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APRESENTAÇÃO 

Este documento consiste na versão final do “Plano de Manejo do Parque Estadual 

do Sítio do Rangedor”, a referida Unidade de Conservação (UC) está localizada em São Luis, 

MA, sendo gerida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais. Até o ano 

de 2016 a UC era classificada como Estação Ecológica, no entanto foi alterada para Parque 

Estadual, assim fez-se necessário a compilação de um Plano de Manejo que atendesse as 

especificidades da nova categoria. 

Para a realização deste trabalho foram levantados, produzidos e analisados dados 

de forma integrada. A partir dos mesmos caracterizou-se a referida UC nos âmbitos biofísico, 

socioeconômico e institucional. Assim, o documento encontra-se organizado com a estrutura 

que foi concebida para o Plano de Manejo, baseando-se no roteiro proposto pelo IBAMA.  

Dessa forma, inicia-se com uma apresentação do documento; seguido pela 

introdução; breve histórico e caracterização da UC; o diagnóstico, que se encontra 

subdividido em 3 partes (físico, biótico e socioeconômico). Após o zoneamento, finaliza-se o 

documento com as normas gerais e o planejamento. 

Vale ressaltar que a UC aqui estudada tem grande importância por ser uma área de 

recarga de aquíferos, e por melhorar o clima de uma região da capital maranhense, que tem 

sofrido alta ação antrópica. 
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INTRODUÇÃO 

O Parque Estadual do Sítio do Rangedor era anteriormente classificado como 

Estação Ecológica, no entanto, no ano de 2016, o mesmo teve sua categoria alterada para 

Parque Estadual, a fim de atender as demandas estatais e sociais. No ano de 2000 foi 

instituído o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (Lei Nº 9.985/2000), 

e serviu como base para elaboração da lei estadual nº 9413/2011, que instituiu o Sistema 

Estadual de Unidades de Conservação da Natureza (SEUC). Ambas leis classificam as UCs 

em dois grandes grupos: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável.  

O Parque Estadual do Sítio do Rangedor enquadra-se no primeiro grupo, 

Unidades de Proteção Integral, cujos objetivos estão previstos no Art. 13 do capitulo IV: 

 

O Parque estadual tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais 

de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de 

pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação 

ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo sustentável. 

 

O Plano de Manejo (PM) é o principal instrumento de gestão de uma Unidade de 

Conservação (UC), cujo conceito se encontra no Capítulo I, Art. 2º, inciso XXII da Lei Nº 

9.413/11, a qual estabelece o Sistema Estadual de Unidades de Conservação da Natureza 

(SEUC): 

 

Documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais e do 

diagnóstico socioambiental de uma unidade de conservação, se estabelece o seu 

zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos 

naturais, inclusive a definição de plano de gestão e programas temáticos e a 

implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. 

 

Este documento é caracterizado por apresentar três abordagens notavelmente 

distintas, são elas: enquadramento, diagnósticos e proposições. A primeira, enquadramento, 

aborda como a UC se enquadra nos cenários internacional, federal e estadual, dando destaque 

à sua relevância. O diagnóstico apresenta estudos que caracterizam ambiental e 

institucionalmente a UC, assim como, a situação socioambiental do entorno. As proposições, 

como última abordagem, devem ser voltadas para a UC e sua região, a fim de mitigar as 

situações conflituosas e aperfeiçoar as situações a ela favoráveis (GALANTE, BESERRA, 

MENEZES, 2002). 

A compilação do Plano de Manejo da Estação Ecológica do Sítio do Rangedor foi 

realizada em 2006 (ANEXO 2). No entanto, com a alteração da classificação da Unidade de 



 

12 
 

Conservação, a qual passou a ser enquadrada como Parque Estadual, houve a necessidade da 

construção de um novo PM, adequando-o aos novos objetivos e demandas da UC.  

A elaboração do presente documento foi realizada seguindo as recomendações do 

Roteiro Metodológico de Planejamento proposto por Galante, Beserra e Menezes (2002). 

Com o Plano de Manejo, objetivou-se: 

 Propiciar o cumprimento dos objetivos estabelecidos na Lei Estadual nº 10.455, de 16 de 

Maio de 2016; 

 Definir objetivos específicos de manejo, orientando a gestão da UC; 

 Dotar a UC de diretrizes para seu desenvolvimento; 

 Definir ações específicas para o manejo da UC; 

 Promover o manejo da Unidade, orientado pelo conhecimento disponível e/ou gerado; 

 Estabelecer a diferenciação e intensidade de uso mediante zoneamento, visando a 

proteção de seus recursos naturais e culturais; 

 Destacar a representatividade da UC no SEUC frente aos atributos de valorização dos 

seus recursos como: bioma, convenções e certificações internacionais; 

 Estabelecer normas específicas regulamentando o uso da área, visando a proteção da UC; 

 Promover a integração socioeconômica das comunidades do entorno com a UC; 

 Orientar a aplicação dos recursos financeiros destinados à UC. 
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Quadro 1: Ficha técnica da Unidade de Conservação. 

FICHA TÉCNICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Nome da UC: Parque Estadual do Sítio do Rangedor 

Unidade Gestora Responsável: Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos 

Naturais (SEMA) por meio da Superintendência de Biodiversidade e Áreas Protegidas 

(SBAP). 

Sede: A Unidade não possui sede própria. Os contatos devem ser realizados junto à 

Superintendência de Biodiversidade e Áreas Protegidas na Secretaria de Meio Ambiente.  

Endereço: Av Colares Moreira 

Quadra 19 Casa 09 Calhau São Luís – MA                                              CEP: 65.075-440 

Fone: (98) 3194-8900(geral) e 3218-8957(ramal SBAP)                          Email: sbap.sema@gmail.com 

Área do Parque 120.955 hectares 

Perímetro do Parque 5590,11 m 

Área de Propriedade do Estado  

Municípios que abrange: São Luís 

Coordenada Geográfica Central: UTM SIRGAS 2000 : 581184.67 /9723870.40 

Decreto de Criação da UC 

Decreto nº 21.797 de 15 de dezembro de 2005 

Lei de Alteração da Classificação da UC 
Lei nº 10.455 de 16 de maio de 2016  

Bioma e Ecossistema: Amazônia (Pré-Amazônia) 

Acesso ao Parque: Será possível por meio de 3 portões. 

Portão 1 - Avenida Luís Eduardo Magalhães 

Portão 2 - Rua dos Búzios 

Portão 3 - Avenida Prof . Carlos Cunha 

Fauna: possui uma diversidade significativa de invertebrados. Quanto aos vertebrados, o 

grupo mais significativo é a avifauna, seguido pela herpetofauna e existem exemplares de 

mastofauna. Os vertebrados têm sofrido por causa da interferência antrópica e caça. 

Vegetação: consiste em um fragmento remanescente de Floresta Amazônica, com 

diferentes estágios de sucessão ecológica, funcionando como reguladora térmica em um 

ambiente que possui um crescimento urbano acentuado. 

Atrativos: Trilhas Ecológicas com possiblidade de visualização de populações animais, 

diversidade florística e compreensão de relevo. 

Atividades Ocorrentes 

Educação Ambiental  Atividades propostas no Plano de Manejo. 

Proteção/Fiscalização  

 

Rondas e vigilância realizadas pela SEMA, pelo Batalhão de 

Polícia Ambiental (BPA) e Batalhão de Bombeiros 

Ambientais (BBA). 

Pesquisa  Depende de autorização prévia do órgão gestor da UC. 

Visitação Sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de 

Manejo da unidade. 

Atividades Conflitantes  

 

Caça de animais silvestres, coleta de material vegetal, 

depósito de resíduos sólidos, extração irregular de areia e 

cascalho, ocupações irregulares, despejos sanitários 

irregulares. 

A localização do Parque Estadual do Sítio do Rangedor está apresentada na Figura 

1.

mailto:sbap.sema@gmail.com
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Figura 01: Mapa apresentando a localização do Parque Estadual do Rangedor. 
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1.1. ENFOQUE FEDERAL 

1.1.1.  A Unidade de Conservação e o Cenário Federal 

Segundo a Constituição Federal (CF) de 1988, Art. 225, um ambiente 

ecologicamente equilibrado é um direito de todos, sendo assim considerado um bem de uso 

comum. Além disso, o mesmo artigo ainda esclarece que o dever de defender o ambiente é 

tanto do poder público quanto da coletividade, e ambos devem visar às gerações presentes e 

as futuras. 

Para complementar a legislação protecionista brasileira, no ano de 2000 a Lei nº 

9.985 foi editada, a mesma tem a função de regulamentar o Art. 225 da carta magma e 

também instituir o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza (SNUC). Este é 

constituído pelas unidades de conservação federais, estaduais e municipais. Nesta lei são 

definidos os tipos de Unidades de Conservação (UC), que inicialmente encontram-se 

divididos em dois grandes grupos: Unidades de proteção integral e Unidades de uso 

sustentável. 

O artigo 8º da mesma lei regulamenta que no primeiro grupo (Unidades de 

Proteção Integral) enquadram-se as seguintes categorias: Estação Ecológica; Reserva 

Biológica; Parque Nacional; Monumento Natural; e Refúgio de Vida Silvestre.  

No Art. 14 é regulamentado que no grupo das Unidades de Uso Sustentável 

existem as seguintes categorias: Área de Proteção Ambiental; Área de Relevante Interesse 

Ecológico; Floresta Nacional; Reserva Extrativista; Reserva de Fauna; Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável; e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Vale ressaltar que no Art. 225, §4º da CF, os grandes biomas brasileiros são 

considerados patrimônio nacional, e são eles: a Floresta Amazônica brasileira, a Mata 

Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira. 

O Parque Estadual do Sítio do Rangedor encontra-se localizado no Município de 

São Luís, compreendendo uma área de 1209,55 km², dos 8.516.000 km² brasileiros. Além 

disso, é pertencente ao bioma Amazônico e considerado uma área de recarga de aquífero, 

contendo nascentes e participando da dinâmica dos rios Calhau e Anil. 

 

1.1.2. A Unidade de Conservação e o SNUC 

O Parque Estadual do Sítio do Rangedor é uma UC que possui propriedades 

geotécnicas, pedológicas e fisiográficas que favorecem o processo de infiltração das águas 

pluviais, indicando que o mesmo é uma importante área de recarga de aquíferos. Vale ressaltar 
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que o mesmo possui interação com a microbacia do Rio Calhau e com a sub-bacia do Rio 

Anil. Assim, o mesmo se enquadra no discurso apresentado no inciso VIII, Art. 4º da Lei n° 

9.985/2000, o qual apresenta como um dos objetivos do SNUC “proteger e recuperar recursos 

hídricos e edáficos”. 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433/97, sustenta 

a importância do PE do Sítio do Rangedor, pois a mesma tem como um de seus objetivos 

“assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de 

qualidade adequados aos respectivos usos”. 

Além desse serviço, a área representa um ambiente que funciona como refúgio 

para a fauna silvestre, contendo populações de vários grupos de animais. Mesmo sem conexão 

direta com outras UCs, a diversidade de organismos que fazem uso do Parque é bem elevada, 

contendo animais que despertam o carisma da comunidade do entorno e de visitantes que 

podem servir como atrativos para a visitação da referida unidade.  

Outro importante serviço ambiental prestado pela UC é a amenização da sensação 

térmica, pois a mesma encontra-se localizado em uma região na qual o processo de 

urbanização encontra-se consolidado.  A proximidade do meio urbano com o Parque Estadual 

do Sítio do Rangedor é positiva para a realização de atividades de Educação Ambiental, 

visando a preservação deste e de outras Unidades de Conservação presentes na Ilha do 

Maranhão. 

 

1.2. ENFOQUE ESTADUAL 

O estado do Maranhão possui uma extensão de 329.555,8 km², contendo 217 

municípios e está situado na Região Nordeste. O mesmo é conhecido como ecótono por se 

encontrar em uma zona de transição entre os climas semiáridos do Nordeste para os úmidos 

da Amazônia (IBGE, s.d.). 

Devido a extensão territorial e a diversidade de biomas e ecossistemas no 

território Maranhense, o estado apresenta no total 26 Unidades de Conservação, sendo 11 

federais e 15 estaduais. Das UCs Federais, 7 são de uso sustentável e 4 de proteção integral. 

Quanto às estaduais, 8 são de uso sustentável e 7 de proteção integral.  

 Segundo o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das 

Queimadas no estado do Maranhão, as unidades de conservação de uso sustentável 

localizadas em território maranhense estão distribuídas em duas categorias principais: Áreas 

de Proteção Ambiental (APAs) e Reservas Extrativistas (RESEX). Quanto as Unidades de 

Proteção Integral, estas ocupam cerca de 15mil km² do território maranhense, correspondendo 
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a 4,5% da superfície do estado (Maranhão, 2011), estando distribuídas em três categorias: 

Reserva Biológica (REBIO), Parque Nacional (PARNA) e Parque Estadual (PE). 

O Parque Estadual do Sítio do Rangedor, por sua vez, encontra-se localizado na 

porção Norte do município de São Luís, capital do estado do Maranhão. O município de São 

Luís possui 834.785 km² e o PE do Sítio do Rangedor ocupa 162 ha. 

 

1.2.1.  Análise do Arcabouço legal – Legislação Estadual e Municipal Pertinente 

Plano Diretor Municipal 

O Plano Diretor do município de São Luís, disposto sob a Lei de nº 4669 de 11 de 

outubro de 2006, instrumento normativo e orientador da política de desenvolvimento urbano e 

rural com sustentabilidade sócio-ambiental, o qual prevê instrumentos para a sua implantação 

e execução. 

O Plano Diretor fixou objetivos gerais no art. 3º, vejamos quais são: 

 
Art. 3º Compreendem os objetivos gerais do Plano Diretor do Município de São 

Luís: 

I. garantir o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana e 

rural, através do direito à moradia digna, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura 

urbana, ao transporte e serviços públicos de qualidade para todos os cidadãos; 

II. priorizar o bem estar coletivo em relação ao individual; 

III. promover a regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda, consideradas a situação sócio-econômica da população e 

as normas ambientais; 

IV. induzir a utilização racional, a ampliação e distribuição de forma igualitária da 

infraestrutura instalada, dos serviços e equipamentos urbanos, evitando sobrecargas 

e ociosidades; 

V. universalizar a acessibilidade e a mobilidade; 

VI. preservar, conservar, proteger, recuperar e desenvolver o patrimônio sócio-

ambiental e cultural de forma sustentável; 

VII. incentivar o desenvolvimento do turismo sustentável, aproveitando o potencial 

ambiental, cultural e paisagístico; 

VIII. descentralizar a administração pública e promover maior integração e 

articulação entre as esferas municipal, estadual e federal; 

IX. garantir a participação popular, com controle social, nos processos de decisão, 

planejamento e gestão referentes ao território municipal; 

X. integrar as atividades urbanas e rurais em prol da sustentabilidade sócio-

ambiental do Município. 
 

Dentre os objeivos descritos, os que possuem relaçãoao objetivo físico-territorial, 

estão dispostos nos incisos I, III, VI, VII e X. 

Com relação ao Meio Ambiente, o Plano Diretor do Município de São Luís dedica 

exclusivamente o Título VIII da seguinte forma: “DA POLÍTICA DO MEIO AMBIENTE, 

PAISAGEM E SANEAMENTO AMBIENTAL”. 

O referido Título se subdivide em Capítulo I (Da política do Meio Ambiente), 

Capítulo II (Da Política da Paisagem) e Capítulo III (Da Política de Saneamento Ambiental). 

O Capítulo I que trata “Da política do Meio Ambiente” abordou na Seção I, “Das 

definições”, definiu nesta seção, no Art. 80, que : 
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A política ambiental do Município de São Luís deve ser entendida como um 

conjunto de diretrizes, objetivos e instrumentos de política pública que orienta a 

gestão ambiental municipal, na perspectiva de fomentar o desenvolvimento 

sustentável integrando às ações e atividades desenvolvidas pelos diversos órgãos da 

administração direta e indireta do Município ao Sistema Nacional de Meio Ambiente 

– SISNAMA 

 

O Art. 81 define o meio ambiente sendo “o conjunto de condições, leis, 

influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 

em todas as suas formas. 

Em seguida, define as diversas formas de meio ambiente: 

 
Art. 82. O meio ambiente compreende os recursos naturais, artificiais, culturais e de 

trabalho constituindo-se cada um da seguinte forma: 

I. meio ambiente natural: constituído pelo solo, água, ar, flora e fauna; 

II. meio ambiente artificial: compreendido como espaço urbano construído, consiste 

no conjunto de edificações, equipamentos públicos e espaços livres (ruas, praças, 

áreas verdes e espaços livres em geral), considerando os resíduos sólidos e líquidos 

além da poluição visual e sonora; 

III. meio ambiente cultural: a relação do meio com todos os documentos, obras, bens 

de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis 

e os sítios arqueológicos, como também as manifestações folclóricas imateriais de 

nossas comunidades; 

IV. meio ambiente do trabalho: conjunto de bens móveis e imóveis, instrumentos e 

meios de natureza material e imaterial, em face dos quais o ser humano exerce as 

atividades laborais considerando a salubridade do meio e ausência de agentes que 

comprometam a incolumidade física e psíquica dos trabalhadores. 

 

Já na seção II do Capítulo 1, abordam-se os Princípios e Diretrizes em que a 

Política Fundamental do Meio Ambiente deve ser pautada. 

O parágrafo único do Art. 83 do Plano Diretor Municipal, prevê a implantação no 

município de um sistema de gestão integrada do meio ambiente para a execução da Política de 

Meio Ambiente através da criação do Instituto Municipal de Controle Ambiental –IMCA, ou 

ouro órgão que possa ser criado, dotando-o de estrutura para coordenar, planejar, controlar, 

licenciar, fisacalizar, e executar a políica ambiental em âmbito local. 

O TÍTULO IV do Plano Diretor dispõe “DO USO DO SOLO URBANO E 

RURAL” e estabelece no Capítulo I, “Das Definições”, no Capítulo II, “Dos Objetivos e 

Diretrizes”, no Capítulo III, “Do Macrozoneamento”. 

O Art. 25 do Plano estabelece que o:  

Macrozoneamento é o procedimento adotado para o estabelecimento de áreas do 

território municipal que se diferenciam por suas características de ocupação, 

disponibilidade de infra-estrutura e serviços urbanos, visando à utilização adequada 

de cada trecho do território, através dos instrumentos de preservação ambiental, 

urbanísticos e fiscais disponibilizados pelo Estatuto da Cidade, buscando corrigir 

desequilíbrios e injustiças no acesso e disponibilidade das oportunidades 
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O Plano estabelece no município de São Luís, o Macrozoneamento Ambiental, 

Urbano e o Rural. “O Macrozoneamento Ambiental tem por objetivo identificar partes do 

território de São Luís onde a preservação do meio ambiente é questão prioritária, sendo 

obrigatória à manutenção das características e da qualidade do ambiente natural.” 

Pelo Plano, ainda, o Macrozoneamento Ambiental divide-se em dois grupos, com 

características específicas: Áreas de Proteção Integral e Áreas de Uso Sustentável: 

 Áreas de Proteção Integral: as quais são definidas por legislação federal 

cujo objetivo básico é a preservação da natureza e os recursos hídricos, 

sendo permitidos usos referentes à pesquisa, ao ecoturismo e à educação 

ambiental, desde que tais usos estejam previstos em lei específica. 

 Áreas de Uso Sustentável: áreas destinadas a garantir a perenidade dos 

recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, objetivando 

manter a biodiversidade de forma socialmente justa e economicamente 

viável, cujo objetivo básico é compatibilizar a conservação da natureza 

com o uso sustentável dos recursos naturais. 

De acordo com o texo, a Esação Ecológica do Rangedor está no grupo das 

unidades de conservação de Proteção Integral, junto com o Parque Estadual do Bacanga. 

Por fim, o Plano Diretor de São Luís deu tratamento mais adequado e mais 

específico sobre cada área da cidade, buscando identificar cada área para assim poder intervir 

de maneira correta e eficaz. 

 

Legislação Municipal de Uso e Ocupação do Solo 

Na cidade de São Luís o instrumento urbanístico que regulamenta o uso e a 

ocupação do solo é a lei nº 3.253, de 29 de dezembro de 1992. De acordo com esta Lei de 

Zoneamento a cidade está dividida em 38 zonas, distribuídas em 54 áreas, sendo que em cada 

uma destas são permitidos usos e ocupações específicas. 

Segundo estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa e Planificação da Cidade 

(IPPC), a atual lei de zoneamento está desatualizada frente à legislação federal, estadual e 

municipal. Conforme a revisão preliminar, realizada em decorrência da aprovação do novo 

Plano Diretor de São Luís, a lei de uso e ocupação da cidade contém equívocos ocasionados, 

sobretudo, pela utilização de informações que já estavam desatualizadas na época da 

elaboração do mesmo, como por exemplo, a imagem de fotos aéreas da cidade do ano de 
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1987. Na época, a cidade passava por um intenso processo de expansão da malha urbana, o 

que gerou problemas na definição das zonas da cidade, fazendo com que áreas já edificadas 

permanecessem sem uma zona definida. 

Também foram identificadas áreas de interesse ambiental como sendo de interesse 

para a urbanização. Assim, conforme a lei atual de zoneamento da cidade, o Parque Estadual 

do Sítio do Rangedor está inserido na Zona Residencial 7 – ZR7, possuindo índices 

urbanísticos compatíveis com o mesmo. 

Os limites da Zona Residencial 7 – ZR7 são definidos conforme Art. 6º da lei em 

questão, no inciso VII: 

 
Inicia-se no ponto de interseção da Av. dos Holandeses com a Rua José N. Costa, 

prolongando-se ao longo da última e seguindo pela Rua Santo Antonio até atingir a 

Estrada do Vale do Pimenta, daí prolongando-se ate atingir a Rua 01, por onde 

prossegue até o ponto de interseção com a Rua 6, neste ponto segue rumo à direita 

até atingir a Rua 05, prolongando-se pela mesma com uma deflexão à direita pela 

Rua 03, até atingir o prolongamento da Rua 01, segue por esta com rumo à esquerda 

até encontrar a via que margeia o limite da área do Cemitério Parque da Saudade, 

prolongando-se por esta com orientação à direita até encontrar o ponto de interseção 

com a Rua Projetada distante 900m do ponto anterior, de onde prossegue com rumo 

à esquerda até atingir uma via Projetada a 500m do ponto anterior, prolongando-se 

por esta com orientação à direita até atingir o um ponto localizado a 540m do último 

e, com uma deflexão à esquerda, seguindo por esta por um trecho de 290m até a Av. 

Jerônimo de Albuquerque, prosseguindo pela última até encontrar a Av. Euclides 

Figueiredo até o ponto de interseção desta com a Av. Colares Moreira e Av. dos 

Holandeses, seguindo pela última à direita até encontrar o ponto que deu origem a 

este perímetro. 

 

 

Na Zona 7, segundo Art. 32, os usos permitidos são os destinados a uso 

residencial unifamiliar e multifamiliar, comercial (lanchonetes, padarias, farmácia, casa 

lotérica, restaurante, supermercado, entre outros), serviços de âmbito local (lavanderia, 

autoescola, associações beneficentes, pensões, entre outros), serviços de escritórios, de saúde, 

de educação, socioculturais, de hospedagem e serviços de diversão (teatro, cinema, buffet), 

além dos usos institucionais (educação, lazer e cultura, saúde, entre outros). De acordo com o 

Art. 33, os novos parcelamentos são fixados e disciplinados conforme as seguintes normas: 

• Área mínima do lote igual a 800,00 m² 

• Testada mínima do lote igual a 20,00 m² 

 

Possuindo uma Área Total Máxima de Edificação (ATME) igual a 240% da área 

do terreno, possuindo uma Área Livre Mínima do Lote (ALML) igual a 50% do terreno, com 
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afastamento frontal de, no mínimo, 5 metros para edificações de até 4 pavimentos e 8 metros 

para as demais. O gabarito máximo permitido é de 10 pavimentos. 

Avalia-se, pois, que é preciso que a nova Lei de Uso e Ocupação do Solo seja 

aprovada, considerando que a atual Lei de Orientação do Crescimento Urbano da Cidade de 

São Luís, permite interpretações dúbias em relação às intervenções que possam ser realizadas 

em áreas de interesse ambiental, como é o caso da área do Parque Estadual do Sítio do 

Rangedor. 
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2.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A coleta de informações para a composição do presente estudo compreendeu 

níveis diferenciados de levantamentos. Inicialmente, realizou-se um levantamento de produtos 

cujas temáticas estivessem relacionadas com o Parque Estadual do Sítio do Rangedor. 

Paralelamente a essa etapa, foram coletadas informações junto a órgãos da administração 

municipal e estadual, bem como utilizou-se dados disponibilizados pelo Instituto da Cidade, 

Pesquisa e Planejamento Urbano e Rural (INCID) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

Dentre os procedimentos adotados, aplicou-se 77 questionários (Apêndices 1, 2 e 

3) com moradores e trabalhadores da área de entorno do Parque, de modo a coletar 

informações que caracterizassem essa população, bem como captar a visão desta em relação à 

Unidade de Conservação. Ressalta-se que aqui foram adotadas as delimitações de bairros e 

setores censitários utilizados pelo IBGE, conforme se observa na Figura 02. No total, existem 

4 (quatro) grandes bairros adjacentes ao Parque Estaual do Sítio do Rangedor, nos quais estão 

inseridos 11 (onze) setores censitários. 

 

Figura 02: Mapa de bairros e setores censitários adjacentes ao PE do Sítio do Rangedor. 
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2.2. ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS 

A Região na qual está inserido o Parque Estadual do Sítio do Rangedor é de 

ocupação recente, se comparada com o período de ocupação de São Luís, mais 

especificamente quanto à área atualmente denominada Centro Histórico, a qual remonta a 

1612, quando Daniel de La Touche, senhor de La Ravardière, oficializou a fundação da 

cidade. 

Antes de 1970, a referida região era considerada zona rural, tendo sua 

configuração sido modificada com a construção da ponte Governador José Sarney, no final 

dos anos 60 e início dos anos 70, popularmente conhecida como Ponte do São Francisco. Essa 

construção possibilitou a ligação da cidade com essa área, a qual passa a se estender até a 

praia. 

Nesse contexto, o Fundo Estadual de Pensão e Assistência (FEPA), anteriormente 

denominado Instituto de Previdência do Estado do Maranhão (IPEM), desenvolveu papel 

fundamental no processo de ocupação da região, ao realizar loteamentos públicos no bairro do 

Calhau, além das imobiliárias de São Luís. Assim, tanto o Estado como os investidores 

privados atuam como agentes de produção do espaço. 

Com relação aos aspectos culturais, a Cidade de São Luís, também denominada de 

Terra das Palmeiras (conforme versos do ludovicense Gonçalves Dias) ou Ilha do Amor, é 

palco de uma rica e plena miscigenação de raças, característica do processo de formação do 

povo brasileiro, cujos traços culturais são advindos da população africana, europeia e 

indígena. 

Essas influências advindas de outros povos, que se fundem e se recriam na cidade, 

são expressos na arquitetura colonial presente no Centro Histórico, na religiosidade e nas 

diversas manifestações culturais, identificados em cada passo de dança, nos sons de 

instrumentos, nas músicas, nas rezas e nas roupas das festas. 

Dentre as variadas formas de expressões culturais, destacam-se os festejos 

juninos, cujo expoente cultural máximo são as brincadeiras de boi, de sotaques (estilos) 

distintos, embora o sotaque de matraca seja o estilo característico da Ilha de São Luís, 

havendo ainda danças como o cacuriá e o tambor de crioula, dentre outras, além das 

festividades religiosas e dos eventos das radiolas de reggae. 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO NO ENTORNO DA UC 

De acordo com dados do IBGE (2010), o Parque Estadual do Sítio do Rangedor 

está inserido no bairro do Calhau, sendo adjacente a outros 3 (três) grandes bairros. São eles: 
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Renascença; Quitandinha / Vinhais I / Vinhais II; e Santa Eulália / Vila Independente (Figura 

03). Nesses bairros estão inseridos 11 (onze) setores censitários, conforme é possível observar 

na Figura 04. 

 

Figura 03: Mapa de bairros adjacentes ao PE do Sítio do Rangedor. 
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Figura 04: Mapa de setores censitários adjacentes ao PE do Sítio do Rangedor. 

 

 

 

Segundo dados do INCID (2010), nos quatro bairros adjacentes ao Parque do Sítio 

do Rangedor residem cerca de 32.248 pessoas, sendo 1.269 correspondentes ao bairro 

Quitandinha / Vinhais I / Vinhais II; 2.318 ao Santa Eulália / Vila Independente;  18.376 ao 

Renascença; e 10.285 ao bairro do Calhau (Tabela 01). 

 

Tabela 01: Pessoas residentes por bairros adjacentes ao PE do Sítio do Rangedor. 

Bairros 
Pessoas 

Residentes 
Quitandinha / Vinhais I / Vinhais II 1269 
Santa Eulália / Vila Independente 2318 
Renascença 18376 
Calhau 10285 

Total 32248 
Fonte: INCID (2010). 

 

 

Para os onze setores censitários adjacentes à UC, o Censo 2010 do IBGE aponta 

um total de 6.789 pessoas residentes, distribuídas em 6.790 domicílios particulares (ocupados 

e improvisados), correspondendo a um total de 3.122 homens e 3.667 mulheres (Tabela 02). 
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Tabela 02: População residente nos setores censitários adjacentes ao PE do Sítio do Rangedor. 

POPULAÇÃO RESIDENTE - CENSO IBGE 2010 

SETOR 

DOMICILIOS 

PARTICULARES 

OCUPADOS 

DOMICILIOS 

PARTICULARES 

IMPROVISADOS 

DOMICILIOS 

COLETIVOS 
HOMENS MULHERES 

165 1173 0 0 545 628 

170 734 1 0 335 399 

171 150 0 0 67 83 

172 627 0 0 254 373 

173 559 0 0 246 313 

174 599 0 0 257 342 

175 533 0 0 290 243 

183 845 0 0 394 451 

185 501 0 0 222 279 

821 964 0 0 456 508 

1005 104 0 0 56 48 

Total 6789 1 0 3122 3667 
Fonte: Censo IBGE (2010). 

 

 

De acordo com o INCID (2010), os tipos de domicílios presentes na área dos 

quatro bairros podem ser definidos como casas, casas de vila ou em condomínio, e 

apartamentos (Tabela 03). Existe uma maior ocorrência de casas (5.000 unidades), seguida 

pela grande ocorrência de apartamentos (4.223 unidades) e pela ocorrência de casas de vila ou 

em condomínio (499 unidades). 

 

Tabela 03: Tipos de domicílios existentes nas adjacências ao PE do Sítio do Rangedor. 

Bairros Casas 

Casas de Vila 

ou em 

Condomínio 

Apartamentos 

Quitandinha / Vinhais I / Vinhais II 209 110 17 
Santa Eulália / Vila Independente 210 0 612 
Renascença 2456 243 2977 
Calhau 2125 146 617 

Total 5000 499 4223 

Fonte: INCID (2010). 
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As pessoas que residem no entorno do Parque apresentam, em sua maioria, 

elevado padrão de vida, o que é possível observar a partir das habitações e nos tipos de 

estabelecimentos comerciais ali existentes, bem como por meio da estrutura das unidades de 

ensino localizadas na área. Nota-se a forte presença de condomínios e apartamentos de alto 

padrão, mansões, dentre outros, o que refletiu na dificuldade de entrar em contato com essa 

população. Existem também prédios residenciais mais simples, como o condomínio 

habitacional intitulado Novo Tempo II, situado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, com 

cerca de 52 blocos e população estimada em 4.000 moradores, distribuídos em 

aproximadamente 728 apartamentos. 

No tocante à população de entorno entrevistada, 45,4% correspondem a pessoas 

do sexo masculino, e 54,6% correspondem a pessoas do sexo feminino. Especificamente aos 

moradores, foi possível dividi-los em cinco faixas etárias, variando de 18 a 72 anos. 23,81% 

deles possuem entre 18 e 28 anos, 14,29% possuem entre 29 e 39 anos, 23,81% possuem entre 

40 e 50 anos, 28,57% possuem entre 51 e 61 anos, e 9,52% possuem entre 62 e 72 anos 

(Gráfico 01). 

 

 

Gráfico 01: Faixas etárias dos moradores da área de entorno do PE do Sítio do Rangedor. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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Quanto ao nível de escolaridade delas, os resultados se apresentaram bastante 

heterogêneos, variando desde pessoas que possuíam Ensino Médio Incompleto àquelas com 

Ensino Superior Completo (Gráfico 02). A maior porcentagem representa as que possuem 

Ensino Superior Completo (52%), seguidas pelas de Ensino Médio Completo (29%), Ensino 

Superior Incompleto (14%) e Ensino Médio Incompleto (5%). 

