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Introdução 

O território brasileiro possui abundância de recursos hídricos desempenhando forte 

papel representativo no continente americano, tendo em vista que as reservas hídricas 

são de fundamental importância para a vida e para o desenvolvimento das sociedades. 

Teresina, cidade “mesopotâmica” capital do estado do Piauí, Nordeste do Brasil, é dotada 

de importantes reservatórios naturais de água doce.Estes servem de áreas de 

armazenamento primário das águas plúvio-lacustre-fluviais desta cidade, porém ao longo 

das últimas décadas vem sofrendo aterramentos e poluição, principalmente pela 

ocupação habitacional inadequada e recebimento de esgotos in natura, resultantes do 

processo de urbanização desordenada. 

 Isso revela as transformações sócio-ambientais que vem afetando os corpos 

hídricos urbanos, sem um efetivo ordenamento espacial, pois esses recursos hídricos 

poderiam ser utilizados de forma sustentável pelas comunidades locais, através do 

desenvolvimento de atividades econômico-culturais envolvendo a educação ambiental. 

1. Transformações Espaciais e Problemática Ambiental 

A partir da segunda metade do século XX, no mundo se fortalece o discurso em defesa 

da natureza, resultado da preocupação de movimentos da sociedade organizada nos rumos 

tomados pela humanidade na corrida desenfreada pelo uso irracional dos recursos naturais. 

Em junho de 1972 na cidade de Estocolmo  (Suécia) aconteceu a Conferência sobre o Meio 

Ambiente, da Organização das Nações Unidas (ONU), quando foi proposto um novo modelo 

de desenvolvimento: desenvolvimento sustentável. Em 1987 no relatório “Nosso Futuro 

Comum”, preparado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e 

coordenado pela Dra. Gro Harlem Brundtland, enfoca que em uma visão moderada o 

desenvolvimento sustentável é aquele ”quando provê as “necessidades de as geração atual 

sem comprometer as habilidades de que as futuras gerações possam prover as suas”. 
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Nessa perspectiva, a gestão ambiental tem como objetivo desafiante o enfrentamento 

da nova realidade do mundo, através do emprego alternativo de ações e políticas 

econômicas, sociais e ambientais para a superação da insustentabilidade. 

Em análise, a superação da insustentabilidade requer o equilíbrio de um mundo tripolar 

é “o desenvolvimento sustentável só poderia se dar no contexto de um mundo em que o 

poder é equilibradamente dividido em três pólos: O governo, as empresas e a sociedade 

(ALMEIDA, 2002, p. 19). 

É nesse contexto que devemos pensar o meio ambiente, através de ações locais que 

somando com a diversidade dos lugares no mundo, tornará possível um resultado positivo 

para realmente vivemos num mundo globalizado sustentável. 

Desta forma, a gestão ambiental configura-se numa forma de ordenar a temática 

central e indissolúvel: o binômio desenvolvimento x meio ambiente para se atingir a 

sustentabilidade. 

Dentro desse foco podemos destacar que nas ultimas décadas tem crescido em todo o 

mundo a consciência de que é necessária e urgente a busca de construir formas de 

desenvolvimento sustentável, utilizando ações como: a aplicação das leis em defesa do 

meio ambiente, o licenciamento ambiental baseado no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e 

Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) para empreendimentos econômicos; a 

implementação da Agenda 21 local, além do ensino interdisciplinar da Educação Ambiental. 

A busca pela sustentabilidade evolui também para alguns como “bom negócio” que em 

suas atividade trabalham diretamente o binômio desenvolvimento e meio ambiente. Essa 

busca de um novo modelo exige, no entanto, a construção coletiva de hábitos e 

comportamentos favoráveis à conservação ambiental, através do uso racional dos recursos 

naturais, garantindo dessa forma a harmonia sócio-econômica e ambiental para a qualidade 

de vida das populações. 

Pensando holisticamente, o inter-relacionamento da natureza humanizada ao longo do 

tempo deixou marcas profundas no ambiente. Mas recentemente as particularidades de uso 

e ocupação do solo urbano pela ação humana com suas formas, agrupamentos sociais e 

pelas técnicas utilizada em torno da organização da produção recriam uma ruptura do 

equilibro natural, causando às meias mudanças às vezes irreversíveis como a negatividade 

de perturbação local de ciclos naturais. 

