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O cerrado brasileiro um dos biomas com maior diversidade flor stica
em n vel mundial e tamb m um dos mais amea ados pela a o antr pica,
principalmente pelas atividades da e pans o agropecu ria e pela
urbaniza o.1 No Estado do Maranh o, o bioma cerrado ocupa cerca de
30 do territ rio e vem perdendo boa parte de sua cobertura vegetal
nativa ao longo dos ltimos anos, 2 resultando em uma paisagem
marcadamente fragmentada.
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Invariavelmente, o processo de fragmenta o ocasiona diversas altera es
no cerrado, como o isolamento de popula es animais, 3 al m de
modifica es na densidade, composi o e diversidade animal e vegetal.4
Neste caso, a preserva o de reas fragmentadas de grande import ncia,
pois poder manter o flu o de indiv duos entre reas parcialmente
isoladas, mantendo alta a variabilidade gen tica e reduzindo a
dissemina o de doen as que ocasionam e tin es locais.5
O munic pio de Chapadinha
(Figura 1) est localizado
na regi o dos cerrados do
nordeste do Maranh o,
distante cerca de 240 Km
da capital S o Lu s (MA).
Um dos impactos ambientais mais graves que
assolam a rea s o a perda
e a fragmenta o da cobertura vegetal, resultante, principalmente,
do avan o da fronteira
agr cola.

Figura 1
Localiza o do munic pio de
Chapadinha, Maranh o, Brasil.
Fonte: http://
pt.wikipedia.org/wiki/
Chapadinha
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As principais atividades econ micas do munic pio s o de subsist ncia,
como caprinocultura e e trativismo do baba u, apesar de nos ltimos
anos haver forte crescimento do agroneg cio, particularmente devido
produ o da soja. Na sede do munic pio a economia impulsionada por
cargos p blicos e pelo com rcio informal.6
Os problemas ambientais que ocorrem na cidade de Chapadinha s o
semelhantes aos da maioria dos munic pios maranhenses. N o h sistema
de transporte p blico, de drenagem pluvial, de coleta e tratamento de
efluentes l quidos e de res duos s lidos. A produ o de gua pot vel
utilizada na regi o urbana do munic pio insuficiente para atender a
demanda. A cidade abastecida atrav s da gua captada da barragem
do Itamacaoca, de po os artesianos ou atrav s de cacimbas.
A barragem do Itamacaoca est localizada em uma rea que abrange
cerca de 460 ha, conhecida localmente por Reserva do Itamacaoca,
pertencente Companhia de guas e Esgotos do Maranh o CAEMA (SW
24o25 47 , SW 58o44 05 e NE 11o36 32 , NE 63o40 10 ). O espelho d gua
do reservat rio de apro imadamente 27 ha (Figura 2), com um volume
em torno de 850.000 m3 de gua armazenada.7 A represa abastecida
pelo riacho Itamacaoca, por outros c rregos e pelo sistema de drenagem
pluvial.
A Reserva do Itamacoca limita-se ao Norte-Nordeste com o Campus da
Universidade Federal do Maranh o, ao Norte-Noroeste com a rea
urbanizada do bairro Boa Vista e ao Sul-Sudeste com reas de cerrado de
propriedade particular, que formam uma fai a cont nua de vegeta o
com a rea da CAEMA.
A barragem foi inaugurada em 1982, com previs o de abastecimento
para at 31.185 habitantes, n mero este equivalente a 90 da popula o
urbana de Chapadinha prevista para o ano de 1990.8 No censo do IBGE
realizado no ano 2000 a popula o total de Chapadinha foi de 64.618

IBAMA, audo s cio-econ mico e biol gico para cria o da reserva de chapada limpa.
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CNPT/MA, 2006, 80p.
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habitantes e a popula o urbana de 37.231 habitantes. A simples leitura
desses dados indica que a oferta de gua pot vel na rea urbana do
munic pio insuficiente para atender a demanda. Como nos ltimos anos
a capacidade de reten o de gua da represa vem diminuindo, n o
acompanhando o crescimento populacional, temos hoje um d ficit de
abastecimento de gua ainda maior.

Figura 2 - Trecho de capta o de gua da represa do Itamacaoca durante o in cio do
per odo chuvoso. Foto: Ricardo R. Santos UFMA, 2007

Apesar das margens da represa, dos c rregos, riachos e olhos d gua da
regi o serem reas de Preserva o Permanente (Lei 4.771/65), a Reserva
do Itamacaoca n o se constitui uma Unidade de Conserva o legalmente
estabelecida. A facilidade de acesso em fun o da pro imidade com o
per metro urbano, aliada ineficiente fiscaliza o, torna a rea mais
vulner vel s atividades ilegais - retirada de madeira, a pesca e a ca a
de animais silvestres - e tem acelerado o processo de degrada o
ambiental, o que poder ocasionar a escassez dos recursos naturais e
comprometer todo o sistema de alimenta o da barragem.
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A rea constitu da por um mosaico de forma es vegetais, incluindo
matas ciliar (Figura 3) e de galeria (vegeta o arb rea que se estabelece
ao longo dos cursos d guas, associadas s nascentes e mananciais),
campos cerrados (vegeta o campestre aberta, com predom nio de
gram neas, pequenas rvores e arbustos) e relictos de cerrad es (forma o
florestal fechada, com rvores podendo alcan ar mais de 10 metros de
altura).