 

Gráfico 02: Nível de escolaridade dos moradores da área de entorno do PE do Sítio do Rangedor. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 

Quanto à renda mensal desses moradores, 38% deles declararam receber mais de 4  

salários mínimos, 24% recebe de 2 a 3 salários, 19% recebe de 3 a 4 salários, 10% recebe de 1 

a 2 salários, e apenas 9% declarou receber menos de um salário ou se encontra desempregada 

(Gráfico 03). Dentre as profissões ou ocupações exercidas, foram identificados estudantes, 

enfermeiros, biólogos, engenheiros, professores, bancários, gerentes, representantes 

comerciais, funcionários públicos, aposentados e donas de casa. 
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Gráfico 03: Renda mensal dos moradores da área de entorno do PE do Sítio do Rangedor. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 

Referente à situação dos imóveis visitados, 81% deles foram declarados como 

próprios e apenas 19% declarados como alugados (Gráfico 04). Além disso, 52% dos 

moradores entrevistados disseram morar no local há mais de 6 (seis) anos, 19% moram há um 

período de 4 (quatro) a 6 (seis) anos, 19% moram há menos de 1 (um) ano, e 10% disseram 

morar há um período de 2 (dois) a 4 (quatro) anos (Gráfico 05). 
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Gráfico 04: Situação dos imóveis visitados na área de entorno do PE do Sítio do Rangedor. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 

 

Gráfico 05: Tempo de moradia na área de entorno do PE do Sítio do Rangedor. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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2.4. INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS SOCIAIS E SERVIÇOS URBANOS 

Infraestrutura urbana é um conjunto de sistemas e instalações físicas oferecidas à 

população, com o objetivo de proporcionar o seu bem-estar em termos de abastecimento 

d’água e esgotamento sanitário, drenagem pluvial, energia e iluminação pública, 

comunicações e sistemas viários, bem como os equipamentos necessários para uma ordenação 

eficaz do espaço. São considerados serviços urbanos: limpeza pública, transporte coletivo, 

defesa civil e segurança pública, prevenção e combate a incêndio, assistência social, 

telecomunicações e serviços postais. 

A área de entorno do Parque Estadual do Sítio do Rangedor é bem servida em 

termos de infraestrutura urbana. Referente ao abastecimento de água, segundo dados do 

INCID (2010), nos quatro bairros adjacentes à UC predomina o abastecimento através da rede 

geral de distribuição, administrada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 

(CAEMA), mas também há a ocorrência de abastecimento por meio de poços nas 

propriedades. O bairro do Renascença apresenta a maior rede de distribuição, assim como o 

bairro do Calhau apresenta a maior quantidade de poços (Tabela 04).  

 

Tabela 04: Formas de abastecimento de água no entorno do PE do Sítio do Rangedor. 

Bairros 
Rede Geral de 

Distribuição 

Poço ou 

Nascente na 

Propriedade 
Quitandinha / Vinhais I / Vinhais II 241 92 
Santa Eulália / Vila Independente 674 123 
Renascença 5137 500 

Calhau 2051 689 
Fonte: INCID (2010). 

 

Quanto ao sistema de esgotamento sanitário, também de responsabilidade da 

CAEMA, os bairros do entorno do Parque contam com um bom atendimento desse serviço. 

Conforme o INCID (2010), pode-se destacar três tipos de esgotamento sanitário para essa 

área: Rede Geral de Esgoto ou Pluvial, Fossa Séptica e Fossa Rudimentar. Novamente, 

observa-se que o bairro do Renascença possui a maior cobertura da rede geral, seguido pelo 

bairro do Calhau, Santa Eulália / Vila Independente, Quitandinha / Vinhais I / Vinhais II 

(Tabela 05). 
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Tabela 05: Tipos de esgotamento sanitário no entorno do PE do Sítio do Rangedor. 

Bairros 

Rede Geral de 

Esgoto ou 

Pluvial 

Fossa 

Séptica 

Fossa 

Rudimentar 

Quitandinha / Vinhais I / Vinhais II 255 59 21 
Santa Eulália / Vila Independente 648 48 34 

Renascença 4990 455 141 
Calhau 1373 918 414 

Fonte: INCID (2010). 

 

 

Com relação aos serviços de fornecimento de energia e iluminação pública, 

tratam-se de responsabilidade da Companhia Energética do Maranhão (CEMAR). No entorno 

da UC, observa-se uma boa iluminação pública, sobretudo nos dois principais corredores 

viários existente, a Av. dos Holandeses e a Av. Jerônimo de Albuquerque. 

Segundo Aquino e Aquino (2006), em relação ao sistema viário, a região do 

Parque conta com duas vias consideradas grandes eixos de distribuição e integração dos 

bairros da cidade de São Luís, a Avenida Jerônimo de Albuquerque e a Avenida dos 

Holandeses, bem como apresenta algumas vias locais que, segundo a Lei de Uso e Ocupação 

do Solo municipal, destinam-se à movimentação do trânsito local. 

No tocante aos serviços de coleta de lixo e limpeza pública, no município de São 

Luís, atualmente são geridos pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 

(SEMOSP). Segundo o INCID (2010), os bairros adjacentes ao Parque Estadual do Sítio do 

Rangedor possuem cobertura desses serviços, porém a destinação de resíduos sólidos também 

ocorre de outras maneiras, como através da queima ou enterrados em propriedades, bem como 

jogados em terrenos baldios ou logradouros. Parte do bairro do Calhau não possui um serviço 

de coleta de lixo, levando a comunidade a lançá-lo em terrenos baldios ou logradouros. Isso 

gera um alerta quanto à destinação inadequada de resíduos sólidos na área da UC, o que pode 

torná-la alternativa para o lançamento desse material. 
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Tabela 06: Destinação de resíduos sólidos nos bairros de entorno do PE do Sítio do Rangedor. 

Bairros Coletado 
Queimado (na 

propriedade) 

Enterrado (na 

propriedade) 

Jogado em 

terreno baldio 

ou logradouro 
Quitandinha / Vinhais I / Vinhais II 305 8 0 23 
Santa Eulália / Vila Independente 728 46 1 47 

Renascença 5729 3 0 15 
Calhau 2729 23 1 137 

Fonte: INCID (2010). 

 

Os bairros contam com serviços de transporte coletivo, sendo o eixo viário da Av. 

Jerônimo de Albuquerque o que possui um maior fluxo dos transportes coletivos da área, 

segundo Aquino e Aquino (2006). Isso se deve ao fato de a via receber grande parte dos 

ônibus que passam pelos terminais de integração do São Cristóvão, da Cohab/Cohatrac, e da 

Cohama/Vinhais. 

A área de entorno do Parque Estadual do Sítio do Rangedor possui uma boa 

qualidade nos serviços urbanos prestados. Na área é possível encontrar farmácias, faculdades, 

empreiteiras, restaurantes, lanchonetes, lojas de venda de móveis, academias, lojas de 

vestuário, lojas de venda de veículos, dentre outros (Figura 05). Além destes, há a presença do 

complexo de eventos denominado Multicenter SEBRAE, com uma área de 77.700,00m², 

localizado na margem da Av. Jerônimo de Albuquerque. 

 

Figura 05: Vista parcial de área de comércios e residências adjacentes ao PE do Sítio do Rangedor. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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Com relação à situação dos imóveis comerciais visitados durante as entrevistas, a 

maioria deles são alugados, o que corresponde a uma taxa de 81%, e apenas 19% são próprios 

(Gráfico 06). A destinação de efluentes deles se dá por meio do sistema público e de fossa 

séptica, correspondendo a 87% e 13%, respectivamente (Gráfico 07). Já em relação ao 

abastecimento de água, este se dá através da rede pública (75%) e por meio de poços tubulares 

(25%) (Gráfico 08). 

 

Gráfico 06: Situação dos estabelecimentos comerciais no entorno do PE do Sítio do Rangedor. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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Gráfico 07: Destinação de efluentes dos estabelecimentos comerciais no entorno do PE do Sítio do Rangedor. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 

Gráfico 08: Abastecimento de água pelos estabelecimentos comerciais no entorno do PE do Sítio do Rangedor. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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2.5. VISÃO DAS COMUNIDADES SOBRE A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Com a finalidade de captar e compreender a visão da população que reside, estuda 

e trabalha no entorno da Unidade de Conservação, os questionários utilizados durante a 

pesquisa foram compostos por perguntas que visassem identificar o nível de conhecimento da 

população acerca do Parque Estadual do Sítio do Rangedor, suas expectativas e possibilidade 

de ganhos que podem ser proporcionados pela UC. 

Cada entrevistado, seja ele morador ou trabalhador da área de entorno, mantém 

uma relação diferenciada com o local, o que implica na construção de uma visão, de certa 

forma, diferenciada, embora haja semelhança em alguns pontos. A percepção que os 

entrevistados têm da Unidade de Conservação remete, inicialmente, ao grau de conhecimento 

referente a áreas protegidas, bem como a noções básicas de meio ambiente. 

Quando questionados sobre se sabiam o que é uma Unidade de Conservação, 51% 

das pessoas disseram que não e 49% disseram que sim. As respostas faziam referência a matas 

ciliares que devem ser conservadas, a um local a ser resguardado e protegido, e também a 

uma área com condição especial de proteção (Gráfico 09). 

 

Gráfico 09: Conhecimento da população de entorno do PE do Sítio do Rangedor sobre UCs. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 

Referente ao questionamento sobre se sabiam o que é um Parque Estadual, 62% 
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que um Parque Estadual seria uma área cercada e conservada com mudas, na qual ela pode ter 

acesso, sendo mantida pelo Governo Estadual. Além disso, essa categoria de UC foi 

considerada como reserva ambiental, importante para o estado em função das reservas de 

água, que visava ainda valorizar a parte de mata nativa da região, contribuindo para o bem-

estar da comunidade. 

 

 
Gráfico 10: Conhecimento da população de entorno do PE do Sítio do Rangedor sobre Parque Estadual. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 

Especificamente quanto ao Parque Estadual do Sítio do Rangedor, 73% dos 

entrevistados declararam conhecê-lo e 27% declararam que não (Gráfico 11). Ademais, todos 

eles afirmaram não fazer qualquer tipo de utilização da UC. 
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Gráfico 11: Conhecimento da população de entorno do PE do Sítio do Rangedor sobre a UC. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 

Ao serem questionados sobre quais benefícios poderiam ser proporcionados pelo 

Parque Estadual do Sítio do Rangedor à comunidade, as respostas sugeriram a visitação para 

conhecimento da fauna e da flora do local, a construção de pistas de caminhada e de área de 

lazer familiar, a instalação de aparelhos de exercício físico, a realização de trilhas, e até 

mesmo a construção de uma horta comunitária. A melhoria da segurança e da iluminação 

também foram pontos citados que, junto às demais intervenções, contribuiriam para a 

conservação da área e para um aumento da qualidade de vida da população. 

Num contexto de mudanças sociais e ambientais observadas nos últimos anos na 

área de entorno do Parque, uma série de questões foram apontadas pelos entrevistados. Dentre 

essas questões, pode-se citar: aumento do desmatamento; poluição do Rio Calhau; a 

disposição de resíduos sólidos e rejeitos em locais inadequados; a ocorrência de constantes 

queimadas; entre outras (Figura 06). Alguns afirmam que após a construção da Assembleia 

Legislativa o Parque passou a ser mais preservado. Isso pode ter ocorrido em função da 

intimidação causada por esse prédio, já que houve um aumento da vigilância no local. No 

entanto, práticas que causam degradação ambiental não foram coibidas em sua totalidade, 

estando ainda em ocorrência. 
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Figura 06: Resíduos sólidos dispostos de forma irregular no PE do Sítio do Rangedor. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 

Nos últimos anos, a especulação imobiliária no município de São Luís vem sido 

refletida significativamente na área de entorno do Parque Estadual do Sítio do Rangedor. A 

construção da Av. Eduardo Magalhães, ligando as avenidas Jerônimo de Albuquerque e a 

Holandeses, possibilitou uma acentuação na quantidade de imóveis na área, onde passou a 

surgir vários edifícios comerciais e residenciais, em sua maioria de padrão mais elevado, a 

exemplo dos condomínios Jardins e Brisas. Essa alteração ambiental, conforme relatos da 

população, veio acompanhada de alguns problemas, tais como o afugentamento de animais, 

engarrafamentos no trânsito devido ao aumento do número de veículos, redução da qualidade 

do ar, aumento da insegurança, enchentes devido à maior pavimentação do solo, 

problemáticas estas típicas de áreas urbanizadas e pouco planejadas. 

Quando indagados se consideravam que essas questões poderiam ocasionar 

problemas de saúde pública, 89% dos entrevistados disseram que sim e 11% deles disseram 

que não (Gráfico 12). Além disso, 62% deles declararam que tais problemáticas são de 

responsabilidade de todos (comunidade, Estado e Município), 14% considera que seria uma 

responsabilidade do Município e do Estado, 13% considera que seria uma responsabilidade 

apenas do Estado, 8% considera como responsabilidade apenas da comunidade e 3% não 

responderam (Gráfico 13). 
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Gráfico 12: Considerações da população de entorno do PE do Sítio do Rangedor sobre problemáticas ambientais. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 

Gráfico 13: Considerações da população de entorno do PE do Sítio do Rangedor sobre a responsabilidade pelas 

problemáticas ambientais. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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ENCARTE 3 – ANÁLISE DA UNID 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCARTE 3 – ANÁLISE 

DA UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO 

 Informações gerais sobre 

a unidade de conservação 

 

 Caracterização dos 

fatores abióticos e bióticos 

 

 Atividades a serem 

realizadas 

 



 

44 
 

3.1 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

3.1.1. Acesso a Unidade 

O Parque Estadual do Sítio do Rangedor não possui sede própria, porém o acesso 

será realizado por meio de três portões: 

Portão 1 - Av. Luís Eduardo Magalhães 

Portão 2 - Rua dos Búzios 

Portão 3 - Av. Prof. Carlos Cunha 

 

3.1.2.  Origem do Nome e Histórico de Criação da UC 

O Sítio do Rangedor formava uma área contígua com Santa Eulália, ambos foram 

separados depois da construção da Avenida Jeronimo de Alburquerque. As atividades de 

algumas organizações da sociedade civil organizada em conjunto com o apoio do Ministério 

Público Estadual originaram solicitação de estudos científicos para a definição da sua 

categoria segundo o SNUC. 

Um grupo de técnicos elaborou um estudo comprovando a importância e 

singularidade do Sítio do Rangedor como ambiente de recarga de aquíferos, proporcionando a 

infiltração de águas pluviais. Assim, por meio do Decreto nº 21.797 de 15 de dezembro de 

2005, a área de 125,65 ha foi considerada uma Estação Ecológica e a mesma foi vinculada 

administrativamente à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais. 

As justificativas para a categoria escolhida foram: 

 

Considerando que as propriedades geotécnicas e pedológicas do Sítio 

Rangedor, aliadas às características fisiográficas locais, são favorecedoras do 

processo de infiltração de águas pluviais, que com base em teste de 

percolação registram valores de permeabilidade elevados a médios, em mais 

de 70% da área; 

Considerando que todas as características fisiográficas e propriedades 

geotécnicas convergem para a indicação daquele Sítio, como área de recarga 

de aquíferos, com notável interação com a dinâmica das águas da microbacia 

do rio Calhau e com a sub-bacia do rio Anil; 

Considerando que a conservação e a proteção permanente de áreas dotadas 

de características fisiográficas, capazes de induzir o processo de recarga 

natural de aquífero e a consequente dinâmica das águas superficiais, são 

objetivos da Política Estadual de Recursos Hídricos; 

 

 

Na categoria enquadrada permitia-se apenas o uso indireto dos recursos naturais, 

sendo seu uso exclusivo para pesquisas científicas e educação ambiental. No entanto, para 
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correção de alguns equívocos do decreto, foi dada nova redação por meio do Decreto 

23.303/07. Neste foi realizada a diminuição da extensão territorial da UC, vigorando o 

seguinte: “Art. 2º A Estação Ecológica do Rangedor compreende uma área de 120,95 hectares 

e perímetro de 5.569,90 metros”.  

A alteração mais recente sofrida pela Unidade de Conservação foi dada pela Lei 

Estadual nº 10.455 de maio de 2016, em que foi realizada a alteração da categoria de unidade 

da Estação Ecológica para Parque Estadual, porém seus limites foram mantidos. A atual 

categoria, além da pesquisa científica e educação ambiental, permite a visitação com 

atividades de recreação. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES ABIÓTICOS E BIÓTICOS 

3.2.1 Aspectos Físicos 

A paisagem do Parque Estadual do Sítio do Rangedor, bem como as litologias, 

estruturas dos solos, hidrografia e hidrogeologia foram definidos, apresentados e discutidos no 

ano de 2006 por meio do Plano de Manejo cabendo nestes capítulos, portanto, a atualização 

das referidas entidades do meio físico. 

O Parque Estadual do Sítio do Rangedor engloba uma área de 120 ha, 

remanescente do bioma Pré-amazônia, ambiente original da Ilha de São Luís. O destaque 

topográfico em relação às áreas adjacentes, as rochas sedimentares que dão origem a solos 

permeáveis e a vegetação, constituem ambiente propício à infiltração de águas provenientes 

de precipitações pluviométricas. 

 Estes atributos, somados à sua condição de área pública com extensão 

considerável em meio urbano densamente povoado, tornam o Parque uma área favorável a 

recarga de aquífero, além de influenciar na manutenção do microclima da região, na 

salinidade dos rios próximos, sendo abrigo de vegetação e de animais nativos. Portanto, é 

inegável a sua contribuição para a qualidade ambiental da Ilha de São Luís. 

O Plano de Manejo trouxe à tona a singularidade e importância desta área, além 

da necessidade urgente de preservá-la, diante da exposição a situações de risco em 

decorrência do crescimento urbano e da falta de valorização de seus atributos ambientais. A 

partir deste Plano um conjunto de legislações foi criado, e um muro está sendo erguido, com o 

intuito de resguardar esta área. Contudo, um cenário negativo vem se desenvolvendo e se 

intensificando ao longo do tempo, tendo como resultado a contaminação do solo, das águas 

superficiais e subterrâneas, a caça ilegal, o desmatamento e a ocupação indevida, os quais 

foram amplamente discutidos por Pereira (2008) e Almeida (2014). 

 

3.2.1.1 Geomorfologia 

Os processos morfodinâmicos que envolvem a evolução da paisagem são 

relativamente lentos e graduais. No Parque, os registros dessas modificações ocorridas nos 

últimos dez anos podem ser verificados mais notadamente no relevo, embora mudanças 

abruptas resultantes de eventos catastróficos naturais não são observadas. No entanto, 

alterações provocadas pela ação antrópica continuam imprimindo suas marcas em vários 

pontos do Parque.  
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Os elementos representativos do relevo permanecem relativamente íntegros, 

diante da precipitação, infiltração e percolação de água no solo. Estes processos de alteração 

da paisagem são amenizados, devido à preservação e desenvolvimento da cobertura vegetal e 

à presença de laterita granular anteposta ao arenito exposto, principalmente no topo das 

vertentes. 

As variações altimétricas do terreno puderam ser mais evidenciadas a partir de um 

mapa topográfico, cujas curvas de nível compreendem intervalos de 2 metros (Figura 07). A 

partir dele foi possível ajustar algumas características do relevo discutidas no Plano de 

Manejo, principalmente no que tange às áreas mais favoráveis a infiltração. 

  A porção central do Parque ainda exibe raros testemunhos de seu relevo 

natural, que atingia altitude por volta de 30 metros. A atividade minerária clandestina 

executada neste setor provocou a modificação do relevo e da permeabilidade do solo, 

deixando uma depressão disforme.  

A zona sudoeste apresenta a mais baixa altitude do Parque, estando na cota de 12 

metros, tornando-a um receptor natural de água por descarga superficial e subterrânea, quando 

a zona saturada se eleva a esta profundidade. Outros pontos propícios ao acumulo de água, 

embora não tão expressivos, ocorrem nas áreas com declividade pronunciada, quase sempre, 

formando lagoas. À medida que o período de estiagem se aproxima, tornam-se áreas úmidas 

quando há presença de vegetação, como acontece nas zonas à esquerda da Assembleia 

Legislativa do Estado do Maranhão (ALEMA) e em direção ao reservatório da Companhia de 

Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA) da área de abastecimento 5-A. 

As áreas tidas como mais favoráveis a infiltração, anteriormente restritas ao centro 

leste e norte, podem ser ampliadas, do norte até o sudeste, visto que o suave caimento das 

vertentes delimitam as diferenças de altitude. A vegetação atualmente recobre grande parte 

desta área e a textura do solo é arenosa. 
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Figura 07: Topografia do Parque Estadual do Sítio do Rangedor. 
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O processo erosivo mais evidente acontece na depressão produzida pela atividade 

de mineração, implicando na ausência de vegetação e na compactação do solo local, deixando 

assim mais evidente um sistema de fraturas na superfície, que pela ação hidráulica da água 

pluvial tem aumentado suas aberturas, acentuando os ravinamentos em largura e profundidade 

variadas (Figuras 08 e 09). Localmente, a intensificação do processo erosivo laminar, 

provocado por água pluvial encaminhada das edificações da ALEMA, produziu uma voçoroca 

que se estende por 25 metros, aproximadamente, e com 3 metros de profundidade (Figuras 10 

e 11). 

 Embora ocorra, em ambos os casos, o carreamento de sedimentos para as porções 

mais baixas do terreno, a infiltração de água é facilitada nesta área do parque, onde a 

competência geotécnica de permeabilidade do solo foi comprometida pela atividade nela 

outrora exercida e, o excedente da água é direcionado às áreas de descarga por escoamento 

superficial. 

 

Figura 08: Fratura com processo de ravinamento. 

 
Fonte: Dados de Pesquisa (2017). 
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Figura 09: Fratura servindo de condutor para água pluvial. 

 
Fonte: Dados de Pesquisa (2017). 

 

 

Figura 10: Voçoroca produzida por água pluvial oriunda da Assembleia Legislativa. 

 
Fonte: Dados de Pesquisa (2017). 
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Figura 11: Aspectos da extensão da voçoroca. 

 

Fonte: Dados de Pesquisa (2017). 

 

 

Litologias e Solos 

As litologias presentes no Parque são representadas por rochas e sedimentos das 

formações Itapecuru e Barreiras, cujas idades correspondem ao período Cretáceo e o 

Paleógeno, respectivamente. Em termos estruturais, a Formação Barreiras exibe conjuntos de 

fraturas com direção predominante nordeste-sudoeste e subordinadamente noroeste-sudeste, 

muito presentes no arenito exposto na porção central do Parque. Ambas as formações são 

reconhecidas, tanto na ilha, como em todo o estado, como rochas capazes de armazenar e 

transmitir água subterrânea, portanto, aquíferos. O potencial hidrogeológico desses aquíferos 

é considerado de bom a médio, no ambiente geológico da ilha de São Luís. 
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Seus estratos mais superficiais exibem os registros acumulados da ação conjunta 

de intemperismo pedogenético e morfogenético, os quais contribuíram para a formação de três 

classes de solos: Neossolo Quartzorênico, Argissolo Vermelho-Amarelo e Neossolo Litólico.  

Esses processos intempéricos continuam modelando os arenitos e transformando 

seus minerais, alterando as camadas de solo, em concordância com Resende et al. (2007), que 

admite mudanças na estrutura, espessura e quimismo dos solos, quando estes sofrem  

influência dos agentes intempéricos (luz solar, precipitação, vento, raízes, micro-organismos, 

fogo etc.) e ações antrópicas (queimadas, manejo incorreto etc.), no decorrer do tempo. 

Os aspectos geológicos e os processos intempéricos, influenciam na 

permeabilidade do solo e subsolo, sendo esta a propriedade fundamental para a infiltração. Os 

materiais de superfície e subsuperfie do Parque, compostos por areias muito finas a médias, 

arranjadas de tal forma que permite uma condutividade hidráulica vertical entre 0,5 mm/h a 

5,04 mm/h, aliados aos declives do terreno, predominantemente suaves, conferem uma taxa 

de infiltração considerável, confirmando ao parque seu destaque como área de recarga 

aquífera. 

As modificações do solo podem ser mais intensas na porção do Parque descoberto 

pela vegetação, pois está exposto a ação direta do sol, vento e chuvas. A ausência de formas 

vegetais é marcante no centro do parque, devido à compactação do solo promovida pela 

mineração ilegal e, subordinadamente em suas bordas devido a queimadas naturais e 

criminosas, ou ainda pela ação indiscriminada de despejo de lixo e retirada de madeira. 

 

Geologia Estrutural 

O conjunto de fraturas presentes nos arenitos aflorantes no Parque, apresentam 

orientação predominante nordeste-sudoeste e subordinadamente noroeste-sudeste. São 

testemunhas de episódios neotectônicos ocorridos no Paleógeno, há 65 milhões de anos, 

conforme cita o plano de manejo. Esta manifestação de esforços estruturais também colabora 

para a percolação de água pluvial, transformando-se em porosidade secundária e 

consequentemente favorecendo a recarga e manutenção dos aquíferos. 

 

3.2.1.2 Recursos Hídricos 

Hidrografia  

A morfologia da paisagem do Parque continua exercendo o papel de dispersor de 

fluxo hídrico para os rios Calhau e Anil, mas sua contribuição, convém salientar, tem 



 

53 
 

diminuído sensivelmente, pois as nascentes e lagoas não se mantiveram perenes. As incursões 

a campo durante o mês de janeiro de 2017 permitiram visualizar todas as lagoas secas. Estas 

áreas de descargas foram descritas como perenes no Plano de Manejo de 2006, o que implica 

dizer que o nível da zona saturada fora rebaixado, provavelmente pelo aumento de retirada 

hídrica possibilitada pela perfuração de mais poços tubulares nos bairros contíguos ao Parque, 

adicionalmente à redução da pluviosidade e elevação da evaporação nos últimos dez anos. 

 A recarga promovida por chuvas irregulares não foi efetiva na perenização das 

lagoas, não havendo domínio de quando essa irregularidade começou a ocorrer, devido à falta 

de monitoramento específico ao longo desses dez anos.  Com a chegada do período chuvoso, 

a última visita in loco revelou a alteração positiva do quadro, com as lagoas recomeçando a 

mostrar visualmente a contribuição da água que cai no solo do Parque. 

As verificações em campo permitiram identificar outros canais de drenagens e 

locais de acúmulo de água, além daqueles já apresentados no Plano de Manejo de 2006, que 

se configuram em cursos efêmeros e outras em sulcos centímetros escavados pelos fluxos 

provocados pela força das chuvas, além de locais cuja declividade favorece a formação de 

pequenas lagoas, conforme mostra a Figura 12.  

De acordo com a legislação vigente, apenas os rios intermitentes e lagoas com 

superfície superior a 1,0 ha podem ser dotadas com Área de Proteção Permanente – APP. 
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Figura 12: Mapa da Hidrografia do Parque Estadual do Sítio do Rangedor. 
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Hidrogeologia  

O ambiente do Parque Estadual do Sítio do Rangedor abriga condições 

geomorfológicas, geológicas e florísticas, as quais somadas ao clima são capazes de formar 

depósitos subterrâneos de água doce. As precipitações ocorridas nessa região são retidas no 

terreno, cuja superfície é plana ou suavemente ondulada, constituídas por areias eluviais 

sobrepostas a rochas areníticas, porosas e permeáveis, o que favorece a infiltração em 

detrimento do escoamento superficial, principalmente nas porções dotadas de vegetação.  

A participação da cobertura vegetal no abastecimento de aquíferos é discutível.  

Bacellar (2005), admite que a presença de vegetação pode facilitar e dificultar a infiltração e, 

consequente, percolação de água para camadas mais profundas do subsolo, devido aos 

processos de interceptação e absorção de água pelas raízes, tempo de permanencia da água na 

superficie do solo e o aumento de sua porosidade. 

As rochas das formações Barreiras e Itapecuru são dotadas de porosidade e 

permeabilidade, que são capazes de armazenar e transmitir água. A disposição 

litoestratigráfica das camadas de rochas argilosas, calcáreas e pouco arenosas da Formação 

Itapecuru, logo abaixo das rochas, predominantemente arenosas da Formação Barreiras, 

permitem classificar o aquífero Itapecuru em semiconfinado e o aquífero Barreiras em livre. 

Estas condições influenciam no quimismo das águas captadas destes aquíferos. 

A água precipitada no Parque flui para as áreas circunvizinhas, topograficamente 

mais baixas, como a bacia do Rio Calhau, e partes dos bairros Santa Eulália, Vinhais, 

Cohafuma e Renascença, alguns deles possuindo afluentes do rio Anil. Outra evidência desse 

fluxo subterrâneo de água doce é a presença de poços tubulares no entorno, com 

profundidades entre 50 a 81 metros, cujas vazões são da ordem de 3 m³/h a 14 m³/h. 

A carga hidráulica proveniente do Parque também contribui como força contrária 

à entrada de água do mar para o continente. Esta barreira hidráulica pode estar enfraquecendo, 

visto que há registros recentes de poços tubulares salinizados, como aquele que abastece o 

Hospital Carlos Macieira e outro instalado nas proximidades da Igreja São Luís Rei de 

França, ambos no bairro do Calhau. A diminuição das precipitações provocadas pelas 

mudanças climáticas e o aumento na explotação dos aquíferos, promovido pelo crescente 

número de perfurações de poços na região, são fatores permissivos ao avanço na cunha salina. 

No entanto, até o momento, não há estudos que comprovem o avanço da cunha salina, mas o 

risco existe e não deve ser ignorado. 

A possível salinização e o avanço urbano que impermeabiliza e degrada as áreas 

propícias a recarga de aquíferos, ameaçam a segurança hídrica do município de São Luís e 
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também reafirmam a importância dos atributos geológicos e geotécnicos do Parque Estadual 

do Sítio do Rangedor.  

 

3.2.1.3 Qualidade da Água   

Superficial  

A qualidade das águas superficiais do Parque foi questionada por Frazão 

Conceição et al. (2013), que apontaram alterações negativas influenciadas por ação antrópica. 

 A renovação das áreas alagadas no Parque permitiu a coleta de uma amostra de 

água da lagoa situada no setor sudoeste para análise físico-química e bacteriológica.  

A metodologia aplicada para coleta e análise laboratorial, bem como a 

apresentação e discussão dos resultados obtidos é de responsabilidade do Laboratório de 

Análises Ambientais da SEMA, cujo laudo está no ANEXO I. 

 

Subterrânea  

O quimismo das águas subterrâneas da região do Parque foi apresentado no Plano 

de Manejo como sendo resultado da composição química das águas meteóricas, tempo de 

residência nos aquíferos e da proximidade da orla marítima. Evidências de contaminações que 

pudessem inviabilizar o consumo da água, não foram identificadas. 

Outro relato das condições físico-química e bacteriológica da água subterrânea 

armazenadas nos aquíferos da mesma região fora realizada, desta vez, baseado em dados 

obtidos de processos de solitação de Outorga de Direito de Uso de Recurso Hídrico 

Subterrâneo dos anos 2012 a 2015 (Tabela 7), cujos requerentes são empreendimentos 

instalados no entorno do Parque.  

Os poços amostrados possuem profundidade entre 50 e 81 metros, alcançando os 

aquíferos Barreiras e Itapecuru, os quais contribuem nas propriedades fisico-químicas das 

águas subterrâneas, juntamente com as características químicas das águas pluviais e das 

propriedades geotécnicas das litologias. 
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Tabela 07: Características físico-químicas das águas dos poços no entorno do Parque Estadual do Sítio do Rangedor. 

PARÂMETROS UNIDADE 

CALHAU 

81 m 

fev 2014 

CALHAU/MACIEL 

64m 

jul 2014 

PLAN. VINHAIS II 

80m 

mar 2014 

SANTA EULÁLIA 

50m 

ago 2013 

RENASCENÇA  

80m 

ago 2012 

Cálcio mg/L (CACO₃) 17,0 12,0 2,0 0,0 15,0 

Magnésio mg/L (CACO₃) 17,0 14,0 4,0 10,0 0,0 

Dureza Total mg/L 34,0 26,0 3,6 10,0 15,0 

Alcalinidade em (OH ˉ) mg/L 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

Alcalinidade em (CO₃ˉ) mg/L 0,0 0,0 - 0,0 0,0 

Alcalinidade em (HCO₃ˉ) mg/L 81,8 24,4 - 8,0 2,0 

Alcalinidade Total mg/L 81,8 24,4 - 8,0 2,0 

Cloretos (Clˉ) mg/L 37,0 16,2 3,5 15,0 26,0 

Ferro mg/L 0,16 0,046 0,018 - - 

Condutividade µS/cm 175,5 149,2 186,1 110,0 142,9 

pH 
 

7,12 6,91 6,6 4,8 4,5 

Cor U.H 1,0 11,0 6 - - 

Odor Não Objetável Não objetável Não objetável Não objetável Não objetável Não objetável 

Aspecto Não Objetável Não objetável Não objetável Não objetável Não objetável Não objetável 

Turbidez U.T. 1,07 3,55 0,68 0,9 0,7 

Temperatura °C 25 25 25 - - 

Fonte: SEMA (2012 a 2015).
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A dureza total inferior a 50 mg/l, verificada em todos os poços, assinala águas 

brandas. A faixa de variação do pH, dominantemente, confere leve a moderada acidez para a 

água. As razões iônicas rMg/rCa, obtidas para os poços dos bairros do Calhau (1,64 e 1,92) e 

do Planalto Vinhais II (3,34), estão acima do limite superior da faixa de valores para águas 

continentais (0,3 a 1,5), admitidas por  Custodio e Llamas (1983).  