No limiar do século XXI o desenvolvimento do planejamento urbano com uso 

adequado do solo, através da aplicação efetiva da legislação ambiental para a preservação 

e conservação do meio sem o abalo da natureza humanizada; o que evita uma sobrecarga 
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para a manutenção e reestruturação da conjuntura sócio ambiental e econômico da cidade, 

e assim, proporcionar uma melhor condição de vida a todos. 

2. A relevância dos recursos hídricos para a sociedade 

Nas últimas décadas a humanidade vem se defrontando com uma série de problemas 

ambientais, econômicos e sociais. Neste contexto, as preocupações com ambiente e em 

especial com os recursos hídricos, adquirem grande destaque, pois suas demandas estão 

se tornado cada vez maiores devido ao acelerado crescimento populacional, e maior 

consumo da água, imposto pelo padrão de conforto e bem estar sociedade moderna. 

Analisando a relação de dependência dos paises no mundo, visualizamos que no 

decorrer da história os paises subdesenvolvidos tiveram seus recursos naturais explorados 

de forma degradante, pois serviram como fornecedores de matérias-primas. Essas ações 

eram necessárias para atender a demanda dos paises desenvolvidos, isso representou a 

exploração irracional para sustentação dos paises colonizadores. 

Na atualidade a conjuntura do mundo globalizado vislumbra que a apropriação 

indevida dos recursos naturais da América Latina continua sem um controle racional pelos 

países (neo) colonizadores, isso se reflete nos tempos atuais em perdas substanciais do 

meio ambiente para as gerações futuras. 

Entre os maiores paises em dimensão continental o Brasil é o único que possui 

predominância de clima tropical úmido, resultando em importante descarga de água doce 

distribuída numa rede hidrográfica perene. Assim o nosso potencial hídrico deve ser visto 

como um capital ecológico de grande importância e fator fundamental ao desenvolvimento 

socioeconômico sustentável. 

Geograficamente, sabemos que o aumento populacional gerou grandes aglomerados 

urbanos, isso espacialmente provocou transformação de forma acelerada e inadequada da 

natureza nas últimas décadas principalmente em áreas de recursos hídricos. 

Um aspecto que leva o homem a ter noção de si e do espaço é o educacional que é 

um processo complexo, pois ele acontece desde o nascimento até o fim da vida do 

individuo. Assim o professor de Geografia desempenha papel importante, pois: 

O trabalho de educação geográfica na escola consiste em levar as 

pessoas em geral, os cidadãos, a uma consciência da espacialidade 

das coisas, dos fenômenos que elas vivenciam, diretamente ou não, 

como parte da história social. O raciocínio espacial é importante para a 

realização de práticas sociais variadas, já que estas práticas são 

práticas socioespaciais. (CAVALCANTI, 2002, p.12-13). 
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No Brasil há a necessidade de uma política de educação ambiental mais eficaz que 

inclua a população através das entidades representativas, a este respeito o autor Guimarães 

citando Garcia coloca que: 

A educação ambiental deve ser uma concepção totalizadora de 

Educação e que é possível quando resulta de um projeto político-

pedagógico orgânico, construído coletivamente em interação escola e 

comunidade, e articulado com os movimentos populares organizados 

comprometidos com a preservação da vida em seu sentido mais 

profundo. (GARCIA, 1993 apud GUIMARÃES, 2000 p.68). 

Nesse entendimento a educação ambiental é um instrumento transformador que pode 

trazer um desenvolvimento realmente sustentável. 

2.1 Algumas considerações sobre os recursos lacustres 

O termo reservatórios de águas naturais é no estudo desse trabalho corresponde às 

lagoas existentes nas proximidades dos cursos de águas ou rios. Para um entendimento 

abrangente é necessário traçar alguns conceitos sobre o vem a ser os reservatórios de água 

naturais ou lagoas. 

A Limnologia ciência que estuda as águas continentais, tem relevância por prestar 

grande contribuição à recuperação de ecossistemas aquáticos degradados. Portanto, a 

conservação dos ecossistemas lacustres é um dos seus campos de estudo. 

Os corpos lacustres são estudos de alguns ramos de ciências como a Geografia, 

Geologia e a Limnologia esta última encontra uma complexidade para a diferenciação de 

lago e lagoa: 

  Diferenciar um lago de uma lagoa (alemão = TEICH, inglês = POND/ 

francês = ETANG/ espanhol ESTAQUE ou LAGUNA). Como ponto 

de partida para esta diferenciação, pode-se tomar a profundidade da 

bacia lacustre e a profundidade que a alcança a região iluminada na 

coluna d`água. Como lagoa, pode-se considerar os corpos d`água 

rasos, de água doce, salobra ou salgada em que a radiação pode 

alcançar o sedimento, possibilitando, conseqüentemente, o 

crescimento de macrófitas aquáticas em toda sua extensão 

(ESTEVES, 1988, p. 64).  

