efetivos do Programa em vista destes resultados parciais e indicar a 

importância (ou não) da continuidade das ações não realizadas ou realizadas 

parcialmente para garantir a qualidade de vida da população da região. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo dedicou-se ao Programa Bacia do Bacanga que, junto 

com o projeto PAC Rio Anil, constituiu um dos maiores e mais complexos 

programas de requalificação urbana executados em São Luís, com projetos e 

intervenções que visavam reforçar a coerência territorial da região, identificar 

os principais fatores de risco e propor soluções específicas para cada tipo de 

problema enfrentado pela população.  

Da análise dos problemas enfrentados pelo próprio Programa em 

sua preparação e implementação, destacamos a baixa capacidade institucional 

do ente municipal em negociar e executar as necessárias desapropriações de 

imóveis ou benfeitorias, uma vez que a prefeitura não contava com uma 

metodologia de avaliação de imóveis nem uma planta de valores atualizada; 

faltava uma política de reassentamento programado de famílias assentadas em 

áreas de risco; e os setores de cadastro e regularização fundiária careciam de 

recursos técnicos e humanos que dessem suporte às ações programadas. 

Em um contexto mais abrangente, a maior ameaça enfrentada pelo 

Programa foi a fragilidade das relações políticas entre prefeitura de São Luís e 

Governo do Estado, com reflexos diretos no desenvolvimento de alguns 

produtos e resultados esperados. 

Por outro lado, o Programa Bacia do Bacanga implantou soluções – 

como a recuperação da macrodrenagem do Rio das Bicas/Salinas-Sacavém, o 

prolongamento do canal do Coroado, a construção (ainda inacabada) da Praça 
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de Esporte e Cultura do Coroado, e os reassentamentos de famílias no 

Residencial Piancó, por exemplo – que resultarão em ganhos efetivos como a 

redução dos riscos de alagamento no Polo Coroadinho. 

Além do mais, o Programa colocou em marcha um processo de 

organização e aperfeiçoamento das instâncias de monitoramento ambiental 

municipal, produzindo informações sobre a qualidade da água do lago do 

Bacanga e sobre as áreas verdes remanescentes na margem esquerda do rio 

e implantando um sistema de informações georeferenciadas4 na Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente.  

No entanto, na ausência de um processo de Avaliação Ambiental da 

Intervenção que possa mensurar o real desempenho ambiental do Programa, 

seus impactos positivos ou negativos só serão identificados (se forem), ainda 

que parcialmente, a médio ou longo prazo. 

A análise abrangente que propomos, portanto, constitui etapa 

necessária para o aperfeiçoamento de métodos e técnicas de planejamento e 

gestão que potencialize as equipes responsáveis por projetos de requalificação 

urbana, e precede as análises de metodologias, condições e resultados de 

cada projeto ou intervenção específicos. 

Desta forma, uma Avaliação Ambiental da Intervenção poderá 

confirmar se o Programa Bacia do Bacanga atingiu o objetivo de apoiar e 

fortalecer as comunidades da região, constituindo-se em uma abordagem 

alternativa e/ou complementar às políticas públicas urbanas baseadas na 

construção de novos conjuntos habitacionais, como o Programa Minha 

Casa/Minha Vida. 

                                                             
4Respectivamente através dos produtos: Monitoramento da Qualidade da Água do Lago e 
Cádmio, desenvolvido pela AMPLA Engenharia Assessoria, Meio Ambiente e Planejamento 
Ltda. (2015);do Estudo Sobre Preservação e Uso Sustentável das Áreas Verdes Urbanas 
Localizadas na Margem Esquerda da Bacia do Bacanga, desenvolvido pela Vertrag 
Planejamento Ltda. (2014); e do contrato para Consultoria Técnica para desenvolvimento, 
instalação, treinamento de servidores e transferência de tecnologia para compor o Sistema de 
Informações para a Gestão Ambiental do Município de São Luís – MA (SIGA), a cargo da 
Geoambiente Sensoriamento Remoto Ltda. (2015). 
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