A condutividade elétrica acima de 100 µS/cm, possibilitada pela presença de 

cloretos, corroboram com a idéia de que a água sofreu um tempo maior de residência no 

aquifero Itapecuru ou ainda a possibilidade da influencia pela intrusão salina facilitada pelas 

camadas porosas e permeáveis dos aquíferos.  

Os parâmetros apresentados para todos os poços tubulares estão em conformidade 

com os limites estabelecidas para o consumo humano pela Portaria nº 2914, de 12 de 

dezembro de 2011, do Ministério da Saúde. 

 

3.2.1.4 Infiltração de Água no Solo  

A superfície do Parque é coberta por diferentes tipos de solo que possuem 

capacidade para infiltração concernente à sua granulometria, porosidade primária e 

secundária, além da permeabilidade.  

A cobertura predominante está representada por Neossolos Quartzarênicos (areias 

aluviais) que se estendem por 71,04 ha do Parque. Os ensaios promovidos para identificação 

da taxa de infiltração para este ambiente indicaram que a condutividade hidráulica vertical é 

da ordem de 5,04 mm/h, o que implica dizer que o potencial para infiltração é de 5,04 litros de 

água por hora em cada metro quadrado da correspondente superfície. 

A porção do Parque contemplada por Argilossolos Vermelho-Amarelo (arenito 

exposto) constitui 27,42 ha de área, sendo grande parte criada artificialmente por mineração 

clandestina de laterita e argila. Esta atividade influenciou na redução drástica da 

condutividade hidráulica vertical dos estratos para 0,5 mm/h, admitindo, portanto, a 

infiltração de apenas 0,5 lito por hora, em cada metro quadrado desse ambiente. 

As áreas de descarga (lagoas) e de declive abrupto (Neossolo Litólico), os quais 

juntos somam 1,52 ha do Parque, não foram incluídas nos ensaios de infiltração realizados na 

elaboração do atual Plano de Manejo. 

Considerando o potencial de infiltração de cada porção do Parque e a pluviosidade 

da região, reconhecida pela Estação Pluviométrica Automática do Itapiracó (OMW 81715), a 

mais próxima da área de estudo, foi aplicado para estimar a lâmina d’água disponível para 
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infiltração, o cálculo da Precipitação Efetiva conjugado com o Curve Number (CN), os quais 

fazem parte do método Soil Conservation Service (SCS).  

O cálculo da Precipitação Efetiva, segundo Dingman (2002), estabelece uma 

relação matemática entre a precipitação total e a capacidade de armazenamento da área de 

estudo, abrangendo a infiltração quando a precipitação total excede a condutividade hidráulica 

do solo, interceptação e retenção superficial.  

A Precipitação Efetiva, geralmente, é utilizada na estimativa da parcela de 

precipitação que se converte em escoamento superficial em bacias hidrográficas, sendo 

empregada neste tabalho para estimar a parcela da precipitação que contribui na lâmina 

d’água disponível para infiltração nos solos do Parque, visto que as condições litológicas, 

topográficas e de cobertura vegetal favorecem a absorção e o acúmulo das águas dispensadas 

ali, mesmo quando a taxa de infiltração é excedida.  O cálculo envolve informações sobre 

pluviosidade na região de estudo, além de tipo, cobertura e uso do solo, sendo estas 

características associadas aos grupos hidrológicos de solos, o CN.  

A relação estabelecida entre os solos do Parque e os grupos hidrológicos de solos, 

permitiu depreender as associações a seguir: 

 Os Neossolos Quartzarênicos podem ser situados no limiar de solos do grupo A 

e do grupo B, devido ao seu comportamento hidráulico.  Os solos do grupo A 

apresentam baixo potencial de escoamento e alta taxa de infiltração, mesmo 

quando muito úmidos. Caracterizam-se pelo domínio das frações de areia e 

cascalho, com espessura significativa e muito bem drenados. Portanto, suas 

texturas dominantes são: areia, areia franca, e franca-arenosa. E têm sua taxa de 

infiltração em ˃ 0,76 cm/h (7,6 mm/h). Já os solos do grupo B sinalizam 

moderadas taxas de infiltração quando muito úmidos. São espessos e possuem 

textura entre medianamente fina a medianamente grosseira, representadas por 

franca-siltosa e franca. A taxa de infiltração varia entre 0,38 cm/h a 0,76 cm/h. 

 Os Argilossolos Vermelho-Amarelo, teoricamente seriam identificados com o 

grupo de solos D. Para este grupo estão destinados os solos com alto potencial de 

escoamento e baixa infiltração, quando muito úmidos. Mas deveriam consistir 

fundamentalmente de argilas, com texturas franco-argilosas, franco argila-siltosa, 

argilo-arenosa, argilo-siltosa e argilosa; o que não corresponde ao arenito exposto. 

As avaliações realizadas in loco possibilitaram afirmar que o endurecimento dessa 

superfície pelo trafego pesado e terraplenagem resultou na redução da 
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condutividade hidráulica dessa fração da área. Assim, foi utilizada uma média 

entre os solos dos grupos B e C. 

 As precipitações totais adotadas foram aquelas ocorridas nos últimos cinco 

anos (2012 até 2016) na região monitorada pela OMW 81715, com o intuito de 

demonstrar o potencial de absorção da área do Parque face às chuvas cotidianas 

(Figura 13).  

 A perda de precipitação promovida por evapotranspiração faz parte dos 

processos inclusos na interceptação e, portanto, já considerada nos cálculos da 

Precipitação Efetiva. No entanto, a taxa de Evapotranspiração na ilha é bastante 

significativa, conforme os Boletins Agroclimatológico dos anos 2012 a 2016 do 

Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Assim, considera-se necessário 

mencionar a Evapotranspiração Real (EtR) (Figura 13 – gráfico),  visto que o 

parque abriga uma área não impermeabilizada e arborizada com vegetação em 

diferentes estágios de desenvolvimento e, pouco antropizada se comparada a 

região de entorno, mas que também apresenta alterações negativas das  

potencialidade do solo e da cobertura vegetal. Estas singularidades do ambiente 

reafirmam a necessidade de estudos mais aprofundados sobre os processos que 

influenciam na infiltração de água no solo do Parque. 
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Figura 13: Relação entre precipitações pluviométricas, lâmina d’água disponível para infiltração e 

evapotranspiração. 

 

 

Os cálculos baseados nas condições dos solos do Parque associados e ajustados 

aos grupos hidrológicos, demostraram que a capacidade de armazenamento do terreno é de 

225 mm de água. Considerando as PT em cada ano, o aumento da LAD é diretamente 

porporcional ao aumento das chuvas. 

 Mesmo sendo lentos os processos de infiltração e percolação, a condição extrema 

de encharcamento não se manifesta, pois as vias mais próximas, como a Avenida Luís 

Eduardo Magalhães e a Rua dos Búzios, em condições naturais não são afetadas por 

deposição de sedimentos ou por recobrimento de lâmina d’água durante as chuvas, exceto em 

um pequeno trecho da Avenida Luís Eduardo Magalhães, próximo à rotatoria, onde fora 

implantado um controverso bueiro. A taxa de EtR se faz mais intensa nos anos onde a 

estiagem foi marcante. Em alguns anos a LAD pode alcançar até 86% da PT, sem a subtração 

da EtR.  
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3.2.1.5 Poluíção do Solo e das Águas  

O crescimento urbano promoveu mudanças significativas ao redor da área que 

hoje é reconhecida como Parque Estadual do Sítio do Rangedor, por meio da Lei nº 10.455, de 

16 de maio de 2016. Conforme discutido no Plano de Manejo de 2006 e por Almeida (2014), 

o Parque fazia parte de uma propriedade muito maior, a qual foi historicamente recortada para 

beneficiar a construção de empreendimentos residenciais privados, repartições públicas e vias 

de transporte, restando somente 120 ha do terreno original. Mesmo sendo protegida por lei, 

esta área importante para recarga das águas subterrâneas, ainda sofre antropização. 

A ausência de cuidado em encontrar a solução mais adequada para destinação de 

dejetos produzidos, a vizinhança, CAEMA e ALEMA acabam exercendo pressão altamente 

negativa, principalmente, nas porções limites do Parque. Estas intervenções se configuram em 

pontos de lançamento de lixo doméstico, restos da construção civil e de efluentes, além da 

presença de rede de efluentes subterrânea que está disposta em área contígua aos limites leste 

e sul do Parque.  

No que tange à rede de efluentes estabelecida pela CAEMA, não foi possível 

identificar em campo sua extensão, por ser subterrânea. Este fator é preocupante, pois a 

menos que haja dispositivo que denuncie vazamentos, dificilmente uma possível 

contaminação será detectada e extinguida (Figuras 14 e 15). 

 

Figura 14: Tubulação aparente da rede de efluentes subterrânea, próxima a lagoa. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Figura 15: Tubulação aparente da rede de efluentes, próxima ao reservatório da CAEMA. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2016). 

 

O lançamento de efluentes conduzido pela galeria de drenagem urbana existente 

próximo à borda extremo noroeste do Parque, embora situado fora dos limites da Unidade, 

abre sulcos no solo, orientando o fluxo para o interior do Parque, possibilitando o contato 

direto com o solo e, consequentemente, das águas superficiais e subterrâneas na área (Figuras 

16 e 17). 
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Figura 16: Ponto de lançamento de efluentes, na borda extrema noroeste do Parque. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016). 
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Figura 17: Coleta de amostras no ponto de lançamento. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016).  

 

O limite da porção centro sul do Parque está sujeito aos dejetos processados pela 

estação de tratamento de efluentes (ETE), pertencente à ALEMA. O lançamento ocorre em 

uma área topograficamente baixa (14 m) e úmida, onde, possivelmente, acumula água no 

período chuvoso (Figura 18). Amostras dos efluentes foram coletas para as análises 

laboratoriais (Figura 19). 
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Figura 18: Canalização que conduz o lançamento de efluentes da ETE. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016).  
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Figura 19: Amostragem dos efluentes na ETE. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2016).  

 

Amostras de líquidos provenientes das tubulações subterrâneas, da galeria de 

drenagem urbana e da ETE foram coletas por técnicos do Laboratório de Análises Ambientais 

da SEMA e encaminhadas para análise físico-química e bacteriológica. O laudo contendo a 

metodologia, apresentação dos resultados e interpretações são de responsabilidade do 

Laboratório de Análises Ambientais da SEMA, cujo laudo está no ANEXO I.  

Quanto à disposição indiscriminada e irresponsável de resíduos, o muro 

representa uma barreira física que visa coibir tais atos. Além disso, configura-se como um 

bloqueio às atividades antrópicas relacionadas à exploração vegetal, caça predatória e animais 

silvestres, assim como outras atividades ilícitas. 
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3.2.2. Aspectos Bióticos 

Esta seção tem como finalidade apresentar os principais aspectos bióticos da 

Unidade de Conservação em estudo. Neste, os dados são apresentados separados em flora e 

fauna, objetivando uma melhor compreensão. Para obtenção dos dados foram adotados os 

seguintes métodos: 

 Levantamento de dados secundários, sendo estes: bibliográfico (livros, 

trabalhos de conclusão de curso e outros), cartográfico (mapas, plantas e imagens 

de satélite) e documental (plano de manejo de 2006, relatórios, Código Estadual 

de Meio Ambiente etc.);  

 Seleção e análise dos dados e informações provenientes do levantamento de 

dados secundários, tendo em vista a associação com a biodiversidade, as 

limitações ao uso, as potencialidades, a degradação do ambiente natural e o 

avanço da ocupação na direção e interior da UC;  

 Visitas a campo: as campanhas realizadas serviram para obtenção e 

complementação de dados e informações, assim como realizar entrevista para 

subsidiar a interpretação da realidade atual da UC e o mapeamento da ocupação e 

uso dos recursos naturais; 

 Elaboração de propostas de áreas prioritárias para a conservação, a partir dos 

resultados dos levantamentos de cada grupo, e elaboração de uma proposta única 

com base na avaliação da biodiversidade como um todo; 

 Planejamento final de ações para o Parque. 

 

3.2.2.1 Biodiversidade e Conservação de Fragmentos Florestais 

Segundo Frankham, Ballou e Briscoe (2008), a diversidade biológica ou 

biodiversidade é constituída pela variedade de ecossistemas, populações de espécies e pela 

diversidade genética dentro e entre as populações. Além disso, elas têm sido destruídas com 

muita rapidez por causa das ações antrópicas.  

A perda de habitat é a maior ameaça à biodiversidade, principalmente quando se 

trata de vertebrados, plantas, invertebrados e fungos. Existe uma preocupação mundial com a 

destruição da floresta amazônica decorrente da diversidade de espécies que encontramos nas 

florestas tropicais. Cerca de 50% do total de espécies estão concentradas em 

aproximadamente 7% da superfície terrestre (PRISMACK & RODRIGUES, 2001). 



 

69 
 

Segundo Moyses e Moyses (2011), o Parque Estadual do Sítio do Rangedor 

consiste em um fragmento remanescente de Floresta Amazônica, cuja conservação é 

importante para a biodiversidade e para o abastecimento dos aquíferos, funcionando também 

como reguladora térmica em um ambiente que possui um crescimento urbano acentuado. 

 

3.2.2.2 Fauna 

Fauna da Ilha 

A importância de levantamentos de fauna tem relação com a análise das 

solicitações de licenciamento de empreendimentos que tendem a ocasionar diversos impactos 

ao meio ambiente, sendo que muitos deles são de grande porte e irreversíveis, dessa forma são 

instrumentos importantes para as tomadas de decisões (SILVEIRA, et al 2010). A Ilha do 

Maranhão compreende quatro municípios e diversos ecossistemas, o que permite uma grande 

variedade de espécies vegetais e animais. 

Segundo o estudos realizados pela SEMA na APA de Upaon-Açú/Miritiba/Alto 

Preguiças, para a Ilha do Maranhão, são encontrados cinco grupos de entomofauna, sendo 

eles: Apoidea (abelhas), Vespoidea (vespas), Diptera (mosquitos), Hemiptera (barbeiros) e 

Lepidoptera (borboletas) (TRAMMITY, 2014). 

Os mesmos estudos mencionam a ocorrência de herpetofauna na APA de Upaon-

Açú/Miritiba/Alto Preguiças, salientando que mesmo havendo poucas pesquisas realizadas 

para a área, há registros de anuros, serpentes e lagartos. Inclui-se também a presença de 

indivíduos das espécies Caiman crocodylus (jacaré) e Leposternon polystegum (anfisbena). 

Na avifauna encontramos a presença de espécies das famílias Psittacidae, Picidae, 

Dendrocolaptidae e Cracidae. Sendo possível encontrar ainda, em alguns ambientes, a 

presença da espécie P. maracana (maracanã-verdadeira) (AGUIAR, 2012), ave na qual se 

encontra como quase ameaçada de extinção (BIRDLIFE INTERNATIONAL, 2013). 

A APA de Upaon-Açú/Miritiba/Alto Preguiças possui sua mastofauna constituída 

pelas ordens a seguir: Chiropteras, Artiodactyla, Carnivora, Cingulata, Didelphimorphia, 

Lagomorpha, Perissodactyla, Pilosa, Primates e Rodentia (TRAMMITY, 2014).  

 

Fauna do PE Rangedor 

Para a construção da lista de espécies da fauna residente na área foi realizado:  

 Um levantamento bibliográfico de trabalhos acadêmicos, dos dados 

apresentados no Plano de Manejo da ESEC Sítio do Rangedor (ANEXO 2) e do 
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Projeto de Reposição Florestal realizado pela VALE, e trabalhos que utilizaram 

amostras da área.  

 Visitas a campo, nas quais se realizou a busca ativa por animais e seus rastros. 

Foi classificado como rastro, qualquer vestígio, pegada, ninho, fezes, restos de 

alimentos, sonorizações ou qualquer elemento que caracterizasse cada grupo 

(Entomofauna, herpetofauna, avifauna e mastofauna).  

Toda a área foi amostrada por meio de 40 unidades amostrais distribuídos de 

forma sistemática na área (Figura 20). Os vestígios e visualizações foram 

registrados, e quando possível, coletados e depositados na coleção do Laboratório 

de Anatomia e Morfofisiologia Animal da Universidade Estadual do Maranhão 

(UEMA).  

 Registros por meio de relatos dos frequentadores do local e moradores do 

entorno. Para a confirmação do registro, foram incluídas apenas as espécies 

confirmadas através de uma descrição detalhada, e quando possível, a 

identificação de uma foto do animal, seguindo a metodologia de Penter et al 

(2008). 
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Figura 20: Mapa com a delimitação da área do Parque, plotando os pontos do inventário florestal/florístico 

amostral no qual foi utilizado a amostragem Sistemática. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 

Invertebrados 

Os trabalhos realizados com invertebrados no Parque Estadual do Sítio do 

Rangedor referentes a grupos de invertebrados caracterizam e discutem o filo artropoda.  

No Plano de Manejo de 2006 (ANEXO 2) foram registradas apenas duas espécies 

de flebotomíneos, ambos em densidades muito baixas. Lutzomyia sordelli é considerada uma 

espécie comum na Ilha, a outra espécie com menor amostragem foi Lutzomyia flaviscutellata 

que é o vetor da Leishmania amazonensis, sendo assim o agente etiológico da Leishmaniose 

Cutânea Difusa (LCD), no qual o tratamento não culmina em cura. Para anofelinos vetores da 

malária não houve registro, no entanto verificou-se a presença de culicíneos (mosquitos e 

pernilongos) e culicóides (maruins) (ELABORE, 2006). 

Silva et al (2011) identificou 11.381 artrópodes pertencentes a 18 ordens, sendo 

quatro delas da classe Chelicerata (Acari, Aranae, Opilione e Pseudoscorpione); quatorze da 

classe Insecta (Collembola, Coleoptera, Diptera, Hemiptera, Homoptera, Hymenoptera, 
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Lepidoptera, Orthoptera, Thysanoptera, Blataria, Embioptera, Dermaptera, Mantodea e 

Thysanura). As ordens mais representativas (81%) foram: Colembola, Hymenoptera e 

Diptera. 

Silva et al (2014) trabalhou com as abelhas do gênero Euglossa, destacando a 

relação entre as mesmas e às plantas Solanum sp e Mimosa pudica. Ambas foram apontadas 

como principais fornecedoras de pólen ao longo ano. 

Durante as visitas foram encontrados diversos ninhos de abelhas, cupins, 

formigueiros, casulos de borboletas, mariposas e aranhas. As ocorrências foram registradas 

por meio de fotografia (Figura 21). 

 

Figura 21: Exemplos de ninhos de abelhas e ninho de cupins. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 

Além dos ninhos que foram encontrados, obteve-se o registro de muitas carcaças 

de moluscos da família Ampullarideo, como se observa nas fotos a seguir (Figura 22). 
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Figura 22: Carcaças de moluscos da família Ampullarideo. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Nas entrevistas foi relatada a presença de aranhas popularmente conhecidas como 

caranguejeiras, que é um grupo muito diverso. 

 

Herpetofauna 

Segundo o Plano de Manejo realizado em 2006, para o grupo dos anfíbios a 

riqueza encontrada foi de 15 espécies para a área, sendo estas pertencentes a 4 famílias e 9 

gêneros (Tabela 08). Nenhuma das espécies apresentadas se encontra inserida na lista 

vermelha da Fauna Brasileira.  
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Tabela 08: Espécies de Anfíbios que ocorrem no Parque Estadual do Sítio do Rangedor.  Habitat: MPA = Mata 

Periodicamente Alagada; MTF = Mata de Terra Firme; HA: Habitats Aquáticos; AAC: Áreas Abertas e 

Carrasco. 

FAMÍLIAS/Espécies Nome Popular Habitat Tipo de Registro 

BUFONIDAE 

Bufo marinus Sapo AAC Literatura 

HYLIDAE 

Dendropsophus branneri  MPA, AAC Literatura 

D. minutus  AAC Literatura 

Hypsiboas multifasciatus  MPA Literatura 

Phyllomedusa hypochondrialis  MPA, AAC Literatura 

Scinax nebulosus  MPA, AAC Literatura 

S. x-signatus Gia AAC Literatura 

LEPTODACTYLIDAE 

Adenomera hylaedactyla  MPA, MTF, AAC Literatura 

Leptodactylus fuscus Rã AAC Literatura 

L. labyrinthicus Rã-pimenta AAC Literatura 

L. macrosternum Rã AAC Literatura 

L. petersii  MPA Literatura 

Physalaemus cuvieri  AAC Literatura 

MICROHYLIDAE 

Elachistocleis ovalis  HÁ Literatura 

RIQUEZA 15   

Fonte: Elabore (2006) e Dados da Pesquisa (2006) 

 

Silva et al (2014) constatou que os valores de degradação elevados estão 

associados a baixa riqueza encontrada; e que havia fragmentos com níveis distintos de 

degradação ambiental e mesma riqueza, justificou ainda ao fato da composição das espécies 

serem em sua maioria representantes das famílias Hylidae e Leptodactylidae que apresentam 

média a alta tolerância a ambientes antropizados. O Plano de Manejo de APA Upaon-

Açú/Miritiba/Alto Preguiças registra que, segundo Rodrigues et al., 2010, a espécie Scinax x-

signatus é um anuro indicador de áreas altamente degradadas  

Para os repteis, foi descrito no Plano de Manejo de 2006 nove espécies 

correspondentes a nove gêneros e seis famílias. Sendo estes, seis espécies de lagartos e três de 

serpentes. (ELABORE, 2006). Nenhuma das espécies amostradas consta na Lista Vermelha 

de Espécies da Fauna Brasileira (Tabela 09). 
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Tabela 09: Espécies de Lagartos e Serpentes que ocorrem na Parque Estadual do Sítio do Rangedor. Status: R = 

raro; C = comum.  Habitat: MTF: Mata de Terra Firme; AAC: Áreas Abertas e Carrasco. 

 FAMÍLIA/Espécies Nome Popular Habitat Tipo de Registo 

L
A

G
A

R
T

O
S

 

GEKKONIDAE  

Hemidactylus  mabouia Osga; labigó AAC Literatura 

IGUANIDAE  

Iguana iguana Camaleão MTF, AAC Literatura/Visualização/Entrevista 

TEIDAE  

Ameiva ameiva Tijubina MTF, AAC Literatura 

Cnemidophorus ocellifer Tijubina AAC Literatura 

Tupinambis teguixin Tejo AAC Literatura/Visualização 

TROPIDURIDAE  

Tropidurus hispidus Carambolo AAC Literatura 

S
E

R
P

E
N

T
E

S
 

JIBOIA  

Boa sp Jiboia AAC Visualização/Entrevista 

COLUBRIDAE  

Mastigodryas b. boddaerti  AAC Literatura 

Oxybelis aenius Cobra-cipó AAC Literatura/Visualização 

VIPERIDAE  

Crotalus durissus Cascavel AAC Literatura 

Fonte: Elabore (2006) e Dados da Pesquisa (2006) 

 

No Plano de Manejo foi constatada a visualização de dois jacarés da espécie 

Caiman crocodilus (Alligatoridae) (ELABORE, 2006). Nos novos levantamentos realizados 

em 2016 e 2017, encontrou-se: cobra cipó (Figura 23), a pele de uma cascavel (Figura 24) e 

ainda um lagarto da espécie Tupinambis teguixin, confirmando informações que constavam 

anteriormente. Uma jiboia (Figura 23) foi encontrada nos limites da UC, a mesma foi 

adicionada a lista de espécies neste documento. Além disso, não foi registrada nenhuma cobra 

de duas cabeças, mas esta é uma espécie visualizada pelos moradores e trabalhadores da 

redondeza. 
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Figura 23: Exemplares encontradas durante a busca ativa realizada na UC. 

 

 Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Figura 24: Ecdise de pele de serpente encontrada. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Segundo Vitt et al (2008), uma das espécies registradas para o Sítio do Rangedor, 

a Ameiva ameiva, é comum em áreas abertas, sendo considerada então reflexo da 

fragmentação e do efeito de borda. Pois como justifica Carvalho-Neta (2010), a proximidade 

das habitações humanas aos ambientes desencadeia também uma série de problemas 

relacionados aos taxóns que constituem a herpetofauna.  

 

Avifauna 

A avifauna descrita no Plano de Manejo revela uma riqueza composta por 58 

espécies de aves distribuídas em 27 famílias. Dentre estas, 51 espécies foram consideradas 
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residentes. Na tabela 10 são apresentadas as espécies descritas no Plano de Manejo de 2006, 

em trabalhos acadêmicos e visualizados na área. 

 

Tabela 10: Espécies de Aves registradas no Parque Estadual do Sítio do Rangedor. (Nomes populares podem 

variar de acordo com o local de estudo). Status: RAC: Espécie residente durante o ano inteiro, comum; 

RAR:Espécie residente durante o ano inteiro, rara; RSC: Espécie residente durante apenas parte do ano, 

comum; NF: Espécie não residente, porém encontrada na área frequentemente; O: Espécie ocasional na área. 

Habitat: MPA = Mata Periodicamente Alagada; MTF: Mata de Terra Firme; HA: Habitats Aquáticos; AAC: 

Áreas Abertas e Carrasco; AE: Espécies muito aéreas, que sobrevoam qualquer habitat. 

FAMÍLIA /Espécies Nome Popular  Status Habitat  

ARDEIDAE     

Egretta thula  Garcinha-branca  NF   HA  

Bubulcus ibis  Garça-vaqueira  NF   HA  

Butorides striatus  Socozinho  RAR  HA  

CATHARTIDAE     

Coragyps atratus  Urubu-de-cabeça-preta  RAC  MPA, MTF, HA,  AAC, AE  

Cathartes aura  Urubu-de-cabeça-vermelha  RAC  MPA, MTF, HA, AAC, AE  

Cathartes burrovianus  Urubu-de-cabeça-amarela  RAC  MPA, MTF, HA,  AAC, AE  

ACCIPITRIDAE     

Elanus leucurus  Gavião-peneira  RSC  MTF, AAC  

Buteo magnirostris  Gavião-carijó  RAC  MPA, MTF, AAC 

FALCONIDAE     

Milvago chimachima  Carrapateiro  RAC  MPA, MTF, AAC 

Polyborus plancus  Carcará  RAR  MTF, AAC  

RALLIDAE     

Porphyrula martinica  Galinha-d’água-azul  O  MPA, HA  

JACANIDAE     

Jacana jacana  Jaçanã  O  HA  

COLUMBIDAE     

Leptotila verreauxii  Juriti  RAC  MPA, MTF, AAC 

Columbina passerina  Rolinha  RAC  MTF, AAC  

PSITTACIDAE     

Aratinga jandaya  Jandaia  RAR  MPA, MTF, AAC 

CUCULIDAE     

Piaya cayana  Alma-de-gato  RAC  MPA, MTF  

Crotophaga ani  Anu-preto  RAC  MPA, MTF, HA, AAC  

Crotophaga major  Anu-coroca  RAC  MPA  

Guira guira  Anu-branco  RAC  MTF, AAC  

TYTONIDAE     

Tyto alba  Suindara  RAC  MTF, AAC  

STRIGIDAE     

Otus choliba  Corujinha  RAC  MPA, MTF  

Glaucidium brasilianum  Caburé  RAC  MPA, MTF  

CAPRIMULGIDAE     

Chordeiles acutipennis  Bacurau  RAC  MPA, MTF, HA, AAC, AE  

Nyctidromus albicollis  Curiango  RAC  MPA, MTF  

APODIDAE     
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Chaetura brachyura  Andorinhão-de-cauda-curta RAC  AE  

Reinarda squamata  Andorinhão; Tapera-do-buriti RAC  AE  

TROCHILIDAE     

Phaetornis rubber  Beija-flor; Rabo-branco-rubro  RAC  MPA, MTF  

Thalurania furcata  Beija-flor  RAC  MPA, MTF  

Amazilia leucogaster  Beija-flor  RAC  MPA, MTF  

ALCEDINIDAE     

Ceryle torquata  Martim-pescador  NF  HA  

BUCCONIDAE     

Monasa nigrifrons  Bico-de-brasa  NF  MTF  

FORMICARIIDAE     

Formicivora grisea  Formigueiro-pardo  RAC  MTF  

TYRANNIDAE     

Tyrannus melancholicus  Siriri  RAC  MPA, MTF, AAC 

Muscivora tyrannus  Tesourinha  RSC  MPA, MTF, AAC, AE  

Empidonomus varius  Mosqueteiro-listrado  RSC  MTF, AAC  

Myiodynastes maculatus  Bem-te-vi-carijó  RAC  MPA, MTF  

Pitangus sulphuratus  Bem-te-vi  RAC  MPA, MTF, AAC 

Myiarchus tyrannulus  Maria-cavaleira; Maria-de asa-ferrugem  RAC  MPA, MTF, AAC 

Myiozetetes cayanensis  Bem-te-vizinho  RAC  MPA, MTF  

Idioptilon margaritaceiventer  Sebinho  RAC  MPA, MTF  

Elaenia cristata  Cucurutado  RSC  MTF, AAC  

Elaenia chiriquensis  Cucurutado  RSC  MTF, AAC  

HIRUNDINIDAE     

Stelgidopteryx ruficollis  Andorinha-asa-de-serra  RSC  HA, AE  

Progne chalybea  Andorinha-grande  RSC  AE  

TROGLODYTIDAE     

Thryothorus genibarbis   Garrincha-de-bigode  RAC  MTF  

Troglodytes aedon  Corruíra-de-casa  RAC  MPA,MTF,AAC  

TURDIDAE     

Turdus leucomelas  Sabiá  RAC  MPA, MTF  

VIREONIDAE     

Ciclarhis gujanensis  Pitiguari  RAC  MPA, MTF  

Vireo chivi  Juruviara  RAC  MPA, MTF, AAC 

PARULIDAE     

Coereba flaveola  Cambacica  RAC  MPA, MTF  

THRAUPIDAE     

Thraupis episcopus  Sanhaço-azul  RAC  MPA, MTF  

Thraupis palmarum  Sanhaço-do-coqueiro  RAC  MPA, MTF, AAC 

Ramphocelus carbo  Pipira-vermelha  RAC  MPA, MTF  

EMBERIZIDAE     

Caryothraustes canadensis  Furriel  RAR  MPA, MTF  

Volatinia jacarina  Tiziu  RAC  AAC  

Sporophila lineola  Bigodinho  NF  MTF, AAC  

ESTRILDIDAE     

Estrilda astrild  Bico-de-lacre  RAR  AAC  

PLOCEIDAE     

Passer domesticus  Pardal  RAC  AAC  

Fonte: Elabore (2006) e Dados da Pesquisa (2006) 
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Durante as visitas a campo foram percebidas vocalizações e visualizadas as 

seguintes espécies: Passer domesticus (pardal), Ara sp (maracanã) e Buteo magnirostris 

(Gavião-carijó). Além dessas espécies foi percebida a presença de ninhos (Figura 25). 

Figura 25: Exemplares de registros referente a avifauna do Parque Estadual do Sítio do Rangedor. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Aguiar et al (2012), confirma a ocorrência da espécie Thraupis palmarum para a 

região. O mesmo autor ainda destaca que ambientes que apresentaram capoeira intermediária 

possuem um número maior de indivíduos e diversidade de espécies, pois oferece uma 

variedade superior de microhabitats e possui um grau intermediário de perturbação. Por sua 

vez, nas capoeiras baixa e alta, por estarem em estágios extremos de sucessão e perturbação 

ecológica, apresentam número menor de riqueza e diversidade.  

Silva (2009) confirma a ocorrência de Megascops choliba e acrescenta a espécie 

Rhinoptynx clamator como sendo espécies encontradas feridas ou presas em cômodos de 

residências dos arredores do Parque Estadual do Sítio do Rangedor. 

 

Mastofauna 

No plano de Manejo foram registrados indivíduos das seguintes famílias: 

Didelphidae, Dasypodidae, Dasyproctidae, Agoutidae, Canidae. Tendo como representantes as 

respectivas espécies: Gambá/mucura (Didelphis marsupialis), Tatu-peba (Euphractus 
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sexcinctus), Cotia (Dasyprocta prymnolopha), Paca (Agouti paca), Raposa (Dusicyon vetulus) 

(ELABORE, 2006). 

Na busca ativa realizada foi observada a presença de animais anteriormente 

descritos para a área, por meio de visualização de indivíduos e/ou rastros. Identificou-se: 

Pegadas de cotia (Figura 26), frutos roídos e agrupados sinalizando a presença de pacas 

(Agouti paca), além de tocas e presença de mucuras (Didelphis marsupialis) em copas de 

árvores. 