Segundo Guerra (1997), lagoa deve ser entendida geológico e geomorfologicamente 

como: 
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Depressão de formas variadas - principalmente tendendo a circulares - 

de profundidades pequenas e cheia de água doce ou salgada.As 

lagoas podem ser definidas como lagos de pequenas extensão e 

profundidade. Algumas são temporárias e existem apenas na estação 

das águas, transformando-se em pastos por ocasião da estação seca 

(GUERRA, 1997, p. 373). 

De acordo com Baptista (1978) no estado do Piauí não há lagos, apenas lagoas, que 

podem ser de erosão, acumulação fluvial ou de barragem marinha. Este autor classifica 

quatro grupos, segundo a sua ligação com os rios piauienses em: fluviais (cortadas por rios); 

ribeirinhas (localizadas nas proximidades dos rios); altas(as que ficam longe de rios e 

oceanos); e litorâneas (localizadas no litoral atlântico piauiense). 

2.2 Transformações Sócio-Ambientais de reservatórios de águas doces na 
cidade de Teresina. 

A ocupação do espaço terrestre ao longo dos historia pelo homem foi marcada 

geograficamente por fixação nas proximidades de corpos hídricos. O processo de 

colonização da Capitania do Piauí a partir do século XVII foi feito ao longo dos cursos 

d’água, pois estes recursos hídricos superficiais eram de fundamental importância para 

sobrevivência. 

Os bandeirantes adentraram o território piauiense expandindo o criatório de gado e 

fazendo a preensão de índios. Assim, se iniciou o caminho histórico e geográfico piauiense, 

elencada por fatores econômicos, políticos e sociais. Além disso, a importância dos recursos 

hídricos piauienses e confrontação dos colonizadores e nativos, possibilitaram o 

estabelecimento e a fixação dos primeiros núcleos humanos no estado do Piauí. 

Os primeiros povoados geralmente se localizavam nas proximidades dos cursos e 

reservatórios de água. Com o aumento populacional desses povoados estabeleceu-se uma 

hierarquia, inicialmente formaram-se vilas que eram elevadas a cidades. Sobre esses 

aspectos Costa Filho descreve que final do século XVII: 

Oficialmente, desde 1696, a povoação da Mocha era a freguesia de 

Nossa Senhora da Vitória e estava subordinada ao governo 

eclesiástico do bispado de Pernambuco. No Piauí no caso do 

povoado da Mocha, Santo Antonio do Surubim, Parnaguá, Arraial de 

Garcia d`Ávila, Caatinginha, Ranchos dos Patos e Piracuruca, a 

divisão administrativa eclesiástica antecedeu à política.Entre o 

surgimento da povoação e seu reconhecimento como vila, essa foi 

forma de controle administrativo sobre os povoados. A existência de 
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uma igreja era requisito necessário para que o governo civil 

reconhecesse o lugarejo e incluísse na hierarquia urbana. Com a 

criação da Capitania de São José do Piauí, a Coroa determinou para 

a vila da Mocha o foro de cidade, designando-a sede do governo, 

mudando seu nome para Oeiras”. (COSTA FILHO, 2002, p. 16). 

  Neste contexto, a especialidade dos povoados e conseqüente formação das cidades 

se deu de forma espontânea nas proximidades dos cursos e reservatórios de água do 

território piauiense. 

 O município Teresina esta localizada nas coordenadas de 5º 05’13” na latitude Sul e 

42º 48’ 41” de longitude Oeste, sua posicionada geográfica é privilegiada por dois cursos de 

águas: o Parnaíba em seu médio curso considerado o segundo maior rio em extensão do 

nordeste brasileiro e o rio Poti em seu baixo curso. Nesta área se encontra também 

inúmeros reservatórios de água naturais, estes aspectos hidrográficos são importantes 

devido aos diversos tipos de uso da água. 

A cidade mesopotâmica de Teresina é dotada de importantes reservatórios de águas 

naturais e está localizada no estado do Piauí Nordeste do Brasil como mostra a figura 1. 

 

Figura1: Localização espacial do Município de Teresina, no estado do Piauí-Brasil. 