Figura 3 - Mata ciliar de um dos c rregos que abastecem a represa do Itamacaoca. Foto:
Jorge S. Nunes UFMA, 2007

A perda e a fragmenta o da cobertura vegetal um dos impactos mais
graves que assolam a rea do Itamacaoca, pois podem interferir na
din mica dos len is fre ticos e nascentes que alimentam a represa. A
aus ncia de vegeta o pode provocar o assoreamento ou o escoamento
superficial de res duos para o leito dos rios e assim diminuir a vida til de
barragens e represas.9 Por esta raz o, a rea marginal de prote o dos
9

REZENDE, A. V. Import ncia das matas de galeria: manuten o e recupera o. In:
Cerrado Matas de galeria. Edt. Jos Felipe ribeiro. Planaltina/DF: Embrapa, 1998
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rios e canais um importante elemento de preserva o para a estabilidade
do regime hidrol gico.10
As matas de galeria s o, dentre todas as forma es vegetais do bioma
cerrado, uma das mais importantes na manuten o das bacias
hidrogr ficas, pois est o diretamente relacionadas manuten o dos
rios e mananciais.11 Na rea da microbacia do Itamacaoca, a mata de
galeria se encontra vulner vel degrada o, o que altera a din mica do
ciclo hidrol gico da represa.
Apesar de parte da rea da
reserva estar em estado
moderado de regenera o, ela
ainda representa um dos
poucos
fragmentos
de
vegeta o da regi o com
potencial para a conserva o.
A flora apresenta diversas
esp cies de brom lias e
orqu deas (Figura 4), al m do
a a , baba u, bacuri, buriti e
murici e diversas esp cies de
macr fitas e fungos (figuras 5
e 6). Muitas apresentam um
enorme potencial econ mico,
servindo como fontes de
alimentos, de artesanatos e
terap uticos.12
Figura 4
Orqu dea ep fita da Reserva do
Itamacaoca.
Foto: Jorge S. Nunes UFMA, 2007
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Janeiro: Bertrand Brasi, 2003, 248p.
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A rea da represa representada por fragmento parcialmente impactado,
a fauna relativamente abundante, apresentando esp cies comuns como
o sagui-do-nordeste, a cutia e o tatu e esp cies menos tolerantes
perturba o de h bitat como a jaguatirica, a paca e o veado. A represa
apresenta uma fauna associada composta por ja an s, martinspescadores, soc s, jacar s, sucuris e diversas esp cies de pei es.
Muitas destas esp cies animais s o de e trema import ncia no equil brio
deste ecossistema, funcionando como polinizadores e dispersores de
sementes de esp cies vegetais. Al m do valor inestim vel que a
preserva o de um cintur o verde tem para a manuten o da barragem
do Itamacaoca, possivelmente a regi o funcione como um ref gio para a
fauna nativa em fun o do avan o da fronteira agr cola na regi o.

Figura 5
Macr fitas da Represa de Itamacaoca
Foto: Jorge S. Nunes UFMA, 2007
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N o h estudos de poss veis impactos ambientais que poderiam assolar a
regi o
poca da cria o da barragem, nem t o pouco h registros de
quaisquer estudos cient ficos sobre a biodiversidade da Reserva. Por esta
raz o, o conhecimento da biodiversidade uma etapa fundamental para
a manuten o do patrim nio gen tico e do fr gil equil brio ecol gico da
Reserva, fatores que s o essenciais para a manuten o e funcionamento
da represa.
Atrav s de um conv nio t cnicocient fico firmado entre o Centro de
Ci ncias Agr rias e Ambientais da
UFMA e a CAEMA est sendo
desenvolvido o projeto de pesquisa
Biodiversidade da Barragem do
Itamacaoca . O projeto visa
estabelecer subs dios para a cria o
de uma Unidade de Conserva o aos
moldes do que preceitua o Sistema
Nacional de Unidades de Conserva o
(Lei 9.985/2000).
Garantir a conserva o da fauna e da
flora local assegurar a manuten o
do equil brio necess rio para a
preserva o da barragem como fonte
de gua pot vel para a regi o urbana
do munic pio de Chapadinha.
Figura 6
Fungo da Represa de Itamacaoca
Foto: Jorge S. Nunes UFMA, 2007