Figura 26: Registro fotográfico de pegadas de cotia. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Pode-se ampliar a lista de ocorrência para a área com a presença de primatas, 

Macacos pregos (Cebus apela) e macacos capijubas (Saimiri sciureus Linnaeus, 1758). Assim 

como, obteve-se rastros do Tamandua tetradactyla Linnaeus, 1758, este último foi encontrado 

apenas o esqueleto (Figura 27). Estas três espécies possuem extensão de ocorrência ampla, 

sendo categorizada como Menos Preocupante ou Least Concern (LC) (Ohana et al, 2015; 

Alves et al, 2015; Silva Junior, 2015). 
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Figura 27: Rastros do Tamandua tetradactyla Linnaeus, 1758. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 

 

Os mesmos animais foram apontados nas entrevistas. Tendo destaque que, na Rua 

Deputado Luís Eduardo Magalhães e no Residencial La Ravardiere, há registro da 

vocalização de raposas, a presença de cutia e de macacos. Este último possui o relato de 

visitação aos quintais das casas próximas, sendo que a frequência da visualização foi reduzida 

há aproximadamente um ano e meio. Tal redução, segundo os moradores, é fruto de maus 

tratos para afugentá-los. Ainda na mesma localidade existe um ambiente conhecido como 

Reserva dos Macacos Capijubas Sítio Rangedor (Figura 28). 
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Figura 28: Reserva dos Macacos Capijubas Sítio Rangedor. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

Nas campanhas, identificou-se também uma armadilha de espera (Figura 29) em 

um ambiente com presença de tocas e muitos frutos roídos. A estrutura da mesma foi 

destruída e documentada. 

 

Figura 29: Armadilha de espera. 

 

  Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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Ressalta-se que neste documento não foram inclusos os Quirópteros e os 

Roedores de menor porte. Porém, os últimos provavelmente possuem ocorrência na área, pois 

constroem seus ninhos em palmáceas (babaçu e tucum), maçarandubas (FARIAS FILHO, 

2010), espécies que pertencem à flora local. 
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3.2.2.3. Flora 

Metodologia 

Para o levantamento dos dados em campo, definiu-se os objetivos, os tipos de 

informações prévias disponíveis, as características da área a ser inventariada e os parâmetros 

de interesse a serem obtidos por estimativas (IBGE, 2012).  Assim, realizaram-se visitas de 

campo e utilização de imagens áereas de alta resolução, subsidiando a escolha do Inventário 

Florestal Amostral Sistemático.  

Através de ferramenta de geoprocessamento (Quantum Gis), foi realizado o 

gradeamento (malha de 20m x 50m) de toda a área do Parque e, posteriormente, foram 

definidas as unidades amostrais, resultando em 42 parcelas de inventário (Figura 30).
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Figura 30: Mapa com a delimitação da área do Parque, plotando os pontos do inventário florestal/florístico amostral no qual foi utilizado a amostragem Sistemática. 
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Para a execução das atividades em campo, foi definido que, para a demarcação da 

unidade amostral, seria utilizado um barbante esticado do ponto central do início da parcela 

até o final (50m). A coleta dos dados dendrométricos foi realizada com caminhamento 

iniciado do lado direito, percorrendo-se em zig-zag até o final, onde procedeu-se o retorno 

pelo lado esquerdo, também em zig-zag, até chegar ao início (Figura 31). 

 

Figura 31: Croqui detalhado de instalação e caminhamento dentro de cada unidade amostral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fitossociologia 

Visto que os parâmetros de frequência, densidade e dominância podem expressar 

o grau de importância ecológica de uma espécie no ecossistema florestal, o quadro das 

espécies ordenadas pelo valor do Índice de Valor de Importância (IVI) (Quadro 2), mostra 

claramente as de maior expressão dentro da comunidade. Sendo assim, Syagrus oleracea, 

Attalea speciosa Mart ex Spreng, Pithecellobium sp.e Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel 

foram as espécies mais significativas na área, com valor de IVI de 45,87;  26,42; 23,74 e 

20,78; respectivamente. Estas espécies ocorreram na área contribuindo com 538 indivíduos, 

correspondendo a cerca de 45% do total geral. 

As estimativas da densidade encontrada, considerando os indivíduos arbóreos com 

DAP ≥ 10,0 cm, foram de 294,4 ind./ha. As espécies Syagrus oleracea, Pithecellobium sp., 

Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel e Patagonula bahiensis Moric. foram as melhores 

representadas com 287, 119, 94 e 89 ind./ha em densidade absoluta, respectivamente, 

determinando que estas espécies foram as mais abundantes, conforme mostra o Quadro 2 e 

Figura 32. 
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Figura 32: Densidade absoluta das espécies mais representativas na área de estudo. 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2017). 

 

 

As espécies que apresentaram os maiores valores da frequência absoluta 

encontram-se relacionadas na Figura 33. As espécies Syagrus oleracea, Pithecellobium sp., 

Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel, Patagonula bahiensis Moric. e Lecythis lurida (Miers) 

S.A.Mori foram as mais frequentes na área levantada. 

 

Figura 33: Frequência das espécies mais representativas da área de estudo. 

 

Fonte: Dados de Pesquisa (2017). 
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Na Figura 34: Dominância absoluta das espécies mais representativas da área de estudo., 

encontram-se as espécies que apresentaram maior área basal por hectare: Attalea speciosa 

Mart ex Spreng, Syagrus oleracea e Himatantus drasticus (Mart.) Plumel. Essas espécies 

representam juntas 40% do total das espécies amostradas. 

 

Figura 34: Dominância absoluta das espécies mais representativas da área de estudo. 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 

 

As espécies com maior valor de importância (Figura 35) foram Syagrus olerace, 

Attalea speciosa Mart ex Spreng, Pithecellobium SP e Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel. 

Estas espécies podem ser consideradas como as mais importantes do ponto de vista da 

conservação.
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Quadro 2: Análise fitossociológica da área de estudo. 

ESPÉCIE N DA DR FA FR DoA DoR IVI IVC 

Syagrus oleracea 287 70,00 23,78 84,21 8,96 0,43 13,12 45,87 36,90 

Attalea speciosa Mart ex Spreng 38 9,27 3,15 28,95 3,08 0,66 20,19 26,42 23,34 

Pithecellobium sp6. 119 29,02 9,86 68,42 7,28 0,21 6,59 23,74 16,45 

Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel 94 22,93 7,79 57,89 6,16 0,22 6,83 20,78 14,62 

Patagonula bahiensis Moric. 89 21,71 7,37 55,26 5,88 0,15 4,69 17,95 12,06 

Lecythis lurida (Miers) S.A.Mori 69 16,83 5,72 55,26 5,88 0,10 3,19 14,79 8,91 

Gracinia brasiliensis 41 10,00 3,40 34,21 3,64 0,21 6,30 13,34 9,70 

Hymenaea courbaril L. 46 11,22 3,81 44,74 4,76 0,15 4,47 13,04 8,28 

Agonandra brasiliensis 25 6,10 2,07 39,47 4,20 0,05 1,59 7,86 3,66 

Astronium fraxinifolium 28 6,83 2,32 13,16 1,40 0,13 4,14 7,86 6,46 

Inga alba (Sw.) Willd. 26 6,34 2,15 18,42 1,96 0,11 3,37 7,48 5,52 

Sapium glandulosum (L.) Morong 23 5,61 1,91 28,95 3,08 0,07 2,14 7,13 4,05 

Phyllanthus L. 21 5,12 1,74 26,32 2,80 0,06 1,70 6,25 3,44 

Annona exsucca DC. 24 5,85 1,99 23,68 2,52 0,04 1,33 5,84 3,32 

Pouteria Albl. 26 6,34 2,15 23,68 2,52 0,03 0,98 5,66 3,13 

Bauhinia L. 18 4,39 1,49 28,95 3,08 0,03 0,83 5,40 2,32 

Cecropia pachystachya Trécul 14 3,41 1,16 23,68 2,52 0,05 1,64 5,32 2,80 

Luehea grandiflora Mart. & Zucc. 14 3,41 1,16 18,42 1,96 0,06 1,78 4,90 2,94 

Tapirira guianensis 18 4,39 1,49 21,05 2,24 0,02 0,73 4,47 2,23 

Manilkara huberi 15 3,66 1,24 23,68 2,52 0,02 0,63 4,39 1,87 

Não identificada 1 20 4,88 1,66 15,79 1,68 0,03 1,02 4,36 2,68 

Simarouba versicolor A.St.-Hil. 8 1,95 0,66 18,42 1,96 0,05 1,48 4,10 2,14 

Byrsonima crassifólia 16 3,90 1,33 13,16 1,40 0,04 1,09 3,82 2,42 

Jacaranda copaia 18 4,39 1,49 10,53 1,12 0,03 0,97 3,58 2,46 

Dimorphandra mollis 11 2,68 0,91 7,89 0,84 0,06 1,76 3,51 2,67 

Triplaris L. 12 2,93 0,99 15,79 1,68 0,03 0,81 3,49 1,80 

Psidium guineense Sw. 10 2,44 0,83 21,05 2,24 0,01 0,32 3,39 1,15 

Terminalia L. 12 2,93 0,99 18,42 1,96 0,01 0,41 3,36 1,40 

Xylopia sericea A. St.-Hil. 17 4,15 1,41 10,53 1,12 0,02 0,67 3,20 2,08 

Sterculia striata A. St.-Hil. & Naudin 6 1,46 0,50 10,53 1,12 0,02 0,59 2,21 1,09 

Margaritaria nobilis L.f. 6 1,46 0,50 7,89 0,84 0,01 0,21 1,55 0,70 

Combretum leprosum 3 0,73 0,25 7,89 0,84 0,00 0,14 1,23 0,39 

Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos 2 0,49 0,17 5,26 0,56 0,01 0,45 1,18 0,62 

Croton L. 2 0,49 0,17 5,26 0,56 0,01 0,37 1,10 0,54 

Byrsonima coccolobifolia 3 0,73 0,25 5,26 0,56 0,00 0,15 0,96 0,40 

Lecythis usitata Miers 3 0,73 0,25 5,26 0,56 0,00 0,13 0,94 0,38 

Buchenavia tomentosa 1 0,24 0,08 2,63 0,28 0,02 0,56 0,92 0,64 

Salvertia A.St.-Hil. 3 0,73 0,25 2,63 0,28 0,01 0,38 0,91 0,63 

Apeiba tibourbou Aubl. 2 0,49 0,17 2,63 0,28 0,01 0,34 0,79 0,51 

Sagotia Baill. 3 0,73 0,25 2,63 0,28 0,01 0,23 0,76 0,48 

Copaifera duckei Dwyer 1 0,24 0,08 2,63 0,28 0,01 0,39 0,75 0,47 

Anacardium occidentale L. 2 0,49 0,17 2,63 0,28 0,01 0,28 0,73 0,45 

Cariniana domestica (Mart.) Miers 1 0,24 0,08 2,63 0,28 0,01 0,22 0,58 0,30 

Curatella americana L. 1 0,24 0,08 2,63 0,28 0,01 0,19 0,56 0,28 

Platymiscium trinitatis Benth. 1 0,24 0,08 2,63 0,28 0,01 0,19 0,56 0,28 

Enterolobium sp 2 0,49 0,17 2,63 0,28 0,00 0,07 0,52 0,24 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong 1 0,24 0,08 2,63 0,28 0,00 0,08 0,44 0,16 

Zanthoxylum L. / aka Fagara sp 1 0,24 0,08 2,63 0,28 0,00 0,05 0,41 0,13 

Caryocar villosum (Aubl.) Pers. 1 0,24 0,08 2,63 0,28 0,00 0,04 0,41 0,13 

Duguetia echinophora R.E.Fr. 1 0,24 0,08 2,63 0,28 0,00 0,04 0,41 0,13 

Cordia trichotoma 1 0,24 0,08 2,63 0,28 0,00 0,03 0,40 0,12 

Eugenia sulcata Spring ex. Martius 1 0,24 0,08 2,63 0,28 0,00 0,02 0,39 0,11 

Total Geral 1207 294,39 100 939,47 100 3,26 100 300 200 

 Fonte: Dados da pesquisa (2017)



 

90 
 

Figura 35: Valor de Importância das espécies mais representativas do estrato arbóreo da área de estudo. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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Uma das alternativas de verificação da heterogeneidade ou homogeneidade da 

população é através de Diagramas de frequência em forma de histogramas simples, o qual 

fornece informações preliminares sobre a heterogeneidade florística da área estudada. Desta 

maneira, os dados de frequência absoluta foram divididos em cinco classes (Tabela 11). 

 

Tabela 11: Diagrama de Frequência. 

CLASSE 
FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA (%) 
% 

A=I 1 A 20 26,6 

B=II 21 A 40 34,5 

C=III 41 A 60 22,7 

D=IV 61 A 80 7,3 

E=V ≥ 81 9,0 

Fonte: Dados de pesquisa (2017). 

 

 

Áreas com grande representatividade nas classes de frequência mais altas, classes 

IV ou V, com percentual de frequência absoluta maior que 60%, indicam um grau elevado de 

homogeneidade florística. De modo paralelo, áreas com maior representação pelas classes I e 

II (classes baixas) com valores de até 40% de frequência absoluta, sugerem que há bastante 

heterogeneidade na população estudada. 

De acordo com o exposto, observa-se, através do diagrama de frequência, que na 

área do Parque Estadual do Sítio do Rangedor ocorre uma alta heterogeneidade florística 

(Figura 36), devido à diferença de graus de regeneração ecológica (sucessão ecológica) das 

áreas, resultando em diversas fitofisionomias. 
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Figura 36: Curva de Frequência absoluta por classe. 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2017). 

 

 

A diversidade da vegetação arbórea encontrada na área estudada foi de 

3,01nats/ind. pelo Índice de Diversidade de Shannon (H’). O índice de Equabilidade de Pielou 

(J) foi de 0,76 para a área situada no Parque. Os valores apresentados indicam que temos J = 

76% de uniformidade, ou seja, existem espécies com mais indivíduos que outras que 

determinam a baixa diversidade. Em comparação ao levantamento de Almeida et al (2012), o 

Índice de Diversidade de Shannon foi 4,39 e o Índice de Equabilidade de Pielou de 0,85, o 

que representa o maior valor para floresta em estágio avançado de sucessão ecológica do que 

no fragmento foco de estudo, em estágio inicial. 

Segundo Gorenstein (2009), as informações medidas pelo Índice de Diversidade 

de Shannon, chamado de medida da quantidade de incerteza, quanto maiores os valores de H’ 

existe mais incerteza, o que também pode ser interpretado como alta diversidade. 

Desta maneira, o índice de diversidade Shannon-Weaver encontrado para a área 

foi baixo, 3,01nats/ind, valor bem parecido com o encontrado por Moura et al (2008) com 

valor obtido para o índice (H’ = 2,48) indicando uma baixa diversidade da amostra. A 

equabilidade de Pielou (J = 0,76) confirmou a existência de uma baixa diversidade florística.  

A área de estudo, em sua maior parte, é composta por espécies típicas de estágios 

iniciais de sucessão ecológicas, com a presença de espécies pioneiras como a Cecropia 

pachystachya Trecul (embaúba), Vismia baccifera (L) Triana & Plan (Lacre) sendo estas 

encontradas na regeneração natural. Tais espécies associadas ao ecossistema foco da análise 

caracterizam um ambiente composto por espécies de terra firme em percentual de 

aproximadamente 85%. 
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Conforme supracitado, na área de estudo existe em sua maioria espécies em 

estágios iniciais de sucessão florestal (regeneração natural fora do Diâmetro Mínimo - DM), 

caracterizadas também, pelo inventário florestal por ser constituída por indivíduos com alturas 

variando em torno de 5,3m e com média de diâmetros de aproximadamente 0,11m. 

Ao realizar a distribuição diamétrica da área, obteu-se um padrão de “j” invertido 

ou exponencial negativa, nesta, houve maior quantidade de indivíduos nas menores classes 

diamétricas, caracterizando uma floresta em desenvolvimento, uma quantidade maior de 

indivíduos sendo recrutados (Figura 37). 

Essa característica está relacionada pela dominância de indivíduos nas menores 

classes diamétricas, número que diminui com o aumento do diâmetro. Conforme abordagem 

no item Fitossociologia.  

 

Figura 37: Distribuição diamétrica da área de estudo. 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 

Krigagem  

Para análise espacial dos dados obtidos através do inventário florestal foi utilizado 

o método da Krigagem Ordinária. Segundo Santos et al (2014), este é considerado um método 

de inferência espacial que consiste na estimação de pontos não amostrados de informações 

disponíveis para os pontos amostrados da estrutura de dependência espacial analisada. Desse 

modo, utilizou-se a metodologia geoespacial da Krigagem Ordinária, analisando os dados de 

Volume e Densidade Absoluta da comunidade estudada. 

Quando se compara o levantamento florestal entre os pontos de amostragem 

através das técnicas de geoestatística de krigagem, pode-se observar que a volumetria (m³) é 

maior nas áreas de floresta mais preservada, onde há uma estrutura vegetal maior e estável 
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quando esses mesmos dados são relacionados com as áreas que apresentaram vegetação mais 

recente (Figura 38 e 39). 
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Figura 38: Krigagem Ordinária da volumetria obtida no inventário florestal, determinando através dos pontos as áreas com o maior e menor volume. 
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Figura 39: Krigagem Ordinária da Densidade Absoluta obtida no inventário florestal, determinando através dos pontos as áreas mais e menos densas. 
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Quando analisamos os dados de densidade absoluta, comprovamos que, em 

comparação com os dados de volumetria, podemos concluir os estágios dos pontos 

inventariados, onde há alta densidade, significa que se trata de uma vegetação mais nova, em 

contrapartida, estas áreas apresentaram menor volumetria, o que coprova seu grau de inicial 

de regeneração ecológica (Figura 40 e 41).  

 

Figura 40: Dispersão dos dados de volumetria por parcela em comparação com a média da amostragem 

 
Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 

Figura 41: Dispersão dos dados médios de altura em comparação com a média. 

 

 Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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Descrição da vegetação 

Flora: Macroestrutura da Flora da Ilha de São Luís e Definição da Área do Parque Estadual do 

Sítio do Rangedor 

Localizada a esquerda do meridiano 44˚ próximo aos limites da Amazônia Legal, 

a Ilha de São Luís, também conhecida como Ilha de Upaon-Açú, está inserida na zona de 

transição entre os biomas amazônico e cerrado, chamado de pré-amazonia, o que confere uma 

riqueza impar na presença de espécies encontradas em ambas as regiões. A composição da 

flora é mista com espécies de diferentes formações como o Pau-Terra (Qualea parviflora), o 

Barbatimão (Stryphnodendron obovatum), o Pequí (Caryocar brasiliensis) que são oriundas 

do Cerrado; a Janaúba (Hymatanthus articulata), o Algodão Bravo (Cochlospermum 

orinocensis), a Sumaúma (Ceiba pentandra) e a Andiroba (Carapa guianensis) da Floresta 

Amazônica. Esta é, portanto, uma característica da formação ecotonal encontrada na Ilha de 

São Luís.     

Na vegetação predomina, no entanto, elementos da Floresta Tropical Úmida 

Estacional (de acordo com o Sistema de Holdridge, L.R. 1967) ou ainda Floresta Ombrófila 

Densa (de acordo com o Sistema proposto pelo IBGE 1972). Esta formação florestal que 

ocorre no estado é conhecida localmente como Pré-Amazônia Maranhense, embora não exista 

uma definição oficial para o termo, a qual estaria, provavelmente, relacionada aos limites 

orientais da vegetação Amazônica. Neste sentido, a vegetação que ocorre no Parque Estadual 

do Sítio do Rangedor pode ser enquadrada dentro destas formações de Mata Pré-Amazônica, 

a qual não é homogênea. Variações locais em função principalmente do relevo e da drenagem 

do terreno, determinam dois conjuntos vegetacionais distintos, tanto na composição florística 

como na fisionomia.    

Assim, nas áreas mais acidentadas, fora das várzeas dos rios, encontramos a Mata 

de Terra Firme (MTF) que é equivalente a Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas (IBGE 

1992), com o predomínio de uma vegetação secundária, em diferentes níveis de 

degradação/regeneração ao longo de sua área de ocorrência.  No Parque Estadual do Sítio do 

Rangedor podem ser obsevados pequenos trechos com ocorrência de espécies da mata 

primária.  

Nos locais planos e mais baixos, com solos de baixa drenagem e sazonal ou 

permanentemente encharcados ocorre uma vegetação característica. Nestas áreas, geralmente 

na proximidade de pequenos riachos, e que devido à influência do transbordamento destes, ou 

ainda, ao escoamento proveniente dos locais mais altos, encontramos estas formações que 

apresentam uma composição própria, denominada de Mata Periodicamente Alagada (MPA). A 



 

99 

MPA pode ser enquadrada como Floresta Ombrófila Densa Aluvial de acordo com o sistema 

proposto pelo IBGE (2012). 

Estas duas formações (MTF e MPA) diferem tanto na composição florística 

quanto na fisionomia. A MPA apresenta uma vegetação mais alta com as espécies do dossel 

chegando a alcançar os 12 m de altura. A presença de árvores altas proporciona um ambiente 

mais sombreado e úmido, sendo ainda mais homogênea na composição de espécies. Esta 

maior homogeneidade está relacionada às suas próprias características intrínsecas 

(ambientais), que criam um ambiente mais adverso (solos encharcados) ao estabelecimento 

das espécies, e que ainda dificulta o acesso à população no seu entorno, tornando-as 

relativamente mais preservadas.   

A MTF por sua vez é mais heterogênea ao longo de sua área de ocorrência, 

variando na riqueza de espécies, na fisionomia (trechos com vegetação mais alta e maior 

diâmetro de caule intercalado a trechos com vegetação de menor porte) ou ainda no 

predomínio de espécies com características reprodutivas particulares. 

Na vegetação primitiva esta heterogeneidade deveria estar relacionada, 

provavelmente, à maior variabilidade ambiental (tipos de solo, características do terreno como 

maior ou menor declividade, profundidade do lençol freático, entre outras) e mesmo às 

características bióticas como o predomínio de determinadas espécies que facilitam ou 

promovem o estabelecimento de outras espécies, da presença de dispersores, de polinizadores, 

além de outros aspectos imprescindíveis para a sucessão ecológica da área. Atualmente, no 

entanto, a variação observada nas características da vegetação está relacionada principalmente 

à degradação ambiental, sendo a distinção feita entre formações mais e menos preservadas.    

Assim a MTF apresenta um conjunto de espécies comuns ao longo de sua área de 

ocorrência, uma vez que são espécies de áreas fortemente antropizadas, entre elas destacam-se 

como espécies pioneiras o lacre (Vismia guianensis); a embaúba (Cecropia pachystachia); a 

urucurana (Croton urucurana); o toarí (Mabea fistulifera). Nas classes abaixo do diâmtro 

mínimo de inventário ou espécies características de formações secundárias (secundárias 

iniciais e tardias) destacam-se o tucum (Astrocarium tucum), a maçaranduba (Manilkara 

huberi), o pati/guariroba (Syagrus oleracea), a jarana (Lecythis lurida (Miers) 

S.A.Mori), o tuturubá (Pouteria Albl.), entre outras.     

Nos trechos mais preservados, as árvores são mais altas, o sub-bosque mais 

espaçado, sombreado e úmido ocorrendo um predomínio de espécies secundárias tardias e 

mesmo algumas espécies da mata primitiva. Espécies frequentes nestas formações são o 

jatobá (Hymenaea courbaril L.), a jarana (Lecythis lurida (Miers) S.A.Morientre), a 
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janaúba (Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel), o ipê  (Handroanthus ochraceus (Cham.) 

Mattos), dentre  outras. 

 

Mosaico de Vegetação da Ilha de São Luís e a Vegetação Remanescente do Parque 

Estadual do Sítio do Rangedor 

O PE do Sítio do Rangedor faz parte de um mosaico de vegetação remanescente 

na região central da cidade de São Luís, que em seu clímax poderia ligar-se às regiões como: 

o Sítio Santa Eulália, Renascença, Alto do Calhau e Vinhais. Todavia terminara por ser sofrer 

impactos após a ocupação e pressão imobiliária, sendo necessária sua demarcação e 

isolamento realizados como forma de contensão de fatores negativos externos. Hoje a área 

possui papel fundamental na cidade como refúgio da fauna e flora da região, pela presença de 

material ainda nativo anterior a ocupação de sua circunvizinhança.  

A conservação de fragmentos de áreas remanescentes tem merecido uma atenção 

especial dos pesquisadores e conservacionistas nos últimos anos, em parte pela complexidade 

envolvida no processo de recuperação e manutenção destes fragmentos, mas também pela sua 

importância uma vez que representam os últimos testemunhos de uma flora e fauna pré-

existente. Nos fragmentos urbanos a importância é ainda maior, uma vez que estes atuam 

como amenizadores do clima; como pontos de recarga dos aquíferos; como barreira no 

controle de endemias através da manutenção dentro de sua área de insetos vetores e os 

respectivos hospedeiros, e ainda por possibilitar a criação de áreas de lazer para a população.     

Uma das dificuldades encontradas para a maior proteção deste ambiente é 

identificar os principais impactos e propor ações que visem cessar, ou ao menos minimizar, os 

seus efeitos. Nos últimos anos vem se descobrindo também que estes fragmentos não são 

uniformes ao longo de sua área de ocorrência, sendo reconhecidas sub-formações dentro 

destas áreas. Estas subdivisões da vegetação, que diferem na estrutura e/ou na composição 

florísica, refletem as pressões a que o fragmento está submetido e compõem o quadro de 

heterogeneidade local, a qual pode ser observada na literatura com denominações diferentes. 

Há autores que preferem definí-las como comunidades distintas (Rodrigues, 1998) ou como 

eco-unidades (Viana et al, 1997), esta última  adotada por Figueiredo (2003). O conhecimento 

das eco-unidades permite estabelecer estratégias de preservação, através da definição das 

espécies mais importantes a serem preservadas (espécies ameaçadas) e as características da 

sua área de ocorrência (eco-unidade). As eco-unidades encontradas por Viana et al (1997) e 

Figueiredo (2003), diferiram na estrutura, riqueza de espécies e nas taxas de recrutamento e 

mortalidade. Estes autores consideraram que as propostas de recuperação e conservação dos 
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fragmentos florestais implicariam no prévio estabelecimento da relativa importância destas 

eco-unidades na dinâmica da comunidade.    

 

A vegetação do PE do Sítio do Rangedor 

O Parque Estadual do Sítio do Rangedor, com área aproximada de 125 ha, 

apresenta uma vegetação secundária e está, conforme exposto previamente, sobre forte 

pressão antrópica. Durante o levantamento realizado, no ano de 2006, para a elaboração do 

Plano de Manejo anterior, foram diagnosticados cerca de 30% de solo exposto na área total do 

Parque (provavelmente pela retirada de terra e piçarra, com processo avançado de 

laterização). Todavia após intervenção do plantio compensatório realizado entre o período de 

2013 e 2015, esse valor diminuiu consideravelmente, pois foram adotadas metidas corretivas 

no solo e plantio de mudas para garantir uma melhor cobertura vegetal na área. Sendo a 

queimada de origem criminosa o maior fator de impacto negativo a vegetação do PE do Sítio 

do Rangedor atualmente. No restante da Unidade é possível ainda encontrar as seguintes 

formações: Mata de Terra Firme e Mata Periodicamente Alagada.    

 A1- Mata de Terra Firme (MTF): Compreende aproximadamente 50% da 

cobertura vegetal do PE do Sítio do Rangedor. Apesar de secundária, apresenta 

setores em que a vegetação se encontra em fase de regeneração natural, em 

diferentes estádios sucessionais, setores em que a vegetação está estagnada, 

necessitando de algum tipo de intervenção para a recuperação e setores onde há 

uma estabilidade ecológica (Figuras 42 e 43). 

 

Figura 42: Fitofisionomia de Mata de Terra Firme em estágio mais inicial de regeneração natural, caracterizado 

pela vegetação de "varas". 

 

Fonte: Dados da Pesquisa (2017). 

 



 

102 

Figura 43: Mata de Terra Firme com estrutura mais estável, 

presença de dossel e sub-bosque. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 A2- O Carrasco: Correspondendo a aproximadamente 15% da cobertura 

vegetal, o “Carrasco” é uma denominação local para uma vegetação secundária, 

predominantemente arbustiva, de pequeno porte (2 a 3 m de altura), muito densa, 

frequentemente com espécies com pelos urticantes e/ou com espinhos dificultando 

o acesso ao seu interior.  É uma formação mais estável, não ocorrendo muita 

variação no porte e na composição de espécies, provavelmente, em função das 

características físicas e bióticas do ambiente, sendo que a sua evolução para tipos 

mais complexos (sucessionais), poderá não ocorrer sem uma intervenção externa.  

Nos estudos realizados nesta formação, observa-se a presença de espécies que 

apresentam porte arbustivo enquanto que estas mesmas espécies apresentam porte 

arbóreo em áreas mais preservadas, indicando o que deveria ser a vegetação 

original (Figura 44). 

Espécies comuns nestas áreas de Carrasco são: o tucum (Astrocarium vulgare) 

palmeira com grande quantidade de espinhos no caule e folhas; o cansanção 

(Cnidoscolus urens) da família Euphorbiaceae. É conhecida como falsa urtiga por 

apresentar pêlos no caule e folhas que se assemelham a agulhas de seringa de 

injeção, ao contato com a pele injeta um líquido urticante que, dependendo da 

sensibilidade da pessoa, pode haver necessidade de atendimento médico de 

urgência; a Dalechampia scandens outra Euphorbiaceae com pêlos urticantes que 

causa irritação na pele ao contato; a mucunã (Mucuna urens) um cipó da família 
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Leguminosae com pêlos igualmente urticantes, o coroatá (Bromélia aff eitenorum) 

espécie da família Bromeliaceae que apresenta espinhos na folha.  

 

Figura 44: Vegetação de Carrasco, com vegetação arbustiva, e com presença de estrato arbóreo em 

estágio inicial de sucessão, apresentando melhorias na composição. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 A3- A vegetação em Regeneração: Este subtipo vegetacional é composto por 

uma formação mais alta, com o porte mais arbóreo, de sub-bosque mais espaçado 

e sombreado. Apresenta maior riqueza de espécies em relação ao Carrasco, sendo 

várias delas características de formações primárias, encontradas em diversas fases 

etárias (plântulas, juvenis, sub-adultos) indicando que estão reproduzindo e se 

estabelecendo na área. Ocupa a maior área com vegetação contínua de terra firme, 

correspondendo a 35% da cobertura vegetal do PE do Sítio do Rangedor. Ao 

longo da sua ocorrência observa-se trechos mais preservados, com árvores de 

grande e médio porte (12 a 15 m de altura) e trechos com vegetação mais baixa (4 

a 6 m de altura) (Figura 45). 

Esta vegetação se encontra nitidamente em fase de regeneração e se cessarem os 

principais impactos atuais, principalmente o corte de madeira, poderá se recuperar 

naturalmente, ou apenas com pequenas intervenções. Algumas espécies comuns 

nestas formações são: o jatobá (Hymenaea courbaril), o pau pombo (Tapirira 

guianensis), o angelim (Andira surinamensis), o ingá macaco (Inga sp), pau-terra 

(Qualea parviflora), a janaúba (Hymatanthus articulata), o jacarandá (Jacaranda 

copaia), entre outras.  
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Figura 45: Vegetação com espécie em regeneração, presença de dossel 

e sub-bosque. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

 B – Mata Periodicamente Alagada (MPA): Está limitada a pequenos setores, 

onde ocorrem riachos temporários, ou locais em que a inclinação do terreno e a 

drenagem permitem o estabelecimento permanente ou sazonal de áreas alagadas. 

A área com MPA corresponde à cerca de 3% da cobertura vegetal do PE do Sítio 

do Rangedor. Foram identificados no Plano de Manejo de 2006 três locais com 

estas características, todavia, durante o período de levantamento e inventário 

florestal realizado, todas as áreas se encontravam secas, apesar dos indícios de 

presença anterior de água nos locais. O primeiro local fica próximo ao Quartel 

General da Policia Militar, no qual a altura da vegetação no seu entorno varia de 

cerca de 5m a 12m. Algumas espécies encontradas são: o mata menino 

(Simarouba versicolor A.St.-Hil.), o babaçu (Attalea speciosa Mart ex Spreng), o 

merim (Gracinia brasiliensis), o café brabo (Margaritaria nobilis L.f.), o tinguí 

(Phyllanthus L.), a jatobá (Hymenaea courbaril L.), o gonçalo alves (Astronium 

fraxinifolium), a ingá (Inga alba (Sw.) Willd.) e a janaúba (Himatanthus drasticus 

(Mart.) Plumel). 