Geologicamente esta cidade se encontra na parte central da Bacia Sedimentar 

Paleozóica do Piauí-Maranhão, formado ao longo do Fanerozóico. A carta geológica projeto 

RADAM folha Teresina, classifica os terrenos teresinenses predominantemente 

pertencentes à Formação Pedra de Fogo com ocorrência de afloramento da formação 

Itapecuru. 

O relevo teresinense apresenta formas planas com algumas ondulações, sendo que 

nas proximidades dos rios Parnaíba e Poti a declividade são mais baixas, apresentado 

reservatórios de águas naturais, que segundo Batista, podem ser classificadas em lagoas de 

acumulação fluviais e lagoas ribeirinhas, estas servem de local para recepção das águas 

pluviais e como reservatório regulador de enchentes. 
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A área de estudo corresponde ao perímetro dos bairros: Mocambinho, São Francisco, 

Olarias, Poti Velho, Alto Alegre, Mafrense, São Joaquim, Itaperu, Nova Brasília, Aeroporto, 

Alvorada, Matadouro e Acarape, localizados na zona Norte de Teresina onde se encontra 

diversas lagoas perenes e intermitentes. 

A carência de estudos voltados para a questão da conservação dos reservatórios de 

água naturais e seu manuseio sustentável, torno-se um desafio para a elaboração de um 

estudo dessa área. 

No passado a cidade de Teresina detinha um grande potencial de recursos lacustres, 

que no decorrer das ultimas décadas vem sofrendo um processo de dizimação dessas áreas 

naturais que tem importância significativa, pois estes ambientes lacustres fazem parte do 

meio natural. 

A partir do final do século XIX, iniciou-se o processo de transferência da capital do 

Piauí da cidade de Oeiras, antigo povoado localizado as margens do riacho da Mocha, para 

a Vila do Poti na confluência dos rios Parnaíba e Poti. Essa mudança foi uma ação 

planejada pelo presidente da Província do Piauí, o Conselheiro Antonio Saraiva, e envolvia 

questões estratégicas para melhor escoamento econômico. 

Após a fundação da nova capital o local foi considerado inadequado, pois a população 

sofria devido às inúmeras doenças provocada pela insalubridade da área. O que gerou a 

mudança para as margens rio Parnaíba como destaca Lima: 

A idéia da transferência da Vila do Poti para outro local encontrou eco 

junto à população, principalmente pelo fator de esta já vinha sentindo a 

necessidade de encontrar um lugar a salvo das enchentes que, 

periodicamente, lhe traziam problemas econômicos e de insalubridade, 

tendo em vista que a Vila ficava no terraço fluvial formado pela 

confluência dos rios Poti e Parnaíba - a barra do Poti. No entanto, em 

função da importância da futura navegação para a nova capital a Vila 

Nova foi construída à margem do rio Parnaíba, porém a montante da 

barra do Poti num dos patamares do planalto Chapada do Corisco, 

lugar mais alto e, presumidamente salvo de cheias (LIMA, 2002, p. 

182). 

Assim, foi fundada em 1852 a Vila Nova do Poti com seus tracejados de cidade 

planejada que hoje é Teresina capital do estado do Piauí. Sobre esse acontecimento Lima 

ainda descreve: 

No período de sua formação, Teresina cresceu rapidamente; pois dois 

anos depois de fundada, a cidade já contava com uma população de 
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cerca de 8.000 habitantes... Nesses primeiros tempos, o verde da 

cidade formado pelos pomares particulares, praças e ruas arborizadas, 

de tão expressivo, chamada a atenção dos visitantes, tendo, por isso, 

recebido a denominação de ’cidade verde’ do poeta maranhense 

Coelho Neto, quando visitou a cidade em 1899(LIMA, 2002, p.184). 

A exuberância do verde de Teresina no início de sua fundação são marcas importantes 

para analisamos questões das transformações urbanas e a problemática ambiental em 

curso desde o período da criação da nova capital até a atualidade. 

Nas últimas décadas do século XX a cidade sofreu transformações espaciais o que 

gerou problemas ambientais, principalmente no que se refere à utilização de seus recursos 

naturais. O crescimento urbano desordenado das áreas periféricas da cidade de Teresina 

levou a população a ocupar áreas abandonadas pelo de processo urbanização. 

 Nas décadas de 1970 e 1980 foram construídas pelo Banco Nacional da Habitação-

BNH e pela Companhia de Habitação – COHAB, vários conjuntos habitacionais, na parte 

norte de Teresina, contrapondo o marco administrativo de área inadequada para moradia 

estabelecida por Saraiva na época da fundação de Teresina. Entretanto, as políticas 

habitacionais do regime militar impuseram um novo modo de projetar e construir as cidades, 

onde as habitações tendiam a se estabelecer em áreas periféricas para atender a 

necessidade de moradia da população de baixo poder aquisitivo. 