O segundo local de ocorrência está situado a cerca de 400 m do primeiro, já 

próxima a Av. Jeronimo de Albuquerque. É uma área pequena, com a vegetação 

apresentando uma altura média de cerca de 7m, mas ao contrário da anterior 

apresentando características de vegetação naturalmente alagada, e com maior 

número de espécies típicas destas formações. Foi identificado na área o buriti 
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(Mauritia flexuosa), uma das espécies mais representativas de regiões alagadas, 

formando densos povoamentos, citados nas classificações fitogeográficas (os 

Buritizais) entre outras espécies.  O terceiro local de ocorrência é uma área 

pequena, próximo ao elevado da Av. Prof. Carlos Cunha que passa sobre a Av. 

Jerônimo de Albuquerque, com vegetação em torno de 7m de altura. As espécies 

observadas (sem inventário florestal) no entorno foram o buriti (Mauritia 

vinifera), o angelim (Andira surinamensis), o pau terra (Qualea parviflora), a 

mirindiba (Terminalia sp), o merim (Gracinia brasiliensis), a janaúba 

(Hymatanthus articulata), entre outras.        

 

 C – Plantio Compensatório: Nestas áreas alvo de plantio de espécies nativas, 

anterior a isso, foram definidas (zoneadas) como áreas de solo exposto, hoje, o 

ambiente pode recuperar um pouco da biomassa, e recobriu, mesmo que com 

espécies herbáceas uma grande parte daquele solo exposto (Figura 46). Além do 

estrato herbáceo, pode-se observar que algumas espécies plantadas na área 

permanecem vivas (Figura 47). 

 

Figura 46: Áreas alvo do plantio compensatório apresentando uma cobertura de estrato herbáceo. 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 
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Figura 47: Área de plantio compensatório com presença de espécies arbórias plantadas. 

 

Fonte: Dados de pesquisa (2017). 

 

Devido ao baixo índice pluviométrico do ano de 2016, notou-se que as espécies 

das áreas do plantio compensatório passavam por um momento de estresse hídrico, porém por 

conta da adaptabilidade ao clima local ainda mantinham-se vivas. A Tabela 12 apresenta as 

espécies selecionadas a partir do projeto de reposição florestal apresentado pela VALE no ano 

de 2012. 
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Tabela 12: Lista de espécies utilizadas no plantio compensatório. 

FAMÍLIA Nome Científico Nome Comum 

Anacardiaceae 
Anacardium occidentale Caju 

Myracrodruon urundeuva Aroeira 

Annonaceae Rollinea mucosa Biribá 

Apocynaceae 
Himatanthus drasticus (Mart.) Janúba 

Hancornia speciosa Mangaba 

Arecaceae Oenocarpus bacaba Bacaba 

Bignoniaceae 

Tabebuia roseoalba Ipê-branco 

Tabebuia avellanedae Ipê-roxo 

Tabebuia impetiginosa Ipê-rosa 

Tabebuia serratifolia Pau-d’arco 

Bombacaceae Ceiba pentandra Sumaúma 

Boraginaceae Cordia bicolor Freijó-branco 

Burseraceae Protium heptaphyllum Breu-branco 

Caesalpiniaceae 
Copaifera landesdorfii Copaiba 

Caesalpinia férrea Pau-ferro 

Chrysobalanaceae Licania tomentosa Oiti 

Clusiaceae Platonia insignis Bacuri 

Fabaceae 

Anadenanthera colubrina Angico branco 

Parkia pendula Faveira 

Hymenaeae courbaril Jatobá 

Enterolobium contortisiliquum. Orelha de Macaco 

Shizolobium amazonicum Paricá 

Bauhinia forficata Pata-de-vaca 

Clitoria fairchildiana Sombreiro 

Lecythidaceae Lecythis lúrida Sapucaia 

Malvaceae Sterculia pruriens Axixá 

Meliaceae 
Carapa guianensis Andiroba 

Cedrela odorata Cedro-rosado 

Myrtaceae Eugenia uniflora Pitanga 

Rubiaceae Jenipa americana Genipapo 

Sapindaceae Talisia esculenta Pitomba 

Sapotaceae  Manilkara huberi Massaranduba 

Tiliaceae Apeiba tibourbou Pau Balsa 

Urticaceae Cecropia hololeuca Embaúba-branca 

Fonte: VALE (2012). 

 

Na Tabela 13 é apresentada a lista de espécies que foram encontradas através do 

inventário florestal nos limites do Parque. 
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Tabela 13: Lista de espécies encontradas no inventário florestal com suas respectivas famílias botânicas, 

nome científico e nome comum. 

FAMÍLIA Nome Científico Nome Comum 

Apocynaceae Himatanthus drasticus (Mart.) Plumel  Janaúba 

Fabaceae Bauhinia L. Mororó 

Lecythidaceae Cariniana domestica (Mart.) Miers Cachimbeira 

Anacardiaceae 

Tapirira guianensis Pau pombo 

Anacardium occidentale L. Cajú 

Astronium fraxinifolium Gonçalo Alves 

Annonaceae 

Annona exsucca DC. Envira Preta 

Duguetia echinophora R.E.Fr. Atamejú 

Xylopia sericea A. St.-Hil. Pindaíba 

Arecaceae 
Attalea speciosa Mart ex Spreng Babaçu 

Syagrus oleracea Pati/Guariroba 

Bignoniaceae 
Handroanthus ochraceus (Cham.) Mattos Ipê 

Jacaranda copaia Jacarandá 

Boraginaceae 
Cordia trichotoma Louro pimenta 

Patagonula bahiensis Moric. Casca Fina 

Caesalpiniaceae Copaifera duckei Dwyer Copaíba 

Caryocaraceae Caryocar villosum (Aubl.) Pers. Piquiá 

Clusiaceae Gracinia brasiliensis Merim 

Combretaceae 

Buchenavia tomentosa Mirindiba 

Combretum leprosum Mufumbo 

Terminalia L. Catinga de porco 

Dilleniaceae Curatella americana L. Sambaíba 

Euphorbiaceae 

Croton L. Taipoca 

Sagotia Baill. Casca-seca 

Sapium glandulosum (L.) Morong Burra leiteira 

Fabaceae 

Dimorphandra mollis Fava d’anta 

Enterolobium contortisiliquum (Vell.) Morong Tamboril/Timborana 

Enterolobium sp Chuveiro 

Hymenaea courbaril L. Jatobá 

Pithecellobium sp6. Pintadinho 

Fabaceae  Platymiscium trinitatis Benth. Jacarandá 

Lecythidaceae 
Lecythis lurida (Miers) S.A.Mori Jarana 

Lecythis usitata Miers Sapucaí 

Malpighiaceae 
Byrsonima coccolobifolia Murici Bravo 

Byrsonima crassifólia Murici 

Malvaceae 

Apeiba tibourbou Aubl. Pente de Macaco 

Luehea grandiflora Mart. & Zucc. Açoita-cavalo 

Sterculia striata A. St.-Hil. & Naudin Sapucaia 

Myrtaceae 
Eugenia sulcata Spring ex. Martius Pitomba 

Psidium guineense Sw. Goiabinha 

Nephrolepidaceae Inga alba (Sw.) Willd. Ingá 

Opiliaceae Agonandra brasiliensis  Marfim 
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Phyllanthaceae  
Margaritaria nobilis L.f. Café brabo 

Phyllanthus L. Tinguí 

Polygibaceae Triplaris L.  Pajaú 

Rutaceae Zanthoxylum L. / aka Fagara sp Limãozinho 

Sapotaceae Manilkara huberi Maçaranduba 

Sapotaceae  Pouteria Albl. Tuturubá 

Simaroubaceae Simarouba versicolor A.St.-Hil.  Mata menino 

Urticaceae Cecropia pachystachya Trécul Embaúba 

Vochysiaceae  Salvertia A.St.-Hil. Folha-larga 

Fonte: Dados de pesquisa (2017). 

 

Dentre as espécies da Lista Oficial de Espécies Protegidas, existem duas que 

foram encontradas dentro no Parque, Attalea speciosa Mart. ex Spreng e Gonçalo Alves 

Astronium fraxinifolium Schott ex Spreng. 

Quanto ao recobrimento através do incremento de biomassa vegetal, pôde-se 

perceber um aumento de vegetação no passar do tempo, levando em consideração uma análise 

multitemporal através de imagens de satélite. Na Figura 48 é apresentada a cobertura do solo 

e é evidenciado que no ano de 2010 havia 10% de solo exposto, já quando comparado ao ano 

de 2016 essas áreas de solo exposto caíram para 4% (Figura 49). 

Este aumento de cobertura em parte está relacionado ao plantio compensatório e 

em parte pela colonização em muitas áreas abertas ao entorno do Parque por espécies 

exóticas.



 

110 

 

Figura 48: Mapa de vegetação modelo de mistura para frações de solo, vegetação e sombra ano de 2010. 
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Figura 49: Mapa de vegetação modelo de mistura para pfrações de solo, vegetação e sombra ano de 2016. 
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3.3 ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

A análise dos aspectos socioambientais da área do entorno do Parque Estadual do 

Sítio do Rangedor e os resultados das pesquisas bióticas e abióticas realizadas no interior da 

referida Unidade de Conservação, atrelada ao posicionamento e visão da população que 

possui um contato mais próximo com a UC, revela muito das problemáticas e anseios 

encontrados no local, sejam eles aparentes ou não. Nesse sentido, com a finalidade de 

contribuir com a melhoria da qualidade ambiental naquele espaço, torna-se necessário o 

desenvolvimento das seguintes atividades: 

 Levantamento da rede subterrânea de esgoto presente na área contigua ao 

Parque, para avaliação de sua integridade e possível remanejamento, assim como realização 

de estudos periódicos acerca dos efluentes lançados, bem como dos solos e recursos hídricos 

impactados por eles; 

 Aplicação de métodos apropriados à realidade geológica e geotécnica da área 

do Parque para monitoramento da qualidade da água; 

 Execução de estudos para definição das direções de fluxo da água subterrânea; 

 Solicitação aos empreendimentos e instituições contíguos ao Parque 

(SEBRAE, Assembleia Legislativa do Estado, CEMAR e IMESC) que realizem o 

direcionamento das águas pluviais por estes interceptadas nos respectivos telhados e pátios, 

para acumulação e retenção no interior do Parque Estadual do Sítio do Rangedor, por meio de 

dispositivos com fracionamento hidráulico; 

 Desenvolver ações de sensibilização ambiental junto à população local 

(moradores, trabalhadores e outros), através de atividades e programas periódicos de 

Educação Ambiental, de modo a orientá-la quanto à importância do Parque e sobre as formas 

e posturas ambientais que deverão ser adotadas e mantidas na área; 

 Implantar sistema de monitoramento eletrônico e policial em toda a extensão 

da UC, de modo a coibir a prática de delitos de qualquer natureza no local; 

 Realizar a melhoria da iluminação pública e segurança na área, visando 

possibilitar uma maior aproximação da população junto ao Parque; 

 Implantar mecanismos de sinalização da UC, indicando locais de acesso, 

pontos de restrição, áreas de uso comum, de maneira a reduzir os impactos antrópicos. A 

instalação das placas informativas servirão para indicar a proibição de descarte de resíduos, 

indicarão os números para denúncias como forma de coibir ações criminosas; 
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 Realizar a manutenção periódica do Parque, garantindo que seus recursos e 

infraestrutura sejam mantidos em condições ideais de uso por parte da população; 

 Realizar o Monitoramento ambiental periódico da área para garantir a 

perpetuação das populações ali existentes. É importante que seja realizado em parceria com 

pesquisadores e entidades de pesquisa e ensino. O mesmo deve ser acompanhado de um 

estudo etológico para entender a mudança comportamental, principalmente, dos primatas; 

 Elaboração de Pesquisas ecológicas e etológicas no Parque, além de 

complementação com os estudos genéticos, visto que a região encontra-se isolada e rodeada 

por agentes antrópicos, enquadrando-se na Teoria da Biogeografia de Ilhas; 

 As áreas com vegetação em condições ecológicas estáveis deverão servir para a 

coleta de germoplasma para catálogo, manutenção e garantia da variabilidade genética do 

ambiente; 

 A fragmentação da área (ruas e avenidas) deve ser evitada ao máximo, pois 

altera o comportamento dos animais; 

 Para as áreas com vegetação em condições ecológicas estáveis,  serão 

instaladas trilhas ecológicas para apreciação das belezas cênicas proporcionadas por este 

ecossistema. Neste caso o uso deve ser controlado e acompanhado por profissionais 

especializados; 

 Estruturar uma base de apoio para o Batalhão de Polícia Ambiental e/ou 

Batalhão de Bombeiros Ambientais para a garantia da segurança no interior do parque, além 

de auxílio na prevenção dos incêndios frequentes na região; 

 Estruturar um Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), tendo em 

vista que o Estado assumiu a responsabilidade pela fauna silvestre, de acordo com a Lei 

Complementar n°140/2011. O CETAS possibilitaria o manejo e introdução dos animais 

encontrados frequentemente pela população do entorno; 

 Com a instalação do muro perimetral do Parque, será necessária a construção 

de aceiro entre a estrutura e a vegetação do Parque, principalmente da região da Av. Eduardo 

Magalhães, dado o histórico de incêndios criminosos realizados na região. A estrutura de 

aceiro poderá ser utilizada também como região de passagem para rondas de proteção ao 

Parque; 

 Onde há baixa biodiversidade, será feito manejo, de maneira gradativa, para 

que estas áreas comecem a ser colonizadas por espécies nativas; 
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 Nas áreas com solo exposto, serão implantadas zonas livres para lazer, com o 

plantio de gramíneas (gramado), levando em consideração a espécie e tipos de controle, 

evitando-se a propagação para outras áreas do Parque; 

 Em locais de baixa biodiversidade (de acordo com o zoneamento apresentado 

neste Plano de Manejo) e de solo exposto poderão ser construídas infraestruturas como 

auditórios, pista de caminhada, academia ao ar livre, pracinhas para atividades lúdicas, dentre 

outros, garantindo ainda a acessibilidade a pessoas com deficiência; 

 As áreas com vegetação em estádios iniciais e médios de sucessão ecológica 

precisam ter maior atenção para sua conservação e deverão ser preferencialmente protegidas 

com isolamento e controle restrito de modo a garantir a regeneração do ambiente. 
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ENCARTE 4: PLANEJAMENTO 
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4.1 ZONEAMENTO 

Definição de áreas de Utilização: Modelagem Multicritério 

O método DELPHI, também conhecido como Modelagem Multicritério, é 

concebido como uma técnica consensual para um grupo de especialistas na tomada de decisão 

sobre um ou mais fenômenos, conforme destacam Wright e Giovinazzo (2000). Esse consenso 

é realizado através da definição de variáveis incluídas no fenômeno, bem como a importância 

de cada uma delas na consumação do fenômeno. 

Com os avanços das Geotecnologias, o método Delphi passou também a ser 

empregado de modo cartográfico, através da Álgebra de Mapas. A Álgebra de Mapas é uma 

linguagem especializada carregada de operações matemáticas e cartográficas. Segundo 

Câmara et al (2001) as operações matemáticas derivam das operações aritméticas, funções 

matemáticas, estatísticas e outras de natureza tipicamente quantitativa, já as operações de 

cunho cartográfico e espacial envolvem operações de ponderação, fatiamento, reclassificação 

e espacialização. 

Diante de tais características, a Modelagem Multicritério foi empregada na 

definição de zonas de fragilidade natural e, por sua vez, de áreas usuais dentro do Parque 

Estadual do Sítio do Rangedor (implantação de serviços de infraestrutura, visitação, trilhas, 

entre outros) de modo a congregar todos os aspectos particulares de cada elemento 

paisagístico, potencialidades e fragilidades.  

O objetivo final foi, através de pesos, identificar áreas mais frágeis (pesos mais 

altos) e menos frágeis (pesos mais próximos de 0). Os especialistas de cada área foram 

consultados os quais definiram as variáveis e os pesos referentes a cada fenômeno ligado à 

fragilidade do Parque. As variáveis utilizadas foram as mesmas apresentadas nos capítulos 

anteriores desse Plano (Tabela 14).  Após a fase de consulta e definição de pesos, com auxilio 

de ferramenta SIG, realizou-se a atribuição dos pesos às camadas vetoriais e matriciais de 

cada variável ambiental e, a posteriori, utilizando a álgebra de mapas, com a Equação 1, 

efetuou-se a geração do modelo. 

Os pesos e as variáveis definidas estão dispostos na tabela seguinte: 
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Tabela 14: Pesos e variáveis definidas para a Modelagem Multicritério. 

VARIÁVEL E (%) ENTIDADE PESO 

Zoneamento da Vegetação 

(10.5%) 

Solo Exposto e Domínio de Exóticas 1 

Carrasco 2 

Reflorestada 2 

Terra Firme 2 

Sucessão Ecológica 4 

Fragmento Preservado 7 

Vegetação em Equilíbrio 10 

Solo 

(40%) 

Neossolo-Quartzarenico 10 

Argissolo-Vermelho 9 

Neossolo-Litólico 5 

Condutividade/infiltração 

(30%) 

Alta 10 

Baixa 9 

Relevo 

(15%) 

10 -15 6 

15 – 20 7 

20 – 25 8 

25 – 30 9 

30 – 35 10 

Drenagem 

(4.5%) 

Lagoas 10 

Efêmeros 8 

Intermitentes 10 

1. Obs: Nestas variáveis usou-se a 

distância euclidiana na qual, a cada 

50m de distância do curso hídrico, o 

peso decai um ponto. 

 

EQUAÇÃO 1: 

Zonas de Fragilidade = ZonVegtação *0.105 + Solo * 0.4 + Condutividade * 0.3 + Relevo* 

0.15 + Drenagem*0.045. 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 

 

A partir dos pesos da Tabela 14 foi executada a equação (1) que resultou no mapa 

de Fragilidade, onde os valores mais altos foram identificados como zonas de alta fragilidade 

e, por isso, com uso restrito, e as zonas com menores valores foram identificadas como zonas 

de uso possível, em decorrência da baixa fragilidade modelada. Com vistas a proporcionar um 

melhor entendimento, os valores estatísticos foram agrupados conforme o quartil e assim, 

nomeou-se o nível de restrição (Figura 50). Por fim, as áreas fragilidade baixa-média e baixa 

foram representadas em um mapa (Figura 51) para discussão e análise dos especialistas, os 

quais definiram e nomearam as zonas quanto as suas potencialidade e usos. 
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Figura 50: Modelo multicritério destacando os níveis de fragilidade dentro do Parque Estadual do Sítio do Rangedor. 
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Figura 51: Áreas de Uso Extensivo. 
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4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO MANEJO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Considerando os objetivos estabelecidos pelo Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza - SNUC e pelo Sistema Estadual de Unidade de Conservação - 

SEUC, cabe a PE do Sítio do Rangedor atingir os seguintes objetivos específicos: 

 Proteger, em estado natural, zonas de recarga e descarga de água, bem como o 

sistema de drenagem ali estabelecido; 

 Propiciar a manutenção do equilíbrio do ciclo das águas no ambiente insular 

costeiro (ilha); 

 Contribuir de forma mais efetiva para o abastecimento de água potável para o 

município de São Luís; 

 Proteger as conexões hidráulicas dos fluxos de água potável, com as bacias dos 

rios Calhau e Anil; 

 Proteger área ecotonal, que concentra aspectos fitofisionômicos característicos 

das formações vegetais maranhenses, formações Amazônica, Cerrado e Caatinga; 

 Proteger espécies, da flora e fauna, contribuindo para a manutenção da 

diversidade biológica e dos recursos genéticos, com destaque para a proteção das 

espécies associadas às matas. 

 Propiciar meios para o estabelecimento de programas e estudos diferenciados 

para as áreas degradadas visando a recuperação ou utilização dessas áreas para 

implantação de projetos de cunho recreativo; 

 Servir como área para a reintrodução de espécies provavelmente extintas na 

área, mediante pesquisas autorizadas e que incluam o monitoramento da fauna; 

 Promover a conectividade entre outros fragmentos de vegetação, possibilitar o 

fluxo gênico das espécies silvestres que ocorrem na região; 

 Propiciar maior conhecimento, através de pesquisas científicas, dos atributos 

naturais inseridos nos limites e entorno da Unidade; 

 Promover a inserção de elementos naturais na composição da paisagem urbana 

local, buscando uma harmonia entre o ambiente construído e o natural; 

 Proteger as belezas cênicas estabelecidas, principalmente, através das 

formações vegetais; 

 Promover a conscientização ambiental abordando os recursos naturais e 

processos geoambientais como veículo de aproximação das comunidades 

residentes; 
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 Promover a educação ambiental monitorada; 

 Servir de instrumento para a melhoria da qualidade de vida das comunidades 

do entorno, abrangendo aspectos de melhoria da qualidade do sistema urbano, 

educação e conscientização ambiental; 

 Promover maior controle da especulação imobiliária nos limites da PE; 

 Servir como instrumento de ordenamento e ocupação do espaço urbano de seu 

entorno imediato. 

 

4.3 NORMAS GERAIS 

Para cumprimento de suas finalidades, ficam especificadas as seguintes normas 

para o Parque Estadual do Sítio do Rangedor, as quais deverão ser perseguidas durante o 

processo de estruturação da gestão da mesma: 

 São proibidos o ingresso e a permanência na unidade, de pessoas portando 

armas, materiais ou instrumentos destinados ao corte, caça ou a quaisquer outras 

atividades prejudiciais à fauna ou à flora, exceto para atividades com fins 

científicos e autorizados pelo órgão gestor; 

 O acesso às áreas da Unidade só poderá ser feito por meio de autorização 

expressa do órgão gestor da unidade; 

 A visitação só poderá ser realizada com finalidade educativa e recreativa, 

seguindo os programas estabelecidos para a Unidade. Estas atividades serão 

oferecidas a toda a sociedade; 

 Todas as atividades educativas, inclusive as das universidades, para as aulas de 

campo, só poderão ser realizadas mediante autorização do órgão gestor; 

 Fica definido que no PE Sítio do Rangedor, para as atividades educativas, terão 

frequência a ser regulamentadas pelo órgão gestor; 

 Fica proibido o trânsito de veículos e carroças dentro da Unidade sem 

autorização prévia; 

 Os trabalhos mecanizados de recuperação de área e retirada de lixo e entulho 

só poderão ser feitos mediante autorização do órgão gestor, estando os mesmos 

previstos em projetos específicos; 

 É proibido o lançamento de resíduos sólidos e líquidos no interior e nas áreas 

de influência da UC, sob pena de notificação e aplicação de multa, conforme a lei 

de crimes ambientais (Lei nº 9.605/98); 
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 A infraestrutura a ser instalada na unidade servirá para gestão, fiscalização, 

educação ambiental e recreação, limitando-se a áreas que não estejam altamente 

conservadas. Recomenda-se a utilização de métodos que não comprometam a 

capacidade de infiltração do solo; 

 É vedada a construção de quaisquer obras de engenharia que não sejam de 

interesse da unidade, tais como rodovias, barragens, aquedutos, oleodutos, linhas 

de transmissão, entre outras; 

 A fiscalização da unidade deverá ser permanente e sistemática; 

 É proibida a utilização de fogo na UC; 

 Fica proibida a implantação de serviços para manutenção de veículos, como: 

mecânicos, lavagem e abastecimento; 

 As pesquisas a serem realizadas na unidade deverão ser autorizados pelo órgão 

gestor, segundo procedimentos vigentes; 

 São práticas proibidas: a caça, a coleta e a apanha de espécimes da fauna e da 

flora, em todas as zonas de manejo, ressalvadas aquelas com finalidades 

científicas, desde que autorizadas pelo órgão gestor; 

 A introdução ou a reintrodução de espécies da flora ou da fauna somente serão 

permitidas quando autorizadas pelo órgão gestor, orientadas por projeto 

específico; 

 Por estar localizada dentro da cidade de São Luís, fica proibido a construção de 

residências (funcionais ou não) e alojamento na área da PE do Sítio do Rangedor. 

 

4.4  PLANEJAMENTO POR AREAS DE ATUAÇÃO 

As ações planejadas para serem desenvolvidas no Parque Estadual do Sítio do 

Rangedor, foram organizadas em grupos de acordo com a afinidade temática. Para isso 

levamos em consideração e adequamos o planejamento proposto para a mesma área em 2006.  

Visando a devida identificação das Propostas e Normas específicas, serão usados 

os ícones apresentados a seguir: 

Números - Para indicação de atividades ou sub-atividades ( ex. 1; 1.1); 

( • ) Para as normas específicas. 

A seqüência das atividades apresentadas não representa um ordenamento de 

prioridades para o manejo da PE do Sítio do Rangedor. 
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4.4.1 Gestão 

1 - Implantar o quadro funcional mínimo para o PE, o qual deverá ser composto 

de 6 (seis) funcionários, distribuídos nas seguintes funções: 

- Atividades gerenciais e administrativas – dois funcionários; 

- Atividades de proteção e manejo – dois funcionários; 

- Atividades de visitação e conscientização ambiental – um funcionário; 

- Atividades de pesquisa e monitoramento – um funcionário. 

 

2 - Definir local para implantação da infraestrutura administrativa da Unidade e 

para a equipe da mesma. 

• O local deverá ser de fácil acesso; estar localizado, preferencialmente, mais 

próximo dos limites da UC; proximidade com a rede de serviços público, como 

água, esgoto, recolhimento de lixo, eletricidade e telefonia. 

• Elaborar projeto executivo para garantia da segurança e manutenção da 

infraestrutura. 

• Elaborar projeto executivo para construção e implementação da sede 

administrativa do PE do Sítio do Rangedor, contemplando espaços destinados a 

administração e manejo da Unidade, para a realização de atividades de educação 

ambiental, sanitários, copa e estacionamento para veículos e ônibus. 

• Elaborar projeto executivo para construção de local para apoio às atividades de 

fiscalização e combate a incêndio e pesquisa, que deverá estar localizado próximo 

a sede da Unidade, contemplando alojamento, banheiros, cozinha e sala para 

preparação de material (pias, bancadas e estufa). 

• Adquirir os seguintes equipamentos para a Unidade: 

- veículos funcionais para a equipe; 

- móveis para a sede administrativa e para o local de apoio às atividades de 

fiscalização e pesquisa; 

- linha telefônica, acesso a internet e sistema de rádio comunicação; e 

- computadores, impressoras, projetor de imagens e tela de projeção. 

 

3 - Elaborar o Regimento Interno do PE. 

• O Regimento Interno contemplará as normas administrativas da Unidade, 

horário de funcionamento, atribuições dos diferentes setores administrativos da 



 

124 

UC, perfil das funções do organograma, normas de ocupação das suas instalações, 

dentre outros; 

 

4 - Articular junto com o Batalhão de Policia Ambiental, a implantação de sistema 

de vigilância interna e externa ao PE. 

• Fomentar uma maior eficiência do sistema de vigilância por meio da capacitação 

dos policiais para o melhor desempenho de suas funções, incluindo um maior 

conhecimento técnico sobre os meios físico e biótico do PE e respectivas funções 

ambientais, e também a melhoria das relações sociais e interpessoais; 

• Equipar o destacamento do Batalhão com equipamentos de primeiros socorros, 

de combate a incêndios e com GPS. 

 

5 - Contratar empresa especializada para a realização de estudos de viabilidade 

técnica e econômica para a implantação de sistema de vigilância eletrônica em áreas críticas 

da Unidade. 

 

6 - Estabelecer sistema de manutenção das cercas do PE, com inspeções 

rotinerias. Estudos deverão ser realizados com a finalidade de estabelecer mecanismos para 

inibição ações de vandalismo na Unidade e na cerca. 

 

7 - Realizar estudos para a definição e implementação do sistema de circulação 

interna da UC. 

• Elaborar e implementar projeto de engenharia para a melhoria das condições de 

trafegabilidade, durante todo o ano, das vias de circulação da Unidade, 

objetivando as atividades de fiscalização, educação ambiental, pesquisa, 

monitoramento e de combate a incêndios. 

- As estradas só poderão ser implementadas em zonas compatíveis com a 

atividade; 

- Na concepção deste projeto, deverão ser atingidos os seguintes objetivos: o 

controle da erosão causada pelos corpos hídricos, a redução da degradação 

do solo e minimização do assoreamento e poluição dos corpos d’água; 

- O projeto deverá abranger meios e/ou ações de engenharia para controlar o 

escoamento superficial das águas, correção dos processos erosivos 
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existentes, instalação de infraestrutura que possam assegurar a redução na 

velocidade da água 

e sua capacidade de transporte de materiais; 

- O projeto deverá prever ainda um programa de manutenção das estradas e 

a reabilitação das condições ambientais das áreas das mesmas que serão 

desativadas; 

- A pavimentação ou impermeabilização total de estradas só deverá ser 

projetada nos casos onde as condições do terreno permitirem, tendo como 

objetivo minimizar os processos erosivos assim como a compactação dos 

solos e danos à vegetação marginal das estradas. 

 

8 - Fomentar o trabalho voluntário na Unidade, com base na Lei nº 9.608, de 18 

de fevereiro de 1998. 

• Os voluntários deverão desenvolver trabalhos referentes a implementação e 

acompanhamento das atividades da Unidade, quando julgadas pertinentes, tais 

como monitoramento ambiental, pesquisa, apoio operacional às atividades de 

combate a incêndio, recepção e orientação de visitantes, capacitação e 

conscientização ambiental, dentre outras; e 

• Todos os voluntários deverão ser capacitados, se necessário, para as atividades 

que desenvolverão e terão supervisores definidos. 

• Definir o perfil, horários e rotinas de trabalho que serão desenvolvidas pelos 

voluntários. 

• Estabelecer um programa de divulgação das atividades vocacionadas de 

voluntariado da Unidade. 

• Buscar apoio para efetivação de seguro de vida e acidentes pessoal para os 

voluntários. 

 

9 - Estabelecer um programa para estagiários para o PE. 

• O programa obedecerá aos critérios estabelecidos por legislação pertinente e será 

desenvolvido em conjunto com o departamento de recursos humanos da SEMA; 

• Os estagiários só poderão atuar nas áreas em que a SEMA conte com 

profissionais para realizar a supervisão destes. 
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10 - Elaborar, em conjunto com o Batalhão da Polícia Ambiental, um programa de 

fiscalização para coibir de forma definitiva as seguintes atividades: 

• A retirada de madeira, palha e lenha para carvão e a caça predatória dentro da 

UC; 

• Elaborar, em conjunto com a Superintendência de Gestão de Resíduos, um 

programa para coibir o lançamento indiscriminado de resíduos dentro e no 

entorno; 

• Este programa deverá ser de forma permanente até que haja uma completa 

mudança de comportamento por parte da população do entorno; e 

• Placas deverão ser instaladas, em locais estratégicos, informando as proibições 

objeto deste programa. 

 

11 - Orientar e fiscalizar os locais de lavagem de veículos, oficinas mecânicas e 

concessionárias, localizados no entorno da UC, no que se refere à necessidade de instalação 

de sistema de captação de água servida e de filtros para tratamentos da água utilizada, com a 

finalidade de impedir a contaminação/poluição da rede hídrica por óleo e graxa. 

 

12 - Instituir o Conselho Consultivo do PE do Sítio do Rangedor. 

• Deverão fazer parte do Conselho representantes dos seguintes segmentos: Setor 

Público, Setor Privado e Sociedade Civil Organizada. 

 

13 - Desenvolver e implementar projeto de comunicação visual, abrangendo 

sinalização indicativa, de localização e de advertência para a Unidade. 

• Promover, periodicamente, a manutenção das placas instaladas e a reposição das 

placas danificadas. 

• Remover toda a sinalização que não esteja em conformidade com o projeto. 

 

4.4.2 Articulações Interinstitucionais 

1 - Estabelecer parcerias institucionais ou Acordos de Cooperação entre a SEMA, 

a Assembleia Legislativa, o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) e o Centro de Convenções de São Luís, para que viabilizem a urbanização 

ecologicamente equilibrada do entorno e de áreas marginais do PE, e o apoio com recursos 

humanos, materiais e/ou financeiros para suporte permanente da Unidade. 
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2 - Estabelecer instrumentos legais para atuação do Batalhão da Polícia Ambiental 

no PE do Sítio do Rangedor, se possível com a criação de um destacamento para esta Unidade 

de Conservação. 

 

3 - Fortalecer as relações da SEMA com a Secretaria de Estado do Planejamento e 

Orçamento (SEPLAN), Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA), 

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), Instituto Municipal de 

Paisagem Urbana (IMPUR), visando a melhoria dos serviços de coleta de resíduos e limpeza 

urbana, serviço de saneamento básico, segurança pública e iluminação na região do entorno 

do PE. 

 

4 - Realizar ações conjuntas com a Superintendência de Educação Ambiental para 

a execução de atividade de conscientização ambiental previstas neste Plano de Manejo e no 

Plano Estadual de Educação Ambiental. 

 

5 - Proteger os limites da UC por meio de convênio com a prefeitura e o BPA. 

 

6 - Buscar parceria com a CAEMA para a implantação de um programa de 

monitoramento da qualidade da água da microbacia do Rio Calhau. 

 

7 - Estudar em conjunto com a CAEMA mecanismos para que as águas pluviais 

da Av. Jerônimo de Albuquerque e da Av. Luis Eduardo Magalhães, sejam direcionadas para 

fora dos limites da UC, de modo que não se tonem um significativo agente poluidor das águas 

subterrâneas do local. 

 

8 - Solicitar à CAEMA a realização dos procedimentos necessários para que as 

condições de esgotamento sanitário do bairro Santa Eulália sejam melhoradas, com a 

finalidade de propiciar melhores condições à população local e impedir que o atual sistema 

venha a comprometer a qualidade das águas subterrâneas. 

 

9 - Solicitar ao órgão responsável pela limpeza e a coleta de lixo um melhor 

atendimento dos serviços, principalmente relacionados à constante manutenção das grelhas de 

sarjeta (boca de lobo) dos bairros do entorno da UC. 
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10 - Discutir junto à ALEMA a necessidade de implantar medidas preventivas e 

corretivas para evitar problemas do sistema de drenagem e nas nascentes localizadas dentro da 

UC e próximas à sede da instituição. 

 

4.4.3 Conscientização, Educação e Comunicação Ambiental 

1 - Elaborar e implementar, em conjunto com a Superintendência de Educação 

Ambiental, um programa de conscientização/educação ambiental para os moradores, 

educadores do entorno do PE e demais instituições de ensino público e privado. 

• A SEMA deverá buscar parceiros, como as Secretarias de Educação, ONGs e 

Universidades, para elaboração e implementação do programa. 

• O Programa será estruturado para o atendimento dos seguintes temas: 

- O histórico da criação da Unidade e seus objetivos; 

- A importância dos espaços protegidos, em termos ambientais e 

socioeconômicos; 

- A história natural da região, aspectos hidrogeológicos, fauna e flora que 

ocorrem na área; 

- Conservação e importância dos recursos naturais e hídricos protegidos 

pelo PE; 

- Aspectos geomorfológicos do PE e seu papel de dispersor de fluxos de 

água subterrânea; 

- Benefícios socioambientais e socioeconômicos advindos do uso adequado 

dos espaços protegidos e da implantação do PE, em especial o clima e os 

recursos hídricos; 

- A importância da prevenção e do combate a incêndios florestais, bem 

como as ações necessárias à sua implementação; 

- Gestão de resíduos, em parceria com a Superintendência de Gestão de 

Resíduos; 

- Relações estabelecidas entre a qualidade de vida e a proteção de recursos 

naturais; 

- As normas estabelecidas para a Unidade; e 

- Os meios de participação da comunidade nas atividades de proteção do PE. 

• O Programa deverá ser desenvolvido através dos mais variados recursos e 

atividades, dentre eles: 

- Realização de atividades junto a instituições de ensino; 
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- Participação em festas e eventos promovidos pelas comunidades de 

entorno; 

- Desenvolvimento de materiais de comunicação, como folhetos, cartilhas, 

cartazes, dentro outros; 

- Atividades vivenciais realizadas na Unidade, como visitas guiadas; e 

- Concepção de uma exposição permanente para a unidade. 

• O Programa deverá contemplar a capacitação de voluntários, parceiros e 

estagiários para atuarem na sua implementação. 

 

2 - Elaborar programa de comunicação social, enfocando os seguintes aspectos do 

PE: 

- As delimitações e o zoneamento do PE; 

- Os benefícios ambientais, sociais e econômicos advindos com a 

implementação do Plano de Manejo; 

- A importância da participação das comunidades na proteção da UC; 

- As espécies da flora e fauna importantes para a conservação; 

- Valorização e proteção dos remanescentes florestais existentes na UC; 

- As normas estabelecidas para a Unidade; 

- Ações de prevenção e combate a incêndios; e 

- A necessidade de proteção dos recursos hídricos, das áreas de recarga e das 

matas ciliares. 

• O programa deverá contar com a participação de voluntários e estagiários, e 

utilizar a mídia disponível na região. 

• O programa será elaborado e implementado pela SPR.BAP, em conjunto com a 

Assessoria de Comunicação da SEMA, contando com a participação de atores 

envolvidos diretamente com o PE (moradores, comerciantes, funcionários dos 

estabelecimentos comerciais, instituições licenciadoras de atividades comerciais 

na região do entorno, dentre outras). 

• Elaborar material de divulgação, em linguagem acessível aos diversos públicos, 

apresentando os temas abordados no programa. 

 

4.4.4 Manejo dos Recursos Naturais 
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1 - Implementar, em conjunto com o Batalhão de Bombeiros Ambientais, um 

sistema de prevenção e combate a incêndios florestais para a Unidade. O sistema deverá 

contemplar os seguintes itens: 

- Estruturar brigada para atuação no período crítico (contendo alojamento e 

depósito de material); 

- Promover treinamento para os brigadistas; 

- No período crítico os brigadistas deverão operar em regime de plantão; e 

- Os brigadistas deverão utilizar, preferencialmente, motocicletas e 

bicicletas nos serviços de fiscalização e ronda. 

2 - Adquirir os seguintes equipamentos de prevenção e combate a incêndio e de 

proteção individual para os brigadistas: 

- Prevenção e Combate: abafadores, bombas-costal, enxadas, pás e rastelos, 

lança-chamas, enxadões, motosserra, roçadeira costais portáteis, rádios HT e 

rádio fixo; e 

- Proteção Individual: capacetes, máscaras com filtro contra gases, cantis, 

óculos, botas de cano alto, uniformes, luvas de couro flexível, cintos, 

mochilas, binóculos e lanternas. 

 

4.4.5 Pesquisa 

1 - Implementar um sistema de gestão da atividade de pesquisa e monitoramento 

para a UC. 

• O desenvolvimento de pesquisas na UC só será permitido mediante autorização 

emitida pelo seu órgão gestor. 

• Os pesquisadores poderão contar com pontos de apoio para o desenvolvimento 

de suas atividades. 

 

2 - Incentivar o desenvolvimento de pesquisas no PE, principalmente aquelas 

relacionadas às diferentes formas de recuperação de área e reabilitação do ecossistema. 

 

3 - Buscar parcerias com instituições de pesquisa, órgãos e instituições de 

financiamento, visando a obtenção de recursos para o desenvolvimento de pesquisas e 

atividades de monitoramento indicadas neste Plano, cujos resultados serão aproveitados para 

o controle e o entendimento dos processos naturais que regem os sistemas biótico e abiótico 

da Unidade. 
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4 - Divulgar junto às instituições de ensino e pesquisas, e em mídia apropriada, a 

relação das pesquisas indicadas neste Plano e as facilidades oferecidas pela UC para 

realização das mesmas. 

 

5 - Elaborar e implementar, em conjunto com a Superintendência de Recursos 

Hídricos, um projeto voltado à Microbacia do Calhau com vistas ao conhecimento (resgate de 

dados) do ciclo hidrológico regional. 

• O projeto deverá permitir a geração de um modelo hidrológico da microbacia e o 

monitoramento da qualidade de água. 

• Para o desenvolvimento do projeto, serão buscadas parcerias com instituições 

envolvidas com a temática. 

 

6 - Realizar estudos para o levantamento de potencialidades de visitação na 

Unidade. 

• Os estudos deverão seguir as orientações básicas do Plano de Manejo e obedecer 

ao zoneamento estabelecido. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

  

Pesquisa: Diagnóstico Socioeconômico e de Percepção Ambiental - Parque Estadual Sítio do                     

Rangedor 

Pesquisadores: Francisco das Chagas Miranda Carvalho Júnior (Analista Ambiental - SEMA/SBAP);  

 Wallacy Borges Teixeira Silva (Auxiliar de Serviços - SEMA/SBAP); 

 Andressa Isabela Ferreira da Silva (Bióloga - Colaboradora). 

 

1. Natureza da pesquisa: diagnosticar a situação social, econômica e ambiental da área de entorno 

do Parque Estadual Sítio do Rangedor, de forma a integrar os estudos acerca da atualização do 

Plano de Manejo do referido parque. 

2. Participantes da pesquisa: moradores, estabelecimentos e demais entes localizados nas 

proximidades do parque. 

3. Envolvimento na pesquisa: o entrevistado tem liberdade para recusar a sua participação em 

qualquer outra fase da pesquisa, sem qualquer prejuízo. Sempre que necessário, poderá solicitar 

mais informações através do telefone da Superintendência de Biodiversidade e Áreas Protegidas 

(SBAP) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recurso Naturais (SEMA).  

4. Sobre as entrevistas: todas as entrevistas ocorrerão através da aplicação de questionários 

semiestruturados, compostos por perguntas relacionadas ao perfil socioeconômico do 

entrevistado e sua percepção ambiental. 

5. Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não traz complicações legais ao 

entrevistado, não oferecendo, ainda, nenhum risco à sua dignidade. 

6. Confidencialidade: todas as informações coletadas nesta pesquisa são estritamente 

confidenciais. Na publicação dos resultados, a identidade do entrevistado será mantida em sigilo, 

sendo omitidas todas as informações que permitam identificá-lo. 

7. Benefícios: ao participar desta pesquisa, o entrevistado não terá nenhum benefício direto. 

Entretanto, estará contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de 

conhecimento científico, fornecendo dados essenciais para a elaboração do estudo final. 

8. Pagamento: o entrevistado não terá nenhum tipo de despesa para participar desta pesquisa, bem 

como nada será pago por sua participação. 

 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Tendo em vista os itens acima apresentados, eu, de forma livre e esclarecida, manifesto 

meu consentimento em participar da pesquisa. Declaro que recebi cópia deste termo de consentimento, 

e autorizo a realização da pesquisa e a divulgação dos dados obtidos neste estudo. 

 

__________________________________ 

Participante: 

 RG: 

 

 

__________________________________ 

Janaína Gomes Dantas 

Superintendente de Biodiversidade e Áreas Protegidas 

Matrícula: 2542736  

 

São Luís, ____/____/____ 

 
ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS 

SUPERINTENDÊNCIA DE BIODIVERSIDADE E ÁREAS PROTEGIDAS 
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APÊNDICE 2: Questionário Socioeconômico e de Percepção Ambiental (Moradores) 
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Plano de Manejo do Parque Estadual Sítio do Rangedor 

Questionário Socioeconômico e de Percepção Ambiental (Moradores) 

1 – Dados de identificação 

Nome: ______________________________________ Sexo:(  ) Masc.      (  ) Fem. 

Idade: ______________________________________ Profissão: ___________________ 

2 – Escolaridade:  

(  ) Sem escolaridade 

(  ) Ens. Fun. Incompleto 

(  ) Ens. Fun. Completo 

(  ) Ens. Méd. Incompleto 

(  ) Ens. Méd. Completo 

(  ) Ens. Sup. Incompleto 

(  ) Ens. Sup. Completo 

3 – Renda mensal 

(  ) Menos de 1 salário mínimo 

(  ) 1 a 2 salários mínimos 

(  ) 2 a 3 salários mínimos 

(  ) 3 a 4 salários mínimos 

(  ) Mais 4 salários mínimos 

 

4 – Situação do Imóvel 

(  ) Próprio   (  ) Alugado   (  ) Arrendado 

5 – Tempo de moradia no local 

(  ) Menos de 1 ano 

(  ) 1 a 2 anos 

(  ) 2 a 4 anos 

(  ) 4 a 6 anos 

(  ) Mais de 6 anos 

6 – Destinação dos resíduos sólidos (lixo)  

(  ) Coleta pública 

(  ) Reutilização 

(  ) Reciclagem 

(  ) Incineração 

(  ) Outra. Qual? ______________ 

7 – Destinação de efluentes 

(  ) Sistema público (  ) Fossa negra 
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(  ) Fossa séptica (  ) Outra. Qual? ______________ 

8 –Abastecimento de água 

(  ) Sistema público 

(  ) Poço artesiano 

(  ) Outro. Qual? ____________________ 

9 – Você sabe o que é uma Unidade de Conservação? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Comentário: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10 – Você sabe o que é um Parque Estadual? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Comentário: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

11 – Você conhece o Parque Estadual Sítio do Rangedor? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

12 – Você faz algum tipo de utilização do Parque Estadual Sítio do Rangedor? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Comentário: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

13 – Você sabe a importância do Parque Estadual Sítio do Rangedor? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Comentário: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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14 – Quais benefícios poderiam ser proporcionados pelo Parque Estadual Sítio do Rangedor à 

comunidade? 

(  ) Não soube responder 

Comentário: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

15 – Quais animais você observa ou já observou na área do parque? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

16 – Num contexto social e ambiental, considerando o período dos últimos 10 anos, quais 

mudanças você percebeu nesta área? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

17 – Quais os principais problemas ambientais que você percebe nesta área? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

18 – Você considera que essas problemáticas podem ocasionar problemas de saúde pública? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Comentário: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

19 – Você acha que esses problemas são responsabilidade de quem? 

(  ) Comunidade 

(  ) Administração Municipal 

(  ) Administração Estadual 

(  ) Administração Municipal e Estadual 

(  ) Todos 

(  ) Ninguém 

(  ) Outro. Qual? __________________ 

 

20 – O que deveria ser feito para solucionar esses problemas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Local/Bairro: Data: ____/____/____ 
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APÊNDICE 3: Questionário Socioeconômico e de Percepção Ambiental (Estabelecimentos) 
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Plano de Manejo do Parque Estadual Sítio do Rangedor 

Questionário Socioeconômico e de Percepção Ambiental (Estabelecimentos) 

1 – Dados de identificação 

Nome do estabelecimento: 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Entrevistado (a): 

______________________________ 

Sexo: (  ) Masc.      (  ) Fem. 

Função: _______________________ 

2 – Quantidade estimada de funcionários 

(  ) Até 10 

(  ) 10 - 20 

(  ) 20 - 30 

(  ) 30 - 40 

(  ) 40 - 50 

(  ) Mais de 50 

3 – Horários de funcionamento 

Dias úteis:____h____ | ____h____ 

Fins de semana:____h____ | ____h____ 

4 – Renda mensal  

(  ) Menos de R$1.000,00 

(  ) R$1.000,00 - R$3.000,00 

(  ) R$3.000,00 - R$5.000,00 

(  ) R$5.000,00 - R$7.000,00 

(  ) Mais R$7.000,00 

(  ) Sem fins lucrativos 

5 – Situação do Imóvel 

(  ) Próprio   (  ) Alugado   (  ) Arrendado 

6 – Tempo de funcionamento no local 

(  ) Menos de 1 ano 

(  ) 1 a 2 anos 

(  ) 2 a 4 anos 

(  ) 4 a 6 anos 

(  ) Mais de 6 anos 

7 – Destinação dos resíduos sólidos (lixo)  
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(  ) Coleta pública 

(  ) Reutilização 

(  ) Reciclagem 

(  ) Incineração 

(  ) Outra. Qual? ______________ 

8 – Destinação de efluentes 

(  ) Sistema público 

(  ) Fossa séptica 

(  ) Fossa negra 

(  ) Outra. Qual? ______________ 

9–Abastecimento de água 

(  ) Sistema público 

(  ) Poço artesiano 

(  ) Outro. Qual? ____________________ 

10 – Você sabe o que é uma Unidade de Conservação? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Comentário: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

11 – Você sabe o que é um Parque Estadual? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Comentário: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

12 – Você conhece o Parque Estadual Sítio do Rangedor? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

13 – Você sabe a importância do Parque Estadual Sítio do Rangedor? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Comentário: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

14 – Quais benefícios poderiam ser proporcionados pelo Parque Estadual Sítio do Rangedor a 
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este estabelecimento? 

(  ) Não soube responder 

Comentário: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

15 – Num contexto social e ambiental, considerando o período dos últimos 10 anos, quais 

mudanças você percebeu nesta área? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

16 – Quais os principais problemas ambientais que você percebe nesta área? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

17 – Você considera que essas problemáticas podem ocasionar problemas de saúde pública? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

Comentário: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

18 – Você acha que esses problemas são responsabilidade de quem? 

(  ) Comunidade 

(  ) Administração Municipal 

(  ) Administração Estadual 

(  ) Administração Municipal e Estadual 

(  ) Todos 

(  ) Ninguém 

(  ) Outro. Qual? __________________ 

 

19 – O que deveria ser feito para solucionar esses problemas? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Local/Bairro: Data: ____/____/____ 
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LAUDO ANALÍTICO Nº 10\2017 

  

1. INTERESSADO: SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 

Naturais 

  

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO:  

 

Local 

vistoriado 
Parque Estadual do Sítio do Rangedor 

Tipo de 

Atividade: 
Unidade de Conservação 

Endereço / 

Responsável: 
Búzios - Alto do Calhau, São Luís - MA, Alto do Calhau CEP 65075-380 

CNPJ 05294848/0001-94 

 

3. MAPA DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM 

Figura 01 – Mapa dos pontos de coleta 

 

Fonte: Google Earth 
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4. DADOS DE AMOSTRAGEM 

 

PONTOS 

AMOSTRADOS 

 

P01 

 

P02 

 

P03 

 

 P04 

 

DATA DA 

COLETA: 

 

02/02/2017 

 

02/02/2017 

 

02/02/2017 

 

02/02/2017 

 

HORA DA 

COLETA: 

 

08h30min 

 

9h00min 

 

9h30min 

 

9h30min 

 

COORDENADAS: 

 

-2.500436S 

-44.269154W 

 

-2.500280S  

-44.269079W 

 

-2.493818S 

 -44.276334W 

 

23M 0580478 

9723968 

 

ALTITUDE: 

 

24m 

 

25m 

 

21m 

 

17m 

 

TIPO DE 

AMOSTRA: 

 

Esgoto 

Sanitário bruto 

 

Esgoto 

Sanitário 

tratado 

 

Água doce – 

Classe especial 

 

Água doce – 

Classe especial 

 

ORIGEM: 

 

 

Estação de 

Tratamento de 

Esgoto-ETE 

Estação de 

Tratamento de 

Esgoto  

Galeria de 

drenagem  

 

Lagoa  

LOCAL DA 

COLETA: 

 

Assembleia 

Legislativa do 

Maranhão 

Assembleia 

Legislativa do 

Maranhão 

7m da margem 

da Avenida dos 

Holandeses  

65m da 

margem da 

Avenida 

Euclides 

Figueiredo 

 

MUNICIPIO: 

 

São Luis 

 

São Luis 

 

São Luis 

 

São Luis 

 

CHUVAS NAS 

ÚLTIMAS 

24 HORAS: 

 

SIM 

 

SIM 

 

SIM 

 

SIM 

 

 

 

NOME DOS 

COLETORES: 

Aluismar 

Mendonça 

Cidreira; Ilmo 

Andreisson 

Marques 

Aluismar 

Mendonça 

Cidreira; Ilmo 

Andreisson 

Marques 

Aluismar 

Mendonça 

Cidreira; Ilmo 

Andreisson 

Marques 

Aluismar 

Mendonça 

Cidreira; Ilmo 

Andreisson 

Marques Ribeiro 
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Ribeiro Ribeiro Ribeiro 

 

4. RESULTADOS ANALÍTICOS 

 

1
Número Mais Provável-Método analítico: Substrato definido (Colilert-24. Standard Methods 

for the Examination of Water and Wastewater, 9222D. 

 

 

 

 

PARAMETROS/  

UNIDADES 

 

 

RESULTADOS ANALITICOS/ 

CONDIÇÕES 

 

 

DISPOSITIVOS LEGAIS 

  

 

 

P01 

 

 

 

 

      P02 

 

 

P03 

 

 

P04 

 

Resolução 

CONAMA 

430/2011 

 

Resolução 

CONAMA 

357/2005 art. 13 

 

pH 7,789 7,012 7,00 5,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*VIDE 

CONCLUSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDIÇÕES 

NATURAIS DO 

CORPO DE 

ÁGUA 

Temperatura do 

ar (°C) 
29,0 °C 30,5 °C 29,89 °C 32,5 °C 

Temperatura da 

amostra (°C) 
31,0 °C 29,8 °C 30,20 °C 26,7 °C 

Oxigênio 

Dissolvido (mg/L) 

 

2,11 
 

1,40 
 

- 
 

- 

Condutividade 

Elétrica (µS/cm) 
455 158 

  - - 

Salinidade (‰) 
 

 0,14 

 

0,09 

- - 

Sólidos Totais 

Dissolvidos (mg/L) 
299  178 

 

- 

 

- 

 

 

Materiais 

Flutuantes 

Presenç

a 
Presença Presença Presença 

Óleos e Graxas 
Ausênci

a 
Ausência Ausência Ausência 

Substâncias que 

comuniquem gosto 

ou dor 

Presenç

a 
Presença Presença Ausência 

E. coli (NMP
1
/100 

mL) 

 

>48392,

0 

 

15402,0 

 

>48392,0 

 

346,00 
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6. CONCLUSÃO 

O Parque Estadual do Sitio do Rangedor passou por mudança de categoria, antes era 

Estação Ecológica e passou para a categoria de Parque. Por esta razão a SEMA está 

atualizando o Plano de manejo e as análises de água coletadas no interior da Unidade será 

importante para demonstrarmos a fragilidade da Unidade de Conservação perante a 

urbanização da área de entorno.  

Informo que já concluímos os estudos de Fauna, Flora e geologia da área, faltando 

apenas as análises da água para concluirmos o Plano de Manejo, segundo Janaína Dantas, 

superintendente da SBAP – Superintendência de Biodiversidade e Áreas Protegidas. 

Os resultados analíticos mostrados nos Quadro Item 5 (cinco)  e no Anexo 2 (dois) 

continuarão sendo investigadas pelo Laboratório de Análises Ambientais que emitirá parecer 

técnico a ser encaminhado posteriormente (em 90 dias) à SBAB devido à inexistência de 

poços de monitoramento de águas subterrâneas se constatou a necessidade de que sejam 

instalados os poços piezométricos conforme Artigo 2 (dois)  da Resolução CONAMA/2011. 

 

 

 

6.1 Efluentes Sanitários  

  

 Conforme artigos que seguem, da Resolução CONAMA nº 430 de 13 de maio de 2011 

que dispõem as condições e padrões de lançamentos de efluentes: 

Art. 2 - A disposição de efluentes no solo, 

mesmo tratados, não está sujeita aos 

parâmetros e padrões de lançamento 

dispostos nesta Resolução, não podendo, 

todavia, causar poluição ou contaminação 

das águas superficiais e subterrâneas. 
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 Desse modo, levando em consideração que a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 

da Assembleia Legislativa do Maranhão disponibiliza os efluentes no solo, que o corpo 

hídrico receptor mais próximo (Ponto 03) encontra-se a 860 metros (conforme Figura 01) e 

que não foi realizado estudo de qualidade das águas subterrâneas no entorno da Assembleia 

Legislativa do Maranhão, antes da construção conclui-se que não é possível assegurar que a 

contaminação das águas superficiais e subterrâneas seja causada somente pela deposição de 

efluentes sanitários provenientes da referida ETE. 

 

6.2 Águas superficiais  

As amostras referentes às águas superficiais (pontos 03 e 04) estão em desacordo com 

o Art. 13 da Resolução CONAMA n° 357 de 17 de março de 2005: 

Art. 13 Nas águas de classe especial 

deverão ser mantidas as condições 

naturais do corpo de água. 

 

 

 

 

7.SUGESTÃO/ RECOMENDAÇÃO 

 

7.1 Notificar a Assembleia para apresentar projeto de tratamento de esgoto sanitário em  

cumprimento aos dispositivos legais da Resolução CONAMA 430/2011, indicados abaixo: 

 

Art. 28 (caput) - O responsável por fonte 

potencial ou efetivamente poluidora dos 

recursos hídricos deve apresentar ao 

órgão ambiental competente, até o dia 31 
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de março de cada ano, Declaração de 

Carga Poluidora, referente ao ano 

anterior. 

Art. 29 §3 - As instalações de tratamento 

de efluentes existentes deverão ser 

mantidas em operação com a 

capacidade, condições de funcionamento 

e demais características para as quais 

foram aprovadas, até que se cumpram às 

disposições desta Resolução.  

 

7.2 Solicitar os resultados de auto monitoramento com frequência mensal da Estação de 

Tratamento de Esgoto da Assembleia Legislativa do Maranhão. 

7.3 Notificar para apresentar, juntamente com a CAEMA, o projeto da rede coletora de esgoto 

existente no perímetro da Estação Ecológica do Rangedor. 

 

 

 

Raimunda Nonata de Carvalho 

Espec. Planej. Admin. Rec. Ambientais/Quím. Industrial III/Enc 

 

 

São Luís (MA), 04 de Abril de 2017. 
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ANEXO DE IMAGENS - 1 

 

Dia: 02 e 16/04/2017 

Hora: 08h30min 

Autores: Ilmo Andreisson Marques Ribeiro (LAA/SEMA), Aluismar Mendonça 

(LAA/SEMA). 

Objetivo: Coleta de amostras no Parque Estadual do Sítio do Rangedor. 

 

Nos dias 02 e 16 de Fevereiro de 2017 as 08 horas e 30 minutos a equipe técnica do 

Laboratório de Análises Ambientais indicada acima, acompanhada pela equipe da 

Superintendência de Biodiversidade e Áreas Protegidas, deslocou-se para a o Parque 

Estadual do Sítio do Rangedor cujo objetivo foi verificar qualidade dos corpos hídricos e 

possíveis fontes de lançamento de efluentes sanitários presentes na Unidade de Conservação. 

 As figuras 01 a 05 demonstram o local vistoriado. 

 

 

 

Figura 01 – Poço de vistoria da CAEMA I – próximo à Avenida dos Holandeses 

(coordenadas: 23M 0580478 9723968) 
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Figura 02 – Poço de vistoria da CAEMA II – próximo à Avenida dos Holandeses 

(coordenadas: 23 M 0580439 9724035) 

 

 

 

 

Figura 03 – Poço de vistoria da CAEMA III – próximo à Avenida dos Holandeses 

(coordenadas: -2,494458° -44,276340°) 
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Figura 04 – Lagoa próxima à Avenida Carlos Cunha (coordenadas: 23 M 0580487 9723992) 

 

 

Figura 05 – Coleta de efluente tratado da Estação de Tratamento de Esgoto da Assembléia 

Legislativa 

(coordenadas: -2.500280°, -44.269079°) 
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ANEXO DE IMAGENS 2 

 

Laudos dos Parâmetros Físico-Químicos Bacteriológicos da Estação de Tratamento de Efluentes – 

ETE – ALEMA  

 

 

Figura 06 - Laudo 1 - Data 06/12/2016 
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Figura 07 - Laudo 2 - Data 11/10/2016 a 16/10/2016 
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Figura 08 - Laudo 3 - Data: 09/11/2016 
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Figura 09 - Laudo 4 - Data 12/09/2016 
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ANEXO 2: PLANO DE MANEJO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO SÍTIO DO 

RANGEDOR
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O presente documento representa o “marco zero” na gestão da Estação Ecológica do Rangedor, São Luis, 

MA, gerida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais. 

 

No presente trabalho, são relatados e avaliados de forma integrada parâmetros multidisciplinares, o que 

permite a caracterização geral da Estação Ecológica (ESEC) nos âmbitos biofísico, socioeconômico e 

institucional, permitindo a apresentação de propostas medidas para o seu zoneamento e o 

planejamento de ações estruturantes, de manejo de recursos e de interação com diferentes setores da 

sociedade. 

 

A parte final do Plano de Manejo, ou seja, o zoneamento e planejamento de ações, ainda deverá ser 

fruto de detalhamento, tanto por parte da Secretario do Meio  Ambiente (SEMA), como de entidades 

potencialmente intervenientes, no sentido da configuração do mesmo como instrumento normativo da 

Unidade para os próximos 5 anos, como legalmente previsto. 

 

Destaca-se por fim, que o presente trabalho foi realizado com recursos de Compensação Ambiental 

oriundos de processo de licenciamento ambiental do projeto de expansão da Refinaria de Bauxita da 

ALUMAR. 
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Plano de Manejo da Estação Ecológica do Rangedor São 

Luis, MA 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Plano de Manejo (PM) é o documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de 

uma Unidade de Conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da 

área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da 

Unidade (Art. 2º da Lei Nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que estabelece o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza - SNUC). Busca-se com o Plano de Manejo: 

 

o Levar a unidade de conservação (UC) a cumprir com os objetivos estabelecidos na 

sua criação; 

o Definir objetivos específicos de manejo, orientando a gestão da UC. 

o Dotar a UC de diretrizes para seu desenvolvimento. 

o Definir ações específicas para o manejo da UC. 

o Promover o manejo da Unidade, orientado pelo conhecimento disponível e/ ou 

gerado. 

o Estabelecer a diferenciação e intensidade de uso mediante zoneamento, visando a 

proteção de seus recursos naturais e culturais. 

o Destacar a representatividade da UC no SNUC frente aos atributos de valorização 

dos seus recursos como: biomas, convenções e certificações internacionais. 

o Estabelecer normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos 

da zona de amortecimento (ZA) e dos corredores ecológicos (CE), visando a 

proteção da UC. 

o Promover a integração socioeconômica das comunidades do entorno com a UC. 

o Orientar a aplicação dos recursos financeiros destinados à UC. 
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O IBAMA, órgão executor da Política Nacional de Meio Ambiente, considera que o planejamento de uma UC 

deve ocorrer de forma processual e caracteriza-se por ser contínuo, gradativo, flexível e participativo. 

Segundo o órgão, o Plano de Manejo mantém a correlação entre a evolução e a profundidade do 

conhecimento, a motivação, os meios  e o grau de intervenção no manejo da unidade de conservação. 

Estabelece a relação de prioridades entre as ações, mantendo, ao longo do tempo, as grandes linhas e 

diretrizes que orientam o manejo, permite o ajuste durante a sua implementação e requer o envolvimento 

da sociedade em diferentes etapas de sua elaboração. 

 

Essas características do planejamento (contínuo, gradativo, flexível e participativo) são de interesse especial 

na atual situação da ESEC do Rangedor pois, como já referenciado, o presente Plano representa um “marco 

zero” para a gestão da mesma, criada a menos de um ano, cujas condições de conhecimento, envolvimento 

comunitário e gerenciamento ainda são iniciais. 

 

O planejamento como processo contínuo envolve a busca constante de conhecimentos para manter sempre 

atualizadas as propostas de manejo, de forma a não ocorrerem lacunas e distanciamento entre as ações 

desenvolvidas e as realidades local e regional.   A Figura 1.1 exemplifica a simultaneidade que se deseja 

entre a implementação de um Plano de Manejo e a sua atualização, mediante o aporte de novos 

conhecimentos. Dessa forma, os levantamentos e estudos necessários para o avanço da revisão no 

planejamento, ocorrerão durante a implementação do Plano de Manejo em foco. 

 

O plano de manejo da UC será elaborado e/ou revisado com base em um conjunto de conhecimento menor 

ou mais profundo em função das necessidades de intervenção na UC (motivação) e disponibilidade 

financeira (meios). As revisões se sucederão durante a implantação do Plano anterior, em um prazo de cinco 

anos, ou ainda quando fatos novos e relevantes assim o exijam. Dessa forma o manejo será aprimorado à 

medida que as revisões se sucedem. Assim, cada novo planejamento apresenta uma abordagem sempre 

mais ampliada, correspondendo ao nível do conhecimento atingido. As ações previstas são encaminhadas 

de forma a atingir-se o enfoque desejado no planejamento, dando continuidade às atividades iniciadas ou 

desenvolvidas nos instrumentos anteriores. 
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Vale destacar ainda que a flexibilidade do planejamento consiste na possibilidade de serem inseridas ou 

revisadas informações em um plano de manejo, sempre que se dispuser de novos dados, sem a 

necessidade de proceder a toda a revisão do  documento. Nunca se deve perder, porém, o enfoque da 

proteção e dos objetivos específicos de manejo da UC. 

 

 

Figura 1.1. Horizonte temporal para elaboração e aprimoramento de Planos de Manejo de UCs. (fonte: 

IBAMA, 2002). 

 

Um outro conceito trazido pela Lei n.º 9.985 que será importante nas discussões sobre a gestão da ESEC do 

Rangedor, refere-se à sua zona de amortecimento: 

o Zona de Amortecimento significa: o entorno de uma unidade de conservação, onde 

as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o 

propósito de minimizar os impactos negativos sobre a Unidade. (Art. 2º - XVIII). 
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Como será discutido, o entorno da ESEC do Rangedor constitui-se por área com alto grau de artificialização 

(urbanização), ocupada por população que necessita conhecer e desenvolver maior conscientização sobre a 

UC, sob o risco de comprometimento de sua proteção e realização de objetivos. 