  Sobre esse contexto de pensar e construir o novo urbano na década de 1970 o autor 

FAÇANHA coloca que: 

A cidade continuava a receber os impactos das ações das políticas de 

habitação dos governos federal e estadual, que implicavam em 

transformações importantes na malha urbana... O governo municipal 

agia como regulador do uso do solo urbano em busca do seu 

disciplinamento, bem como provedor de extenalidade, ao adotar os 

conjuntos habitacionais de infra-estrutura e construir galerias pluviais, 

mercados públicos e unidades de saúde em bairros localizados na 

periferia da cidade (FAÇANHA, 2003, p.63-34). 

O crescimento urbano desordenado próximo nas áreas das lagoas possibilitou a 

exploração de algumas pela viabilidade da edificação de moradias irregulares, devido estas 

áreas serem possível a extração de material para construção civil como massará, areia e 

outros. Os processos que se intensificaram a partir da criação dos conjuntos habitacionais 

populares sob ou nas proximidades de reservatórios águas naturais. 
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No ano de 1985 aconteceu o fenômeno natural de enchentes que prejudicou áreas 

habitacionais na parte norte de Teresina. Mais recentemente, no inicio de 2004 o nordeste 

brasileiro sofreu com intensas enchentes e a cidade de Teresina teve registrado altos 

índices pluviométricos o que conseqüentemente causou inundações das referidas áreas. 

Isso abalou toda a conjuntura de moradias irregulares nas proximidades das lagoas e rios 

de Teresina. 

É notório, que o crescimento urbano desordenado não respeitou a limitações 

ambientais e em contra partida estas impõe estado de calamidade para as populações que 

construíram suas habitações nas áreas flúvios - lacustres. 

Nas últimas décadas a cidade de Teresina vem sofrendo mudanças causadas pela 

ação humana no ambiente, produzindo alterações fisiográficas da paisagem, muitas vezes 

questionáveis a necessidade do crescimento urbano, resultado, sobretudo da expansão 

populacional visível na malha urbana da cidade. 

Assim, a intensificação do crescimento urbano afeta o comportamento hídrico, 

pedológico gerando impermeabilidade e erosão do solo; além da alteração da topografia, 

com desestabilização da biótica, assim, como a devastação da cobertura vegetal que 

também ocasiona a alteração do escoamento superficial além de desconforto térmico. 

Entretanto, os processos morfoesculturais locais ligados diretamente à ação antrópica e são 

preciosos para atender o crescimento urbano. 

A ação humana modificou as paisagens da cidade durante décadas, as lagoas 

principalmente aquela localizadas no perímetro urbano foram aterradas para edificação de 

uma cidade urbanizada e moderna. Mas em conseqüência as áreas periféricas passam a 

ser marginalizada devido sua característica física inadequadas, sobre isso Façanha destaca 

que: 

[...] o conflito com os rios, as restrições à ocupação na zona Sul (áreas 

de topografia acidentadas e de proteção do manancial de 

abastecimento d’ água) e a grande concentração de lagoas e áreas 

alagadiças na zona Norte da cidade, é indicada a prioridade de ocupar 

a zona Leste da cidade. No sentido de se retirar o máximo de funções 

urbanas do espaço entre os rios, diminuindo futuras despesas com 

serviços de infra-estrutura de grande porte para transposição dos 

mesmos (PERFIL de Teresina, 1993 apud. FAÇANHA,2003, p. 63-64.) 

Isso reflete a necessidade da gestão pública de regulamentar o uso do espaço urbano, 

mas em contra partida estes aspectos se configuram na construção de um espaço 

contraditório, onde os agentes produtores através da especulação imobiliária, designaram 
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que na parte Leste seria local de segregação da população alto status e outras áreas como 

a parte Norte seria ocupada pela população de baixo poder aquisitivo. 

Mas se analisarmos as transformações causadas pela ação antrópica, percebemos 

que apesar de transcorrido algumas décadas, é notório a de falta gestão ambiental 

adequada para conservação de áreas naturais. 