1.1. Ficha Técnica 

 

Estação Ecológica do Rangedor 
Endereço da Sede A Unidade não possui sede própria. Os 

contatos devem ser realizados junto à 
Superintendência de Desenvolvimento e 
Educação Ambiental na Secretaria de Meio 
Ambiente, Endereço: Av Colares Moreira 
Quadra 19 Casa 09 Calhau São Luís - MA 
CEP: 65.075-440 

Telefone Fone: (98) 3235-6575 e 3218-8957 

Fax Fax: (98) 3235-7981 

Superfície da UC (ha) 123,38 ha 

Perímetro da UC (km) 6,2 Km. 

Municípios que abrange e percentual do 
município abrangido pela UC. 

São Luís 

Coordenadas geográficas (latitude e 
longitude) - coordenada central 

UTM SAD 69: 
581.413,4942 / 9723840,6187 

Data de criação 
Número do decreto 

15/12/2005 
Decreto Estadual no. 21.797 

Bioma e Ecossistema Amazônico (pré-amazônia) 

Atividades Ocorrentes 
Educação Ambiental Não realizada 

Proteção/Fiscalização Rondas e vigilância realizadas pela SEMA, 
ainda não sistematizadas. 

Pesquisa Iniciados estudos de meio físico e biótico 
durante a elaboração do presente Plano. 

Visitação Não realizada de forma dirigida. 

Atividades Conflitantes Caça de animais, coleta de plantas, 
depósito de lixo e entulho, extração  
irregular de areia e cascalho, ocupações 
irregulares, utilização para pastagem de 
bovinos e eqüinos, passagem livre de 
pedestres (entre bairros), pista  de  
bicicross e motocross, despejos sanitários 
irregulares. 

 

 

O croqui de localização da ESEC do Rangedor é apresentado no Mapa 1. 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

 

2.1. ENFOQUE FEDERAL 
 

2.1.1. Unidades de Conservação e o SNUC 
 

A Constituição de 1988 é um documento de significativa importância na defesa do meio ambiente. O inciso 

LXXIII do artigo 5º confere a qualquer cidadão legitimidade para propor ação popular que vise anular ato 

lesivo ao meio ambiente. É um direito e uma garantia fundamental. Tem o Estado e a sociedade o dever de 

preservar o meio ambiente para a geração atual e para as gerações futuras. Tão importante é o Direito 

Ambiental que a  mais Alta Corte do País nominou-o direito de terceira geração. 

 

Complementando a legislação protecionista, foi editada a Lei n. 9.985 de 18 de julho de 2000, que 

regulamenta o artigo 225, § 1° incisos I, II, III e VII da Carta Fundamental, e institui o Sistema Nacional de 

Unidade de Conservação da Natureza (SNUC), que constitui-se do conjunto das unidades de conservação 

federais, estaduais e municipais. 

 

Com a promulgação do SNUC, foi definido de forma precisa o conceito de unidades de conservação. Nos 

termos do artigo 2°, unidade de conservação vem a ser o “espaço territorial e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder 

Público, com  objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção.” 

 

Caracteriza a Lei do SNUC os diferentes tipos de unidade, cada uma com sua natureza e seus objetivos 

próprios. Das suas características, corresponderão suas estruturas organizacionais. Uma importante 

distinção estabelecida pela Lei n. 9.985/2000 no seu artigo 7°, é aquela que divide as unidades de 

conservação que integram o SNUC, em dois grandes grupos que são: 

I – Unidades de Proteção Integral; e II – 

Unidades de Uso Sustentável. 
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Cada grupo possui uma categoria própria de unidade de conservação. Assim tem-se que dentro do grupo 

Unidades de Proteção Integral existem as seguintes categorias (art.   8°): 

a) Estação Ecológica; b) Reserva Biológica; c) Parque Nacional; d) Monumento Natural; e 

e) Refúgio de Vida Silvestre. E no grupo das Unidades de Uso Sustentável as categorias (art. 14): a) Área de 

Proteção Ambiental; b) Área de Relevante Interesse Ecológico; c) Floresta Nacional; d) Reserva Extrativista; 

e) Reserva de Fauna; f) Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e g) Reserva Particular do Patrimônio 

Natural. 

 

As Unidades de Proteção Integral têm por objetivo básico a preservação da natureza, sendo admitido 

apenas o uso indireto (aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais), 

dos seus recursos naturais, com exceção dos casos previstos na própria Lei do SNUC. 

 

As Unidades de Uso Sustentável, destinam-se a compatibilizar a conservação da  natureza com o uso 

sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Ou seja, visam conciliar a exploração do meio ambiente à 

garantia de perpetuidade dos recursos ambientais renováveis, mantendo a biodiversidade de forma justa e 

duradoura. 

 

A Tabela 1.1 resume os principais focos de contribuição de cada categoria de UC com os objetivos de 

manejo das mesmas, onde a Estação Ecológica estaria preferencialmente cumprindo funções de: 

o Preservação de biodiversidade e amostras de ecossistemas; 

o Proteção de espécies endêmicas; 

o Propiciar fluxo gênico; 

o Proteção de recursos hídricos; 

o Propiciar estudos científicos; 

o Propiciar educação ambiental, e; 

o Proteger patrimônio histórico. 
 

Questões como, propiciar recreação e incentivar o uso sustentável de recursos naturais, são aspectos, a 

priori, não cogitados para ESECs. 
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Tabela 1.1. Contribuição das Categorias de Manejo de Unidades de Conservação  Estabelecidas 

- Objetivos Básicos de Manejo. 
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2.1.2 Estações Ecológicas, leis e conceito 

 

As Estações Ecológicas são áreas de interesse para preservação e conservação dos diversos ecossistemas 

brasileiro que, segundo alguns autores, é destinada à realização  de pesquisa básica e aplicada à ecologia, à 

proteção ambiental natural e ao desenvolvimento da educação preservacionista. 

 

O embasamento legal da Estação Ecológica está nos artigos 1º e 7º da Lei 6902/81, e 9º da lei 9985/00 que 

formula suas diretrizes e finalidades quais sejam de preservar a fauna e a flora existentes dentro dos limites 

de sua área. O forte viés preservacionista reportado às ESECs fica claro quando se avaliam as permissões de 

alterações dentro das mesmas, que só podem ser feitas no caso de: 

 

I - medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados; 
 

II - manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica; III - 

coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas; 

IV - pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela 

simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em uma área 

correspondente a no máximo três por cento da extensão total da unidade e até o limite de um mil e 

quinhentos hectares. 

 

Necessariamente a Estação ecológica deverá ser de posse e domínio públicos, devendo as áreas particulares 

incluídas em seus limites serem desapropriadas, nos termos do §1º do art. 9º da Lei 9985/2000. 

 

 

A proibição de visitação pública, exceto com objetivo educacional e a dependência de autorização prévia 

para pesquisa científica, alem de outras condições e restrições impostas pelo órgão responsável pela 

administração da unidade ou plano de manejo ou ainda regulamento, são algumas das características da 

Estação Ecológica. 
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2.2 Enfoque Estadual 

 

O Estado do Maranhão possui aproximadamente 329.555,8 km², com 217 municípios, situa-se na Região 

Nordeste, numa zona de transição entre os climas semi-áridos do Nordeste para os úmidos da Amazônia. 

Nesse espaço territorial estão estabelecidas algumas Unidades de Conservação, como as Áreas de Proteção 

Ambiental (APA), Parques Nacional e Estadual e Reserva Biologia, conforme apresentado no Tabela 1.2. 

Tabela 1.2 – Unidades de Conservação do Estado do Maranhão (Fonte: SEMA) 

UC Área Total (ha) Decreto de Criação Subordin
ação Uso Sustentável 

APA do Maracanã 1.831 12.103/01.10.1991 SEMA 

APA da Foz do rio 
Preguiças/Pequenos Lençóis 
e Região Lagunar Adjacente 

269.684 11.899/11.06.1991 
Reed.em 05.10.1991 

SEMA 

APA da Baixada 
Maranhense 

1.775.035 11.900/11.06.1991 
Reed. em 05.10.1991 

SEMA 

APA das Reentrâncias 
Maranhenses 

2.680.911 11.901/11.06.1991 
Reed. em 09.10.1991 

SEMA 

APA Upaon- Açu/Miritiba/Alto 
Preguiça 

1.535.310 12.428/05.06.1992 SEMA 

APA do Itapiracó 322 15.618/23.06.1997 SEMA 

Área de Proteção 
Ambiental do Delta do 
Parnaiba 

313800  IBAMA 

Reserva de Recursos 
Naturais na nascente do rio 
das Balsas 

58.649 14.968 20.93.1996 SEMA 

Proteção Integral 
Parque Nacional dos 
Lençóis Maranhenses 

155.000 8.606/02.06.1981 IBAMA 

Estação Ecológica do 
Rangedor 

125,65ha 21.797 de 15.12.2005 SEMA 

Parque Estadual do 
Mirador 

700.000 7.641/04.06.1980 SEMA 

Parque Estadual do 
Bacanga 

3.075 7.545/07.03.1980 SEMA 

Reserva Biológica do 
Gurupi 

341.650 95.614/12.01.88 IBAMA 

Parque Estadual Marinho do 
Parcel de Manuel Luís 

45.237 11.902/11.06.1991 SEMA 

Parque Ecológico da 
Lagoa da Jansen 

150 4.878/23.06.1988 SEMA 

Parque Nacional da 
Chapada das Mesas 

19.206 12.12.2005 IBAMA 

Parque Nacional das 
Nascentes do rio Parnaiba 

61.000  IBAMA 
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Cada uma das UC’s presentes tem sua relevância para o Estado do Maranhão. As apresentadas em destaque 

são de interesse maior para o presente Plano de Manejo por se situarem na Ilha de São Luís, que seriam o 

Parque Estadual do Bacanga, a APA do Maracanã, e o Parque Ecológico da Lagoa da Jansen. Todas estas 

Unidades são de relevante importância para o equilíbrio ambiental da Ilha, uma vez que o processo de 

expansão urbana tem pressionado cada vez mais os recursos naturais e provocado seu esgotamento. Os 

remanescentes naturais terrestres na Ilha estão ficando cada vez mais raros e sem proteção adequada ou 

ainda deficiente. 

 

A conservação destas UCs para o equilíbrio ecológico da capital é de vital importância, por se tratarem de 

áreas que, apesar do intenso processo de urbanização, ainda apresentam um considerável estoque de 

biodiversidade e influência, principalmente nos recursos hídricos e conseqüentemente nas condições das 

bacias e microbacias hidrográficas da Ilha. 

 

2.3 Enfoque Regional 

 

2.3.1. Cobertura vegetal, Análise Multitemporal 
 

 

Para análise da região de inserção da ESEC do Rangedor, utilizou-se informações provenientes de dados 

multiespectrais de sensores orbitais para a detecção e quantificação do avanço das manchas urbanas e 

remanescentes de vegetação nativa. Para este trabalho foram utilizadas imagens do sensor Thematic 

Mapper (TM) do satélite americano Landsat 5, bandas 5 (detecção de vegetação), 4 (delineamento de 

corpos d’água e vegetação densa) e 3 (contraste entre tipos de vegetação e solos). A radiância (valor 

espectral) contida no pixel (menor unidade de uma imagem) é a soma integrada  dos componentes que 

estão no campo de visada do sensor à bordo do satélite (IFOV), quais sejam solo, vegetação e sombra (luz 

refletida no solo ou absorvida pela água). 

Neste trabalho foi utilizado o modelo linear de mistura espectral (MLME) com a finalidade de estimar a 

proporção dos componentes citados e quantificar duas geoclasses definidas, classificadas como 

“Vegetação” e “Não Vegetação”. A partir da geração das Frações de Imagem Solo, Vegetação e Sombra as 

composições coloridas foram executadas para a
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geração de imagens que demonstram a situação, em três momentos distintos (anos de 1984, 1992 

e 2005), de um trecho referente a duas unidades de conservação na cidade  de São Luís do 

Maranhão, sendo a Área de Proteção do Itapiracó e a Estação Ecológica do Rangedor, com área 

total de análise na casa dos 76 km2. Para uma visualização otimizada  foi  efetuado  um  aumento  

(zoom)  para  percepção  das  unidades,  que     se apresenta nos Mapas 2.1, 2.2 e 2.3. 

 

Na primeira imagem da série (1984) podemos visualizar que a densidade da vegetação se 

apresenta muito maior, onde o local em que hoje se situa a ESEC do Rangedor estando inserida em 

uma mancha de vegetação bem consolidada, integrada ao antigo Sítio Santa Eulália e a 

correspondente extensão da propriedade original (Sítio Rangedor ou Regedor). A mancha urbana 

se restringia aos pontos isolados, como pode ser visto na imagem, assim como as principais vias de 

circulação, então não pavimentadas na sua maioria. A quantificação da vegetação é maior que a 

área urbana detectada. 

 

A segunda imagem (1992) apresenta alto grau de ocupação e uso do solo para fins de expansão 

imobiliária, principalmente ao longo das vias, agora pavimentadas como foi detectado; e retirada 

de material para construção, como toda a porção centro-sul da ESEC do Rangedor, utilizada como 

jazida de cascalho e areia. As manchas em vermelho revelam um aumento na densidade de 

ocupação refletindo sensivelmente na retirada da vegetação. A quantificação da mancha urbana 

supera os 43 Km2 e a vegetação atingiu o índice de 28 Km2. A área onde hoje se localiza a ESEC do 

Rangedor, sofreu interferências marcantes no seu entorno imediato configurando desde essa 

época uma situação de isolamento, ou de fragmentação da vegetação remanescente. 

 

Na imagem de 2005, última da série analisada, podemos visualizar a consolidação da mancha 

urbana em graus de densidade altos pela resposta espectral, indicando um alto grau de 

impermeabilização nas principais vias e bairros pelo asfaltamento e concretamento. Por outro 

lado, pode ser observado que a vegetação se recuperou nas unidades de conservação citadas (APA 

do Itapiracó e ESEC do Rangedor). Na APA do Itapiracó a vegetação apresenta alto grau de 

consolidação, apesar da pressão ao norte da 
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Vegetação Não-

vegetação 

 

área, com as unidades de Canudos e Terra Livre. Na ESEC do Rangedor, o esgotamento da jazida de areia e 

cascalho fez com que a área fosse parcialmente abandonada, com a vegetação retomando em parte da 

cobertura do solo, antes exposto. Em ambos os casos a proteção destas áreas, que estão em locais 

estratégicos, demonstra sua importância como contribuintes na manutenção hídrica da ilha e, também, 

uma possível contribuição das trocas entre espécimes vegetais e animais e manutenção do microclima, que 

são temas que merecem estudo mais detalhado. A comparação do processo de evolução da cobertura 

vegetal na região, também pode ser pode ser visto na Figura 2.1. 

 

 

60 
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Figura 2.1. 

Evolução da 

cobertura vegetal 

                   10 na região. 

 

0 
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Corredores Ecológicos Potenciais 

Com o surgimento das aglomerações humanas em zonas urbanas o componente vegetacional 

limitou-se a pequenas áreas muitas vezes isoladas, principalmente, em função da expansão da 

área edificada e da malha viária, sendo que algumas destas áreas ainda apresentam florestas 

bastante perturbadas. Estas florestas urbanas altamente fragmentadas podem estar isoladas ou 

apresentar conectividade com outras áreas verdes. A ausência da conectividade em áreas 

altamente fragmentadas diminui o fluxo gênico entre as espécies, impossibilitando a manutenção 

da diversidade biológica nestes 

km
2

 

20 
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fragmentos. Este isolamento compromete o estabelecimento de populações estáveis dificultando a 

constituição de metapopulações levando a uma redução do tamanho efetivo das populações. A 

redução populacional que é acumulativa ao longo do tempo acarreta o aumento dos níveis de 

endogamia (cruzamento entre indivíduos aparentados) e os efeitos da deriva genética. 

 

Os fragmentos que se encontram isolados há muito tempo, degeneram pela perda de animais 

polinizadores, dispersores e predadores, ocasionando um desequilíbrio na biodiversidade, 

afetando principalmente as espécies endêmicas e de baixa densidade populacional. Neste 

contexto, o estabelecimento de corredores ecológicos possibilita a restauração da paisagem 

fragmentada, otimizando a dispersão das espécies e o fluxo gênico mantendo a diversidade 

genética e biológica em níveis satisfatórios através da troca de propágulos entre estes fragmentos 

conectados. Portanto, mesmo com o isolamento destes fragmentos, as populações presentes 

poderão ter maiores chances de sobreviverem isoladas, mitigando os efeitos das ações antrópicas. 

 

A zona urbana de São Luis apresenta inúmeras áreas verdes isoladas de  tamanho variado devido a 

crescente urbanização. Entre estas áreas estão duas Unidades de Conservação Estadual, a Estação 

Ecológica do Rangedor e a Área de Proteção  Ambiental do Itapiracó, localizadas dentro da área 

urbana do município. Entre estas duas áreas observou-se a existência de vários corredores 

ecológicos, com algumas interrupções devido às inúmeras construções. As duas unidades de 

conservação apresentam-se com elevado grau de perturbação biológica e a manutenção destes 

corredores auxiliaria na conservação destas. No entanto, este tema requer estudos mais 

aprofundados para verificar a eficiência do corredor como passagem de material genético animal e 

vegetal. A distância entre os fragmentos e a qualidade dos habitats do entorno (matriz) são os 

fatores básicos que devem ser levados em consideração na manutenção e estabelecimentos dos 

corredores. 

 

No caso destas UC’s, a distância entre estas é de quilômetros, dificultando as trocas biológicas e 

genéticas. Porém os corredores, em uma primeira análise, aparentam ter um 
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grau de conservação elevado, dispondo de bases para recuperar as áreas afetadas, diminuindo, 

assim, o efeito deletério causado pelas distâncias de isolamento. As análises anteriores, feitas por 

imagens de satélite, mostram que as áreas das duas UC’s sofreram um aumento da cobertura 

vegetal, nos últimos tempos, e que houve um restabelecimento de corredores ecológicos entre 

estas. 

 

Os ventos na Ilha de São Luis deslocam-se de leste para oeste, sendo que a dispersão biológica e o 

fluxo gênico ocorrem da APA do Itapiracó para a ESEC do Rangedor possibilitando o 

enriquecimento biológico desta Estação Eecológica. Estudos fazem-se necessários principalmente 

devido ao fato de haver inúmeros corredores entre as duas UC’s. No momento não se sabe qual ou 

quais destes corredores são eficientes para a manutenção destas unidades de conservação e com o 

aumento populacional os corredores de maior importância podem ser suprimidos. 

 

Com a caracterização destes corredores ecológicos a preservação das microbacias hidrográficas será 

otimizada, já que muitos destes corredores encontram-se no curso de rios presentes na região. 
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2.3.2 Inserção da UC no Contexto Urbano de São Luís. 

 

Segundo levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa e Planificação da Cidade –( IPPC), através de 

pesquisa da população residente de São Luís, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a Estação Ecológica do Rangedor está localizada no bairro do Calhau e os bairros que compõe o 

entorno imediato da Estação são: Renascença, Santa Eulália, Vinhais I, Quitandinha e Cohafuma, como pode 

ser visto na Figura 2.2. 

 

Figura 2.2. Configuração espacial dos bairros que compõem o entorno 

imediato da Estação Ecológica do Sitio do Rangedor. 

LEGENDA 

 

Estação Ecológica do Sitio do Rangedor 

Renascença 

Santa Eulália 

Calhau 

Cohafuma 

Vinhais I / Quitandinha 

Multicenter SEBRAE 
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Os bairros que formam o entorno da UC se apresentam de forma diversificada, com características 

e padrões diferenciados de ocupação. Como por exemplo, o bairro do Renascença, área com 

predominância de construções de altos gabaritos, apresentando uma ocupação parcialmente 

consolidada. Enquanto que os bairros Santa Eulália, Vinhais I e Quitandinha se caracterizam por 

possuírem áreas ocupadas de forma esparsas com predominância de áreas com baixa densidade e 

com a presença de vegetação arbórea significativa. Já o bairro do Calhau apresenta uma ocupação 

heterogênea, possuindo áreas com ocupação consolidada de padrão alto e médio como também 

áreas pouco ocupadas de espaços contínuos de cobertura vegetal. 

 

 

2. 3. 2  Evolução Urbana do Entorno Imediato da ESEC do Rangedor 

 

 

Durante os anos 1940 a 1970, São Luís registrou um crescimento intenso de sua população, 

oriunda principalmente do interior do Estado, no qual vinham em busca de melhores condições de 

vida. A Capital do Maranhão, em meados dos anos 70, apresenta um novo traçado urbano que 

rompe com os limites impostos pelos rios Bacanga e Anil, expandindo suas fronteiras a sudoeste e 

ao norte de sua área central. 

 

Segundo Santo (2006) essa expansão além das fronteiras dos rios Anil e Bacanga, se  deu com a 

implementação de um novo sistema viário durante as décadas citadas. A primeira construção que 

marca essa expansão do núcleo central da cidade foi à implantação, em 1967, da barragem sobre o 

rio Bacanga, que permitiu a ligação do  núcleo residencial e comercial de São Luís ao Porto do 

Itaqui, área que se tornou a tradicional zona periférica da cidade e onde também está situado o 

campus da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 
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Mas é com a construção da ponte José Sarney em 1970, segunda ponte1 sobre o rio Anil, que São 

Luís passa a apresentar uma expansão de sua malha urbana mais intensa em direção as praias. 

 

Essa expansão para o norte, em direção ao litoral, fez surgir a partir da década de 70 bairros como 

São Francisco e Renascença. A ocupação desordenada e a falta de planejamento urbano adequado, 

entre os anos de 1970 a 1990, promovem o aparecimento de invasões nos até então considerados 

bairros nobres da cidade, o que levou a elite da população local preferir áreas um pouco mais 

afastadas e pouco exploradas para a construção de suas residências. 

 

Assim, áreas que anteriormente eram ocupadas por residências de veraneio, passaram durante a 

década de 90 a despertar o interesse dos negócios imobiliários, e começam a ter uma ocupação 

mais intensa de seus terrenos vazios, fazendo assim surgirem bairros como o Calhau, Ponta D’ 

Areia, São Marcos e Olho D’ Água, lugares que atualmente despontam como os preferidos para a 

construção de casas e condomínios verticais. 

 

É neste contexto de forte pressão da especulação imobiliária, que a área do entorno da Estação 

Ecológica do Rangedor passa a ser ocupado. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto de 

Pesquisa e Planificação da Cidade –(IPPC), os bairros que formam o entorno imediato da UC são de 

ocupação principalmente dos anos 70 e 80 e 90, como é o caso do conjunto habitacional 

Cohafuma, implantado em sistema de cooperativa, no ano de 1980, com a construção de 482 

unidades habitacionais, bem como o bairro Renascença e bairro Calhau. O bairro Santa Eulália, 

ainda segundo a pesquisa do IPPC, é ocupado inicialmente durante a década de 80. 

 

Contudo, foi com a ampliação de parte da malha viária de São Luís, nos anos 90, que a área do 

entorno da ESEC passa a apresentar um processo de ocupação mais ativo. 

1 
É  importante  destacar  que  a  1ª  ponte  de  concreto  sobre  o  rio  Anil  foi  construída  em  1968, ligando  a 

Caratativa/Ivan Saldanha à área onde surgiram os conjuntos habitacionais Jpase (1971), Maranhão Novo (1970) e Cohama 

(1975), abrindo caminho para as praias e para a região Cohab-Anil. 
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Na área do entorno da UC, atualmente estão inseridos dois corredores viários importantes para a 

mobilidade da população ludovicense, a avenida Jerônimo de Albuquerque e a avenida dos Holandeses. 

 

A avenida Jerônimo de Albuquerque é atualmente a via de maior mobilidade da população, possui ao longo 

de seu percurso grande quantidade de equipamentos urbanos. No trecho que faz divisa com a Estação 

Ecológica do Rangedor, foi construído em 1998 o Condomínio Novo Tempo II, possuindo 728 apartamentos 

distribuídos em 52 blocos, totalizando, segundo informações coletadas com o sindico do local, entorno 

de 4.000 moradores residentes. 

 

 

Figura 2.3 . Condomínio Novo Tempo II, localizado no bairro 

Santa Eulália, as margens da av. Jerônimo de Albuquerque. 

 

Já a avenida dos Holandeses, construída em 1991, se apresenta como uma das áreas de presença marcante 

dos usos comerciais e serviços. Localizada no Calhau, a avenida é hoje um dos principais corredores de 

serviços e comércios para a população da área . Vale ressaltar que durante a implantação desta avenida, nos 

anos 90, a área da UC, serviu tanto como área para despejo dos restos da construção, como para fonte de 

cascalho utilizado no asfaltamento, fatos que contribuíram significativamente com a degradação da 

cobertura vegetal original da ESEC.Imagem da avenida . dos Holandeses pode ser vista na Figura 2.4. 
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Figura 2.4. Comércios localizados em trecho da av. dos 

Holandeses, que faz ligação com a Estação Ecológica do 

Sitio Rangedor. 

 

No início do século XXI, a cidade de São Luís passa por um período de explosão na construção de 

condomínios verticais ao longo de seu território urbano. A cidade que durante a década de 90 

possuía uma media de 10 prédios construídos por ano, só nos anos de 2000 e 2001  foram 

implantados 22 prédios para cada ano. 
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Figura 2.5. Números de prédios construídos em São Luís por ano (1975 a 2005). Fonte: 

SEMA / SEMTHURB. 
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A pressão imobiliária em São Luís intensifica a construção da arquitetura residencial e comercial 

durantes os anos mencionados, com o surgimento de novas formas de ocupação do solo, como o 

aparecimento de condomínios verticais de alto gabarito. 

 

O bairro do Calhau, área na qual a Estação Ecológica em foco está totalmente inserida, como já 

mencionado, atualmente, surgi como área preferencial para a implantação  dessas novas 

edificações, juntamente com Renascença II e São Marcos. No bairro em questão, o surgimento 

dessa verticalização na arquitetura pode ser observada principalmente ao longo da av. dos 

Holandeses, onde a presença das edificações residenciais e comerciais de altos gabaritos passou a 

ser implantada na área recentemente. 

 

Figura 2.6. Verticalização da arquitetura - edifício comercial implantado recentemente na Av. dos 

Holandeses 

Contudo, com um processo de ocupação ainda em andamento, o entorno da Estação Ecológica do Rangedor 

pode ser caracterizado como uma área de grande potencial urbanístico, onde a população pode ver surgir 

uma “nova capital”, a São Luís Contemporânea, de arquitetura moderna com a construção de prédios de 

gabaritos que ultrapassam os 12 andares. 
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No entanto, vale ressaltar que esse tipo de construção não significa necessariamente a destruição da 

paisagem natural, uma vez que a manutenção de espaços verdes é  também fundamental para a promoção 

de uma cidade sustentável, ou seja, o processo de expansão e desenvolvimento de áreas urbanizadas não 

deve ser promovido em detrimento de uma paisagem urbana equilibrada, que implica na valorização dos 

espaços naturais. 
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2.4 Implicações Institucionais 

 

A criação de uma unidade de conservação afeta as atividades econômicas e sociais de sua região 

de inserção. Algumas UCs terão zonas de amortecimento, como as ESECs, e poderão integrar ou 

formar corredores ecológicos que poderão refletir diretamente na economia e no desenvolvimento 

regional. Uma das opções para superar uma possível gestão centralizadora, por parte do órgão 

responsável pela UC, e até certo ponto autoritária de criação de área protegida, é integrar os entes 

governamentais com a sociedade civil e com as organizações não governamentais, realizar 

consultas, gerar informações, planejar políticas públicas adequadas com o objetivo de fomentar a 

economia para minimizar os impactos da criação e assim justificar o ”porquê da necessidade de 

criar a unidade de conservação”. 

 

A ESEC do Rangedor, dentre as várias UCs presentes na Ilha de São Luís, convive com relações 

institucionais de interesses diversos, uma vez que estão presentes no seu limite imediato à futura 

sede da Assembléia Legislativa do Estado, o SEBRAE Multicenter, entre outras entidades, como 

apresentado na Figura 2.7. 

 

Dessa forma, fomentar relações institucionais mais concretas entre ESEC do Rangedor, UC de uso 

restrito, e as instituições direta ou potencialmente intervenientes, requererá do órgão ambiental 

postura mais assertiva, com o estabelecimento de parcerias para definições de 

procedimentos/condutas que objetivem a manutenção e, principalmente, a recuperação de suas 

características naturais, que contribuem sobremaneira com a recarga natural das águas de sua 

microbacia de inserção. 

 

Outro aspecto importante no fomento de relações inter-institucionais, será a relação com  a 

população em geral, principalmente a circunvizinha a área que, como será visto, tem pouca 

referência sobre a UC e sobre a importância dos serviços ambientais prestados pela mesma. 
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Figura 2.7. Aspectos da construção da atual sede da Assembléia 

Legislativa do Estado nos limites imediatos da EE do Rangedor 

 

Fonte: Bezerra, 

V.L.A.R (2006) 

 

2. 5 Análise do Arcabouço legal – Legislação Estadual e Municipal Pertinente 

 

2.5.1. Plano Diretor Municipal 
 

O Plano Diretor do município de São Luís, disposto sob a Lei de nº 3.252 de 29 de dezembro de 

1992, é o instrumento normativo e orientador dos processos de transformação urbana nos 

aspectos políticos, sociais, físico-ambientais e administrativos, no qual prevê instrumentos para a 

sua implantação e execução. 

 

O atual Plano Diretor fixa objetivos políticos, sociais, físico-ambientais e administrativos, que 

orientarão o crescimento do município. Dentre os objetivos descritos, os que  possuem relação ao 

objetivo físico-territorial, estão dispostos no artigo 10º, do  qual podem ser destacados os 

seguintes itens vinculados a área de interesse ambiental. 

 

I – A preservação dos recursos naturais do sitio urbano, evitando a erosão do solo, 
melhorando a drenagem dos fundos de vale e córregos, protegendo os mananciais hídricos 
e eliminando a poluição das águas e do ar; 
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II – A garantia dos padrões de qualidade ambiental que estimulem o uso dos recursos 
existentes; 

 

III – A preservação e melhoria da paisagem, conservando, para este fim, os recursos 
naturais, os espaços urbanos e os edifícios considerados patrimônio histórico-cultural, bem 
como as edificações ou mobiliário urbano, consagrados pela população como referencias 
urbana; 

 

IV – A indução da corrupção do solo, de modo a conservar os recursos naturais e a obter 
um desenvolvimento harmônico da cidade. 

 

De acordo com o artigo 40º do referido Plano, seria implementado no município um sistema de 

gestão ambiental para a execução da Política de Meio Ambiente através da criação do Instituto 

Municipal de Controle Ambiental - IMCA, que estaria vinculado ao Sistema de Planejamento e 

Gestão Urbana. Porém, segundo Santo (2006) o Sistema de Planejamento e Gestão Urbana não foi 

totalmente implantado, e mesmo com a criação do IMCA a cidade cresce sem um devido 

acompanhamento técnico municipal. 

 

Contudo, observa-se que o atual Plano Diretor não trata de forma satisfatória da questão 

ambiental. Tanto que o novo Plano Diretor de São Luís, o qual está em processo de discussão na 

Assembléia Legislativa, traz em seu texto uma Política Ambiental bem mais elaborada e 

contemporânea . 

 

Em seu artigo 22, a Política Ambiental do Município de São Luís deve ser entendida como um 

conjunto de diretrizes, objetivos e instrumentos de política pública que orienta a  gestão ambiental 

municipal, na perspectiva de fomentar o desenvolvimento sustentável. 

 

Os objetivos gerais dessa política ambiental estão descritos no artigo 31, no qual se pode destacar 

os seguintes itens que estão relacionados com a preservação do meio ambiente: 

II - promover e assegurar o desenvolvimento sustentável e a elevação da qualidade do 
ambiente em São Luís, conservando os ecossistemas naturais, artificiais e culturais,   se   
possível   em   conjunto   com   os   demais   municípios   da    região 
metropolitana; 
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III - incorporar a dimensão ambiental às dimensões econômicas e sociais de modo a 

reorientar o estilo de desenvolvimento; 

 

V - direcionar o processo de formação de uma consciência crítica na população, que norteará a sua 

relação com o meio ambiente, levando-a a assumir o papel que lhe cabe na manutenção e controle 

da qualidade de vida e do ambiente; 

 

VIII - estabelecer zoneamento ambiental compatível com as diretrizes para ocupação do 

solo; 

 

IX - controlar o uso e a ocupação de margens de cursos d’água, áreas sujeitas à inundação, 

mananciais, áreas com declividade superior a 27% e cabeceiras de drenagem; 

 

X - garantir a manutenção das áreas permeáveis no território do Município; 
 

XI - controlar a poluição da água, do ar e a contaminação do solo e subsolo, e estabelecer 

metas de redução da poluição; 

 

Além disso, o novo texto do Plano Diretor propõe a divisão da área urbana do município de São Luís em 

duas Macrozonas, o Macrozoneamento Urbano e o Macrozoneamento Ambiental. O Macrozoneamento 

Urbano das áreas urbanas da cidade estão subdivididas nas seguintes Macrozonas: Requalificação Urbana, 

Consolidada, em Consolidação e de Qualificação, cada uma possuindo características e objetivos 

específicos, que estão especificadas na lei em discussão. Já o Macrozoneamento Ambiental fica dividido em 

dois grupos, com características especificas: 

 

 Áreas de Proteção Integral: as quais são definidas por Legislação Federal, cujo 

objetivo básico é a preservação da natureza e de seus recursos hídricos, sendo 

permitidos usos referentes à pesquisa, ao ecoturismo e a educação ambiental, 

desde que tais usos estejam previstos em lei especificas. 
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 Áreas de Uso Sustentável: áreas destinadas a garantir a perenidade dos recursos 

ambientais renováveis e dos processos ecológicos, objetivando manter a 

biodiversidade de forma socialmente justa e economicamente viável, cujo objetivo 

básico é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos 

recursos naturais. 