Na atualidade as poucas lagoas que restam agonizam com a degradação do meio 

ambiente. Durante as pesquisas in loco foram detectados os seguintes impactos ambientais 

nos reservatórios de águas naturais da cidade de Teresina: 

 Poluições por esgotos de galerias de águas pluviais que também servem para 

escoar esgotos domésticos; 

 Utilização das áreas entorno das lagoas para depósitos de resíduos sólidos; 

 Processo de extinção da fauna e flora dos ambientes flúvio-lacustre; 

 Erosão das margens e alargamento de extensão das lagoas devido à ação antrópica; 

 Aterramento para construção de conjuntos habitacionais; 

 Utilização inadequada do solo e queima da vegetação para a produção de carvão 

vegetal; 

 Desmatamento vem causando o aumento da temperatura ambiente; 

 Construção de moradias irregulares nas proximidades das lagoas, devido à falta 

adequada de planejamento urbano. 

As lagoas de Teresina não são mais as mesmas de anos atrás, pois o crescimento 

populacional da cidade, sem um efetivo planejamento espacial tem gerado problemas 

ambientais. 

Atualmente a “cidade verde” tem algumas áreas naturais que precisam ser 

conservadas, porém no presente se degrada para no futuro sofremos as conseqüências 

desses atos. As reclamações são constantes aos gestores públicos. Deve-se saber que 

esses reparos custam caro, sendo preciso a população tomar consciência da problemática 

ambiental, pois os recursos gastos com a solução dessa questão poderiam ser aplicados em 

outras áreas em prol da própria sociedade. 

2.3 Financiamento e gestão de programas sócio-ambientais 

No contexto de um mundo globalizado A dependência de financiamentos, para as 

políticas públicas nos países subdesenvolvidos esta atrelada a organismos financeiros 
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internacionais. Na atualidade um desses financiadores é o Banco Mundial, onde uma das 

suas áreas de empréstimos nas últimas décadas está voltada para os financiamentos de 

projeto envolvendo os recursos hídricos. 

Dentro da visão de sustentabilidade este organismo financeiro estabelece que: 

[...] o objetivo do Banco é reduzir a pobreza através de apoio às 

iniciativas dos países em promover um desenvolvimento eqüitativo, 

eficiente e sustentável. Tal objetivo requer ao abastecimento de água 

potável e estrutura de saneamento, proteção contra enchentes, 

drenagem, assim como provimento de água para atividades 

produtivas, de maneira economicamente viável, ambientalmente 

sustentável e socialmente eqüitativa (Banco Mundial, 1998, p.14). 

Portanto, é exigida a gestão dos recursos hídricos, através de planejamento de 

estratégias e programa adequados para os países, pois cada um possui suas 

peculiaridades. Sabemos que as altas variações da disponibilidade de água causada pelas 

enchentes e secas atrapalham a vida e os rendimentos econômicos. 

 O crescimento populacional e urbano tem, utilizado muitas vezes o uso indisciplinado 

da água, causado desperdício, falta e poluição desse liquido tão precioso para a vida. 

Na elaboração da estrutura de trabalho analítico este organismo internacional 

financiador de empréstimo para o desenvolvimento de projeto ressalta que: ‘‘Os recursos 

hídricos devem ser gerenciados no contexto de uma estratégia que reflita os objetivos 

sociais, econômicos e ambientais da nação e que seja baseada na analise dos recursos 

hídricos do país. (BANCO MUNDIAL, 1998, p.55). 

 2.4 Gestão sócio-ambiental da cidade de Teresina 

   

A Lei de Organização do Município de Teresina, mencionar que: 

“Art. 182. O Poder Executivo promoverá a urbanização das áreas que margeiam as 

lagoas na zona urbana do Município”. 

Parágrafo Único. Serão obedecidas as seguintes normas para urbanização das lagoas 

“. 

a)ocupar e usar as suas margens, em consonância com a 

legislação pertinente, obedecendo a um projeto especifico 
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aprovado pela Câmara Municipal, bem como utilizá-la lazer, 

preservando a integridade ambiental; 

b)recuperar as áreas degradadas; e 

c)proibir edificação nas áreas, bem como o despejo de lixo, 

águas servidas ou esgotos domiciliares. 

 Um destaque da gestão pública municipal a partir de 1997 é tentar regulamentar uso 

do solo urbano através de programa como o Vila Bairro que tem atuação multissetorial 

integrada, objetivando transformar moradias irregulares, ou seja, vila e favelas resultantes 

da expansão urbana nas periferias da cidade em bairros, dotados de padrão mínimo de 

equipamentos urbanos. 

Este programa também engloba de forma pontual a vertente da questão ambiental, 

pois algumas dessas moradias irregulares estão localizadas no entorno das lagoas da parte 

norte de Teresina e em alguns bairros há atividades de recuperação ambiental envolvendo a 

comunidade como o caso da lagoa do bairro Nova Brasília que foi transformado em parque 

ambiental. 

   

2.4.1 Agenda 21 Local 

 No limiar do século XXI a visão de pensar o espaço geográfico de forma sustentável, 

no ano de 2002 foi elaborado importante documento da gestão ambiental para a cidade de 

Teresina, contando com a participação da sociedade civil organizada a Agenda 21 Local foi 

criada e designada “Teresina Agenda 2015” – Plano de Desenvolvimento Sustentável, este 

documento é a carta de compromisso para a busca da sustentabilidade da cidade e exige a 

co-responsabilidade de todos, sobre este aspecto Veloso Filho (2002) coloca que: 

 A elaboração do Plano “Teresina Agenda 2015” parte do princípio de 

que o futuro da cidade constitui uma questão de interesse de todos os 

cidadãos e organização da sociedade e não apenas da administração 

municipal. Baseia-se nas recomendações estabelecidas pela agenda 

21 Brasileira e atende a sustentabilidade como um paradigma em 

construção que deve ser abordado numa visão ampliada, 

considerando a sinergias entre as dimensões ambiental, social, 

econômica, política, cultural e urbanística e progressiva, isto é, como 

um processo pragmático. (VELOSO FILHO, 2002, p. 143). 
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A Agenda 21 de Teresina leva em consideração as potencialidades, tendências atuais 

e vocação da cidade, assim idealizada se configura numa forma de pensar 

sistematicamente a busca de uma cidade sustentável. 

2.4.2 O Projeto Lagoas do Norte 

 Segundo dados cedidos pela Secretaria de Planejamento – SEPLAN da Prefeitura 

Municipal de Teresina - PMT o “Projeto Lagoas do Norte” constitui uma referência sobre a 

intenção do poder público municipal de intervir para solucionar ou diminuir o processo de 

degradação a que se encontra submetido às áreas das lagoas na zona norte de Teresina. 

Encontrando amparo na lei de organização do município, este projeto traz a 

possibilidade das ações prioritárias envolvendo recursos: financeiros, humanos, técnicos e 

materiais, para recuperação dos ecossistemas lacustre de treze bairros da zona norte de 

Teresina, sendo estes: Acarape, Aeroporto, Alto Alegre, Alvorada, Itaperu, Mafrense, 

Matadouro, Mocambinho, Nova Brasília, Olarias, Poti Velho, São Francisco, São Joaquim. A 

figura 2 delimita no espaço da cidade de Teresina e a área analisada. E a figura 3 os bairros 

da abrangência do Projeto Lagoa do Norte. 

 

figura 2 
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FONTE: Adaptado da PMT – Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, 

2004. 

 

figura 3 

FONTE: PMT – Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação, 2004. 

Os problemas das enchentes na área de abrangência deste projeto são cíclicos, 

porém, quando ocorre deixa milhares de desabrigados que periodicamente necessitam de 

assistência social de forma mais intensa, isso envolve gastos com alojamento, alimentação 

e saúde. 

É relevante destacar que anteriormente as administrações públicas realizavam ações 

emergenciais de foram isoladas e pontuais, à proporção que problemas fossem surgindo 

nos ambientes lacustres transformados pela ação antrópica. 

Foram realizadas algumas medidas estruturais para diminuir o risco de inundação das 

moradias localizadas nas proximidades dos cursos e reservatórios de água dentre elas: 

construções de diques, galerias, canais e sistemas de bombeamento das águas das lagoas 

para os rios Parnaíba e Poti. Além dessa, foram adodatas a limpeza com a retirada de 

resíduos sólidos das lagoas. 

O termo de referência do Projeto Lagoas do Norte enfatiza que para se alcançar os 

objetivos foi estabelecimento um modelo de atuação para a área, na qual as ações a serem 

desenvolvidas, passam por atividades como: drenagem e saneamento da área e, 

educação/preservação ambiental. Neste contexto serão também desenvolvidos estudos 

topográfico, hidrológico; caracterizações hidráulicas, sanitárias e indicadores sociais. 
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Entretanto, o encaminhamento das soluções integradas far-se-á, inicialmente sob a 

forma de proposta e posteriormente, com detalhamento do projeto executivo. 

De acordo com PMT após a elaboração do projeto será desenvolvido o programa pela 

Prefeitura de Teresina, coordenado pela SEMPLAN e executado pela Superintendência de 

Desenvolvimento Urbano - SDU Centro/Norte em articulação com demais órgãos 

municipais. O elencamento dos recursos financeiros será, disponibilizado pelo Banco 

Mundial e PMT. 

Neste contexto, o Banco Mundial em uma abordagem abrangente coloca que: 

Os papéis primários do setor público são definir e implementar uma 

estratégia para o gerenciamento dos recursos hídricos, promovendo 

uma estrutura legal, regulatória e administrativa apropriada para 

orientar as alocações intersetoriais e para desenvolver os recursos 

hídricos do domínio púbico (Banco Mundial, 1998, p.54). 

 Assim, a gestão pública do Projeto Lagoa do Norte, deve executar atividades 

multisetoriais para envolver a contemplação da espacialidade da área de abrangência do 

projeto proposto. 

 Ressalta-se que as ações coordenadas envolvem áreas necessariamente que 

sofreram ocupação desordenada e com maior representatividade no contexto sócio-

econômico e ambiental. Portanto os bairros contemplados pelo Projeto Lagoas do Norte 

são: Olarias, Poti Velho, Mafrense, Nova Brasília, São Joaquim, Alvorada, Matadouro e 

Acarape; como pode ser visualizada na foto aérea 1. 
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foto: área de abrangência direta do 

“Projeto Lagoas do Norte” 

FONTE: Termo de Referência do Projeto Lagoas do Norte, 2004 

Prioritariamente esta área envolve grande contingente populacional sendo um 

ambiente flúvio-lacustre, com função de proporcionar viabilidade econômica para a 

população local, através de atividades como: produção artesanal de objetos decorativos 

feitos de argila; extração de material para construção civil como areia grossa, seixo, 

massará entre outros; pesca artesanal além da utilização da paisagem dos parques 

ambientais para o turismo. 

Considerações Finais 

A apropriação da natureza pelo homem ao longo dos tempos se deu através da 

utilização dos recursos naturais, que em algumas fases de desenvolvimento da humanidade 

transcorreu intensamente. Englobando assim, um alto grau de impactos ambientais 

principalmente no que se refere ao consumo dos recursos hídricos. 
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O diagnóstico dos reservatórios de águas naturais da parte norte de Teresina, revela 

que durante décadas estes ecossistemas flúvio-lacustres vem sofrendo mudanças, 

causadas pela ação antrópica de forma intensa, gerando transformações questionáveis a 

necessidade da sociedade. 

A gestão dos recursos hídricos da área em estudo indica haver preocupação de se 

implementar políticas públicas multisetoriais para minimizar a problemática ambiental das 

áreas historicamente consideradas inadequada para a moradia. 

Entre os agentes modeladores do espaço, o Estado é o implementador de políticas 

públicas para disciplinar o uso e ocupação do solo. Nesse contexto, a organização espacial 

das áreas nas proximidades das lagoas de Teresina foram considerada geograficamente 

impróprias por Conselheiro Saraiva, sendo inadequada por se localizar nos terraços fluviais 

da circunferência dos rios Parnaíba e Poti. 

A inviabilidade para a instalação da nova capital do Piauí em 1852 levou a mudança da 

sede para o patamar planáltico da Chapada do Corisco, hoje área central da cidade. 

Todavia a partir 1960 os gestores públicos passaram a pensar a área periférica da parte 

norte como espaço para expansão urbana, construindo conjuntos habitacionais nos espaços 

vazios. 

A expansão urbana desordenada nas proximidades dos reservatórios e cursos de 

água é uma realidade nas últimas décadas. Apesar, dessas áreas sofrerem cíclicas 

enchentes. Pontualmente, os gestores públicos atuam de acordo com a disponibilidade de 

recursos financeiros; pois o assistencialismo é a medida utilizada em momentos de 

dificuldades da problemática sócio-ambiental, isso exige um pensar urbano-ambiental de 

forma sustentável. 

A elaboração de um plano de ordenamento espacial para a área estudada exige uma 

visão das limitações ambientais existente, e as potencialidades que as lagoas podem 

oferecer à sociedade. Nesse foco, a gestão local propõe o “Projeto Lagoas do Norte”, a ser 

implantado após a disponibilidade de recursos financeiros. A efetivação de ações de 

programas desse porte requer participação multissetorial, além do compromisso e co-

responsabilidade de todos, para que possamos vislumbrar a real proximidade da 

sustentabilidade. 
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