 

De acordo com o texto base, a Estação Ecológica do Rangedor estaria no grupo das unidades de 

conservação de Proteção Integral, junto com o Parque Estadual  do  Bacanga. 

 

Por fim, nota-se no texto do novo Plano Diretor de São Luís um tratamento mais adequado e mais 

especifico sobre cada área da cidade. Esse progresso em relação ao texto anterior pode ser muito 

bem exemplificado no que se refere ao meio ambiente, onde o atual Plano Diretor trata de forma 

generalizada as áreas verdes da cidade, enquanto  que o novo, busca identificar cada área para 

assim poder intervir de maneira correta e eficaz. Pode-se concluir que o texto do novo Plano 

Diretor da cidade está mais de acordo com a dinâmica de uma cidade do porte de São Luís. 

 

2. 5. 2 Legislação Municipal de Uso e Ocupação do Solo 

 

Na cidade de São Luís o instrumento urbanístico que regulamenta o uso e a ocupação do solo é a 

lei nº 3.253, de 29 de dezembro de 1992. De acordo com esta Lei de  Zoneamento a cidade está 

dividida em 38 zonas, distribuídas em 54 áreas, sendo que em cada uma destas são permitidos 

usos e ocupações específicas, como pode ser visto Ana Figura 2.8. 

 

Segundo estudo realizado pelo IPPC, a atual lei de zoneamento está desatualizada frente à 

legislação federal, estadual e municipal. 

 

Conforme a revisão preliminar, realizada em decorrência da aprovação do novo Plano Diretor de 

São Luís, a lei de uso e ocupação da cidade contém equívocos     ocasionados 
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sobre tudo pela utilização de informações que já estavam desatualizadas na época da elaboração 

do mesmo, como por exemplo, a imagem de fotos aéreas da cidade do ano de 1987. Nessa década 

de 80 a cidade passava por um intenso processo de expansão da malha urbana, o que gerou 

problemas na definição das zonas da cidade, fazendo com  que áreas já edificadas da cidade 

permanecessem sem uma zona definida. 

 

Também foram identificadas áreas de interesse ambiental como sendo área onde a urbanização 

deva ser incentivada. Assim, conforme a lei atual de zoneamento da cidade a Estação Ecológica do 

Rangedor está inserida na Zona Residencial 7 – ZR7, possuindo índices urbanísticos compatíveis 

com a mesma. 

 

Os limites da Zona Residencial 7 – ZR7 é definido conforme artigo 6º da lei em questão, no inciso 

VII; 

“Inicia-se no ponto de interseção da av. dos Holandeses com a rua José N. Costa, 

prolongando-se ao longo da ultima e seguindo pela rua Santo Antonio até atingir a 

Estrada do Vale do Pimenta, daí prolongando-se ate atingir a  rua 01, por onde 

prossegue ate o ponto de interseção com a rua 6, neste ponto segue rumo à direita 

até atingir a rua 05, prolongando-se pela mesma com uma deflexão à direita pela 

rua 03, até atingir o prolongamento da rua 01, segue por esta com ruma a esquerda 

ate encontrar a via que margeia o limite da área do Cemitério Parque da Saudade, 

prolongando-se por esta com orientação à direita até encontrar o ponto de 

interseção com a rua Projetada distante 900m do ponto anterior, donde prossegue 

com rumo à esquerda até atingir uma via Projetada a 500m do ponto anterior, 

prolongando-se por esta com orientação à direita ate atingir o um ponto localizado 

a 540m do ultimo e, com uma deflexão à esquerda, seguindo por esta por um trecho 

de 290m até a av. Jerônimo de Albuquerque, prosseguindo pela ultima ate encontrar 

a av. Euclides Figueiredo até o ponto de interseção desta com a av. Colares Moreira e 

av. dos Holandeses, seguindo pela ultima à direita até encontrar o ponto que deu 

origem a este perímetro”. 
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Na Zona 7, segundo artigo 32, os usos permitidos são os destinados a uso residencial unifamiliar e 

multifamiliar , comercial (lanchonetes, padarias, farmácia, casa lotérica, restaurante, 

supermercado, entre outros) serviços de âmbito local (lavanderia, auto- escola, associações 

beneficentes, pensões, entre outros) serviços de escritórios, de saúde, de educação, sócio-

culturais, de hospedagem e serviços de diversão (teatro, cinema, buffet.) alem dos usos 

institucionais (educação, lazer e cultura, saúde, entre outros). De acordo com o artigo 33, os novos 

parcelamentos são fixados e disciplinados conforme as seguintes normas: 

 Área mínima do lote igual a 800,00 m² 

 Testada mínima do lote igual a 20,00 m² 
 

Possuindo uma área total máxima de edificação - ATME igual a 240% da área do terreno, possuindo 

uma área livre mínima do Lote – ALML igual a 50% do terreno, com afastamento frontal de no 

mínimo 5 metros para edificações de até 4 pavimentos e 8 metros para as demais. O gabarito 

máximo permitido é de 10 pavimentos. 

 

Avalia-se pois, que é preciso que a nova lei de Uso e Ocupação do Solo seja aprovada, 

considerando que a atual lei de orientação do crescimento urbano da cidade de São Luís, permite 

interpretações dúbias em relação as intervenção que possam ser realizadas em áreas de interesse 

ambiental, como é o caso da área da Estação Ecológica do o Rangedor. 



 

 

  

Figura 2.8. Mapa do Zoneamento da Cidade de São Luís, em Destaque a Zona Residencial. (Fonte: Instituto de Pesquisa e Planificação da Cidade - IPPC, 

2006) 
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3 Informações Gerais sobre a Unidade de Conservação 

3.1. Acesso a Unidade 

A ESEC do Rangedor ainda não possui entradas oficiais definidas. Não obstante, o acesso aos 

limites da UC podem ser feitos tanto pela avenida Jerônimo de Alburquerque, como pela avenida 

Luís Eduardo Magalhães e, também, por vias ortogonais à avenida  dos Holandeses. 

 

3.2 Origem do Nome e Histórico de Criação da UC 

Inicialmente, os sítios Rangedor e a Santa Eulália formavam uma área contígua,  denomina de Sítio 

Regedor, segundo documentos de sua cadeia sucessória. Com a abertura da Avenida Jerônimo de 

Albuquerque, o terreno foi dividido em duas áreas. 

 

Para o conhecimento da história de criação da ESEC do Rangedor é importante explicitar que essa 

UC só foi possível ser criada a partir dos esforços de algumas organizações da sociedade civil 

organizada com o apoio do Ministério Público Estadual, que solicitaram a realização de estudos 

para a definição da sua categoria de uso. 

 

A Estação Ecolpogica do Rangedor foi criada a partir do Decreto nº 21.797 de 15 de dezembro de 

2005 com área de 125,65 ha estando vinculada administrativamente à Secretaria de Estado e Meio 

Ambiente e Recursos Naturais. 

 

Antes da promulgação do Decreto, um grupo de técnicos elaborou um estudo com o propósito de 

diagnosticar o Sítio Rangedor como área importante no que se refere à infiltração de águas 

pluviais, constituindo-se como área de recarga de aqüíferos. 

 

Assim, tendo em vista suas propriedades geotécnicas e pedológicas, a proposta para a definição da 

categoria de Unidade de Conservação levou em conta a necessidade de lhe atribuir uso restrito. O 

Sítio Rangedor passou a ser uma Estação Ecológica, tipo de UC pertencente ao grupo de proteção 

integral. 
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Conforme entrevista concedida por Inácio Amorim2, o grupo de técnicos ao elaborar o diagnóstico 

da área descartou a possibilidade de criação de um Parque Estadual e de uma APA. Isso porque um 

“parque requer uma área maior e nós preferimos uma Estação Ecológica porque cria mais restrição 

e por ser uma área menor e uma APA não iria adiantar nada porque a mesma permite construção. 

Por isso, foi feita a opção pela comissão que fez os estudos por um tipo de UC de proteção Integral: 

Estação Ecológica”. 

Conclui-se que a ESEC surge não somente como conseqüência de suas características físicas, mas, 

também como instrumento inibidor de ocupação no interior da área em virtude da instalação da 

Assembléia e de proposição de projeto para a construção de blocos de apartamentos, que poderia 

comprometer seriamente a qualidade urbana e ambiental de toda a região. 

 

3.2 Patrimônio Cultural, Material e Imaterial 
 

Na área da Unidade de Conservação, conforme levantamentos realizados durante as atividades de 

campo, não foram identificados sítios históricos, paleontológicos e arqueológicos, assim como 

resquícios de usos antigos da área. 

 

4. Caracterização dos Fatores Abióticos e Bióticos 
 

Um fato que não pode ser contestado é que os recursos naturais em uma ilha carecem de um 

tratamento ainda mais diferenciado que em outros ambientes. A água, por exemplo, que cerca a 

ilha de São Luís é salgada, limitando seu uso, e constituindo-se em fator de risco, no caso de 

rompimento do equilíbrio natural em suas relações com os ecossistemas insulares. Outro aspecto, 

de compreensão sofisticada e de fundamental importância é que toda reserva natural de água 

doce presente na ilha de São Luís depende, exclusivamente, da manutenção de alguns atributos 

naturais diferenciados da ilha, isto é, se estas condições naturais específicas deixarem de existir, as 

reservas de água doce também 

 

2 
Técnico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e de Recursos Naturais (Superintendente das Unidades de 

Conservação) 
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serão extintas e, como conseqüência, morrerão rios, manguezais, peixes; mudará o clima deste 

lugar e deste lugar mudará, provavelmente, o homem. 

 

A presença natural constante de água doce em uma ilha é assunto pouco estudado. Nas ilhas 

habitadas e limitadas por água salgada, a compreensão da ocorrência de água doce deveria ser 

obrigatória, entretanto, tal compreensão é restrita, apesar da crise iminente dos recursos hídricos. 

 

Na ilha de São Luís, a recente preocupação com a preservação e conservação de áreas estratégicas, 

com o intuito de proteger recursos naturais (produtos e serviços), representa certamente a melhor 

e maior medida que pode tomar um governante, quando analisado com a preocupação da 

sustentabilidade. 

 

A acertada iniciativa das ONG’s, o apoio do Ministério Público Estadual e o Poder Executivo do 

Estado na criação da Estação Ecológica do Rangedor. –, Foi uma  somatória de ações e decisões 

com repercussão positiva sobre a qualidade de vida em ampla e sensível região da ilha de São Luis. 

 

A área da ESEC é sem duvida uma área de importância vital para o conjunto de proteção e 

sustentação ambiental de uma zona densamente habitada, contígua à orla marítima, com 

características fisiográficas altamente favorecedoras dos processos do ciclo hidrológico, tais como 

destaque topográfico, razoável cobertura vegetal e média a elevada permeabilidade do solo. 

 

A localização e o conjunto das qualidades naturais retratam a vocação desta área como 

absorvedora de águas de chuva, possibilitando a formação de estoques de águas subterrâneas 

(recarga dos aqüíferos), assim como exerce papel decisivo no controle da potabilibade dos 

aqüíferos, geração de fluxos líquidos de curta e media trajetória, estabilização da temperatura 

ambiente, isto é, do clima que pode sofrer diferenças de até 2 C, em relação à uma outra área 

desprovida de vegetação e com cobertura asfáltica. 
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Uma análise ambiental visual rápida permite confirmar que a área representa uma  espécie de 

“ilha”, rodeada por edificações, em especial por grandes residências dotadas de piscinas e de 

outras comodidades consumidoras de água, com grande densidade de impermeabilização dos 

solos em seu entorno. 

Em última análise, a ESEC do Rangedor compreende um importante espaço de recarga natural, 

vital, que contribui para o suprimento da grande demanda de água subterrânea da região do 

calhau, e mais ainda, é de fundamental importância na manutenção do regime de perenização dos 

rios, do equilíbrio dos estuários e no controle da intrusão da cunha salina. 

 

4.1 Clima 

A ESEC do Rangedor se encontra sujeita, assim como a Ilha de São Luís, à influência da massa de ar 

Equatorial Marítima e da convergência dos ventos alísios do Nordeste e Sudeste, o que resulta 

num regime pluviométrico caracterizado por máximos no verão e outono (janeiro a julho) e 

mínimos no inverno e primavera (agosto a dezembro). O clima é tropical chuvoso, com estação 

seca de inverno, tipo Aw, conforme a classificação de Köppen. As informações constantes nessa 

caracterização climática representam a série histórica das Normais Climatológicas do INEMET 

(1991). 

O período chuvoso abrange os meses de fevereiro a maio, quando caem aproximadamente 90% do 

total anual. O período seco envolve os meses de agosto a dezembro quando chove somente 10% 

do total anual. De acordo com o Boletim Meteorológico (2004) do Laboratório de Meteorologia da 

UEMA, as Figuras 4.1, 4.2 e 4.3 demonstram o comportamento das chuvas nos trimestres de 

novembro/2003 a janeiro/2004; fevereiro a abril/2004; maio a julho/2004 e setembro a 

novembro/2004. 

A temperatura média anual corresponde a 26,1ºC, no período chuvoso as temperaturas são mais 

amenas devido à grande cobertura de nuvens que reduz a chegada da radiação solar direto à 

superfície. Todavia, na época da estiagem, período que vai de agosto a setembro, registra-se as 

temperaturas mais elevadas de 30,7ºC a 31,4ºC. 
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A umidade média anual corresponde a 85%, decrescendo no sentido norte-sul e oeste- leste 

demonstrando claramente os efeitos da vegetação e maritimidade. O período das maiores 

umidades corresponde exatamente ao período chuvoso, com valores de até 90%, já os meses 

menos úmidos correspondem a setembro-novembro quando a umidade diminui para 79% a 81%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Comportamento das chuvas no 

Maranhão de Nov/2003-Jan/2004 (Fonte: 

UEMA/NUGEO/LABMET, 2004) 
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Figura 4.2. Comportamento das chuvas no 

Maranhão de fev-abr/2004 
(Fonte: UEMA/NUGEO/LABMET, 2004) 

 

 

Figura 4.3. Comportamento das chuvas no Maranhão de 

mai-agos/2004. 

Fonte: UEMA/NUGEO/LABMET, 2004 
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A evaporação anual média é da ordem de 1.010,3 mm, com valores mensais variando de um 

mínimo de 46,4 mm em abril a um máximo de 128,7 mm em novembro. Todos esses valores 

podem ser mais bem observados no Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Resumo das condições meteorológicas da Estação de São Luís 

 

Meses 
Temperatura 

(ºC) 
UR 
(%) 

Precipitação 
(mm) 

Pressão 
Atmosférica 

Evaporação 
Total (mm) 

 

Nebulosidade 

Max Mín Med 
Jan 30 22,3 26,1 85 255,6 1004,4 79,9 7,2 

Fev 29,4 23,1 25,7 88 381,9 1004,4 52,6 7,8 

Mar 29,4 23 25,8 89 422,1 1004,5 53,1 7,9 

Abr 29,6 23,1 25,8 90 472,6 10004,6 46,4 7,7 

Mai 30,1 23,1 25,9 89 319,8 1004,2 57,7 6,9 

Jun 30,4 22,9 25,9 86 170,5 1006,2 68,4 5,7 

Jul 30,2 22,6 25,7 86 137,6 1006,8 74,7 5,3 

Ago 30,7 23,0 26 84 32,0 1006,3 95,6 4,7 

Set 31 23,5 26,4 81 20,0 1005,8 117,4 4,6 

Out 31,2 23,7 26,6 81 10,7 1004,8 131,7 4,9 

Nov 31,4 24 27 79 10,5 1004,1 128,7 5,1 

Dez 31,1 22,9 26,8 81 91,8 1004,0 114,1 5,8 

Média 
Anual 

30,4 23,1 26,1 85 2.325,1 1005,1 1010,3 6,1 

Fonte: INEMET, Nomais Climatológicas, 1991 

 

Uma análise preliminar do comportamento das águas para escoamento e infiltração, considerando 

as águas precipitadas anualmente e mensais, e a sua relação com a evaporação, definida pela 

expressão algébrica P-E=CA, sendo, (Precipitação- Evaporação=Comportamento das águas), mostra 

que há na área da ESEC uma precipitação anual positiva, indicando um suprimento de água 

superior à demanda ambiental e, consequentemente, um excedente volume de água disponível 

para infiltrar no solo. Mensalmente o comportamento positivo das águas ocorre entre janeiro a 

julho, onde a maior oferta para infiltração ocorre no trimestre fevereiro a abril. 

Considerando que a superfície das areias eluviais (Neossolo Quartzarênico) cobertas pela 

vegetação denominada de “carrasco”, abrange cerca de 52ha, e neste ambiente a condutividade 

hidráulica vertical (Kv) corresponde a 5,04 mm/h, ou seja, equivale a um potencial de infiltração de 5,04 

litros por hora, em cada metro quadrado dessa  superfície. 
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Para destacar a importância ambiental desses valores, isso representaria um potencial total de 

absorção de águas pluviais da ordem de 2.620,8 metros cúbicos, obviamente distribuída ao longo 

da estação chuvosa que normalmente ocorre de 4 a 5 meses. 

 

A partir desse entendimento, para a paisagem correspondente aos arenitos expostos (Argissolo 

Vermelho-Amarelo) apresentado no Mapa 6 – Solos), a condutividade  hidráulica (Kv) tem seu 

valor reduzido drasticamente para 0,5mm/h, equivalente a um potencial de infiltração de 0,5 litro 

por hora, em cada metro quadrado dessa superfície. Considerando que a área dessa paisagem 

abrange 280.000 m2, ainda sim haveria uma absorção de águas pluviais em torno de 140 metros 

cúbicos. 
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4.1 Geomorfologia 

 

4.1.1. Aspectos geomorfológicos da Ilha de São Luis 
 

A ilha de São Luis exibe paisagens construídas em rochas sedimentares e seus produtos de 

alteração. A compartimentação morfológica pode ser identificada sob a forma de cordões 

arenosos litorâneos, planos de inundação flúvios-marinhos, tabuleiro aplainado e colinas. 

 

Os cordões arenosos litorâneos ocorrem de forma contínua na costa norte-noroeste, constituídos 

por praias e dunas. Nas dunas as cotas atingem até 40 metros. Nos demais trechos do litoral a 

ocorrência dessa paisagem é descontínua, ou praticamente ausente, como na costa sul-sudoeste. 

 

Os planos de inundação acompanham os vales afogados dos igarapés, com sua sedimentação 

característica de material lamoso, compondo o fundo e as margens da rede de drenagem com 

expressiva retidão de canais sugerindo controle estrutural. As cotas máximas são de 5 metros, nos 

trechos mais interiores se destacam as reentrâncias. 

 

As colinas marcam presença expressiva na costa oeste, sudoeste e leste, bem como no interior da 

porção sul da Ilha. Via de regra refletem a sustentação proporcionada por níveis lateríticos às vezes 

aflorantes, às vezes sob colúvios e solos, assim como o aumento da fração argilosa na porção media 

e basal dessas elevações. As cotas podem atingir cerca de 37 metros. O topo é aplanado, com 

vertentes convexas de declividade suave a média. A drenagem tem notável orientação noroeste-

sudeste, ou nordeste-sudoeste, em vales bem entalhados e ramificados, sujeitos a total afogamento 

pelas marés. 

 

O domínio da zona de tabuleiro ocupa praticamente toda a metade centro-norte da Ilha, com 

limites sob a forma de falésias de vertentes abruptas, ou sob a forma de rampa, na costa norte, 

oeste e leste. Ao sul, a transição para o domínio de colinas ocorre também bruscamente, sob a 

forma de vertentes convexas. 
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A superfície do tabuleiro é extensivamente aplainada, sem ressaltos residuais expressivos, cortada 

por um sistema de drenagem raso, pouco encaixado, com perfil longitudinal orientado basicamente 

de sudoeste para nordeste, também sugerindo controle estrutural. O sistema de drenagem 

apresenta canais mais extensos do que na zona de domínio de colinas, como é o caso dos rios 

Paciência, Santo Antônio (Cururuca) e Geniparana, com características fluviais, aproximadamente, 

até o médio curso, sustentadas por interflúvios arenosos mais largos que os de domínio de colinas, 

antecedendo as condições flúvio- marinhas de baixo curso. 

 

4.1.2 Geomorfologia da ESEC do Rangedor 

 

A ESEC do Rangedor situa sobre segmento morfológico da zona de colinas. Levando-se em conta a 

amplitude das cotas (Santos,1998) trata-se de uma superfície em destaque topográfico em meio a 

uma região densamente urbanizada, como pode ser visto no  Mapa 

4. A menor cota medida no interior da ESEC foi de 10 metros, nas bordas da lagoa situada no setor 

oeste. A maior cota registrada foi de 30 metros, em alguns pontos. A topografia  da Estação pode 

ser vista no Mapa 5 – Hipsometria. 

 

O caimento da superfície da Estação caracteriza um plano em rampa no setor centro leste e norte, 

e ondulada para o setor oeste. A declividade para no setor leste, em direção ao riacho Calhau é de 

5%; para o setor oeste (sentido caixa d`água – área úmida) as maiores declividades chegam em 

torno de 8%, enquanto para o norte a declividade cai para 2%.  Os elementos notáveis que 

compõem a paisagem da ESEC correspondem à depressão provocada pela atividade de mineração 

do material de cobertura no setor central; depressão úmida no setor sudoeste; às vertentes mais 

pronunciadas do setor oeste e um discreto divisor de águas entre as paisagens do plano em rampa 

e do setor das vertentes, como pode ser visto nas Figuras 4.4. e 4.5. 
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E importante destacar que os setores centro-leste e norte apresentam características morfológicas, 

que associadas à textura arenosa das litologias e à cobertura vegetal contribuem para a retenção e 

infiltração de águas pluviais, comprovada através dos testes de inflitração. Esses atributos e ou 

fatores caracterizam áreas de recarga de aquíferos em zonas com destaque topográfico, e foram 

amplamente discutidos por vários autores, entre eles podemos citar: Hubbert, 1940, apud 

Schwartz,2003;. Toth (1963, apud Schwartz e Zhang, 2003) e Freeze e Witherspoon (1967) apud 

Hiscock (2005). 

 

 

Figura 4.4. Superfície Artificialmente Construída por 

Mineração Intensiva dos Estratos de Arenito 

Laterítico. O Corte à Esquerda, com Cerca de 3 Metros 

de Altura dá uma Idéia da Magnitude da Atividade. 

 

Fonte: Bezerra, V.L.A.R. (2006). 



  Página 46 

SH/Sul Quadra 06, Conjunto A, Bloco E, Salas 1406 e 1408 Brasília – DF Fone/fax:: 

(61) 3322-1006 

70.322-915 

www.elabore.com.br 

 

 

 

Figura 4.5. Aspectos da Depressão Úmida nas 

Proximidades do Limite da ESEC com o Viaduto João 

do Vale. Cobertura Vegetal Secundária com Destaque 

para o Babaçu no Entorno. 

 

Fonte: Costa, H.de.O.S. (2006) 

 

Figura 4.6. Relevo Suavemente Ondulado e 

Vegetação Associada no Setor oeste da ESEC. 

 

Fonte: Bezerra, V.L.A.R (2006) 
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Em situação de preservação da cobertura vegetal, os processos morfodinâmicos mais atuantes são 

a infiltração e percolação de água no solo. Onde a superfície encontra-se à descoberto, 

predominam processos de intemperismo químico, com dissolução e lixiviação e neoformação de 

minerais, refletidas na formação de encrostamento no arenito exposto como é apresentado na 

Figura 4.7. 

 

Figura 4.7. Trecho de Antiga Cava de Mineração dos Estratos 

Superficiais dos Sedimentos na ESEC do Rangedor, Mostrando 

Revegetação Natural da Superfície Intemperizada. 

 

Fonte: Bezerra, V.L.A.R (2006). 
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4.2 Solos 

 

O solo ocupa uma posição peculiar ligada às várias esferas que afetam a vida humana. O 

conhecimento das características dos solos constitui fator fundamental para o planejamento 

adequado da terra, bem como de seu manejo racional. Esse estudo tem por objetivo o 

fornecimento de informações relacionadas à natureza do solo, suas propriedades (físicas e 

químicas), distribuição geográfica, extensão territorial,  classificação pedológica, com o propósito 

de evidenciar as condições ambientais atuais das terras da ESEC do Rangedor. 

 

A metodologia utilizada para a realização dos trabalhos foi dividida em 03 etapas: Etapa 1 

– Escritório; Etapa 2 – Campo e Etapa 3 – Laboratório. Inicialmente foram levantadas as 

informações necessárias para um conhecimento preliminar da área de trabalho. Esse 

levantamento foi possível a partir das informações constantes no Levantamento Exploratório-

Reconhecimento de Solos do Estado do Maranhão (1986) e no Diagnóstico Ambiental da 

Microrregião da Aglomeração Urbana de São Luís, Alcântara, Bacabeira e Rosário (Carvalho & 

Bezerra, 1997). 

 

Durante o levantamento de campo foram realizadas 03 excursões para definição dos padrões 

pedológicos da UC, considerando as condições de relevo+solos+vegetação e aspectos das 

características climáticas e geológicas. Foram feitas ainda observações com referência à altitude, 

declividade, erosão, drenagem e finalmente de uso (agrícola e área de empréstimo). Nesses 

trabalhos de campo foram descritos, coletados e georreferenciados dois perfis, apresentados na 

Tabela 4.2 e mais a execução de quatro tradagens para definição dos limites das classes. 

Tabela 4.2. Localização Geográfica dos Perfis Descritos e Coletados na Área da UC. 

 

Perfil 
Coordenadas 

UTM 
Altitude 

(m) 
 

Município 
Nº de 

Amostras 

 

01 
 

0581644/9723958 
 

20 
 

São Luís 
 

02 

 

02 
 

0580433/9724247 
 

12 
 

São Luís 
 

03 
Fonte: Dados de campo, 2006 
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Os exames, as descrições e coletas dos perfis foram feitos em trincheiras. Procedeu-se ao registro 

fotográfico dos perfis, das condições de uso atual dos solos da UC, e das condições atuais da 

vegetação. 

 

As classes de solos identificadas nesse estudo seguiram as orientações das características 

morfológicas constantes no Manual Técnico de Pedologia (IBGE, 1994) e no Manual de Descrição e 

Coleta de Solo no Campo (LEMOS & SANTOS, 1996), bem como no Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999). 

 

Dos dois perfis descritos foram coletadas cinco amostras. Esse total foi enviado para o Laboratório 

de Análise de Solo da Universidade Estadual do Maranhão–Centro de Ciências Agrárias–

Departamento de Engenharia Agrícola e Solos para análises física e química. 

 

A descrição detalhada dos métodos utilizados para essas análises para caracterização dos solos, 

está pormenorizada no Manual de Métodos de Análises de Solos (EMBRAPA, 1999). Para as 

análises físicas foram avaliados os seguintes parâmetros: Análise granulométrica e Relação 

silte/argila. 

 

Os parâmetros pesquisados para a avaliação química das classes de solos do empreendimento 

constaram de: pH em água, pH em KCl, Carbono orgânico, Fósforo assimilável, Alumínio extraível, 

Cálcio, Magnésio, Potássio, Sódio trocável, Valor S (Soma de cátions trocáveis), Valor V 

(Percentagem de saturação de bases), Percentagem de saturação por alumínio, Percentagem de 

saturação por sódio, Condutividade elétrica, Acidez extraível, Valor T (Capacidade de troca 

catiônica) Hidrogênio. 

 

4.3.1 Classes de Solos da Ilha de São Luís 

 

De maneira geral os solos que dominam a Ilha de São Luís de acordo com o Estudo de Pedologia do 

Diagnóstico Ambiental da Microrregião da Aglomeração Urbana de São  Luís, Alcântara, Bacabeira 
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e Rosário (Gerco, 1998) são: Podzólico Vermelho-Amarelo (PV1), Podzólico Vermelho-Amarelo  

Concrecionário  (PVcf), Areia Quartzosa    Distrófica 
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Latossólica (AQ1), Areia Quartzosa Marinha (AM), Gleissolo (G1), Associação de Podzólico 

Vermelho-Amarelo + Podzólico Vermelho-Amarelo Concrecionário (PV 2), e Solos Indiscriminado 

de Mangue como pode ser visto na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3. Classes de Solos da Ilha de São Luís. 

 

Unidade de Mapeamento 
 

Símbolo 

 

Área (km2) 

 

% 

Podzólico Vermelho-Amarelo concrecionário  

PVcf 
 

147,55 
 

17,74 
Podzólico Vermelho-Amarelo PV1 15,52 1,86 

Areia Quartzosa Distrófica latossólica AQ1 159,96 19,24 

Areia Quartzosa Marinha AM 3,09 0,37 

Gleissolo G1 10.35 1,24 

Ass: Podzólico Vermelho-Amarelo + Podzólico 
Vermelho-Amarelo Concrecionário 

 

PV2 
 

7,86 
 

0,95 

Solos Indiscriminados de Mangue SM 96,58 11,61 

Área Urbanizada  113,32 13,63 

Águas Internas  26,67 3,20 

Águas Territoriais  250,80 30,16 

Total  831,70 100,00 

Fonte: GERCO, 1998 

Essas classes são reflexos das relações geológicas e geomorfológicas da Ilha de São Luís. Das 

classes de solo existentes, apenas três ocorrem na ESEC do Rangedor: a) Argissolo Vermelho-

Amarelo (Podzólico Vermelho-Amarelo); b) Neossolo Quartzarênico (Areias Quartzosa Distrófica) e 

c) Solos Litólicos (Neossolos Litólicos). 

 

4.3.2 Descrição Geral das Classes de Solos Presentes na UC 

4.3.2.1 Argissolo Vermelho-Amarelo (Podzólico Vermelho-Amarelo) 

 

Esta classe compreende solos com seqüência de horizontes A-Bt-C, com transições normalmente 

graduais ou claras e algumas vezes difusas e com baixa atividade de argila. 

Distribuída  em  toda  a  área  estudada,  ocorrem  predominantemente  com  caráter Álico 

(Saturação  com Al+++  >  50 %) e  em  menor  proporção  com  o   caráter  Distrófico  (Saturação 
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de bases < 50%). Todos os perfis apresentam A moderado com espessura variável entre 19 a 57 

cm, comumente entre 20 e 30 cm e textura arenosa a média. A presença de cascalho e 

pedregosidade em alguns perfis foi verificada em São Luís, em áreas de  relevo forte ondulado. 

 

Quanto ao horizonte Bt, de modo geral, apresentam textura média, poucas vezes argilosa, cores 

bruno-amareladas a vermelho-amareladas (5YR a 10YR), ocasionalmente com mosqueado. 

Desenvolvidos de materiais da Formação Itapecuru do Cretáceo e de sedimentos referidos ao 

Grupo Barreiras. Os Podzólicos Vermelho - Amarelo ocorrem em relevo que variam de suave 

ondulado a forte-ondulado, recobertos pela Floresta Tropical subperenifólia dicótilo-palmácea com 

babaçu e babaçual, atualmente praticamente devastada. 

 

4.3.2.2 Neossolos Quartzarênicos (Areias Quartzosas) 

 

Nesta classe, os solos são constituídos por material mineral ou material orgânico pouco espesso e 

com pequena expressão dos processos pedogenéticos. Isso se dá pela baixa intensidade de 

atuação destes processos, que ainda não conduziram as modificações expressivas do material 

originário, das características do próprio material. Devido à resistência ao intemperismo ou 

composição química, e de relevo, que podem impedir ou limitar a evolução desses solos. São solos 

com seqüência de horizonte A-R, A-C-R, A-C. 

Esta classe admite diversos tipos de horizontes superficiais, incluindo o horizonte O ou H hístico, 

com menos de 30 cm de espessura quando sobrejacente à rocha ou a material mineral. 

Alguns solos têm horizonte B com fraca expressão dos atributos (cor, estrutura ou acumulação de 

minerais secundários e/ou colóides), não se enquadrando em qualquer tipo de horizonte B 

diagnóstico. 
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4.3.2.3 Neossolos Litólicos (Solos Litólicos) 

 

Esta classe corresponde aos antigos Solos Litólicos, Litossolos, e Neossolos Litólicos compreendem 

solos com horizonte A com menos de 40 cm de espessura, assente diretamente sobre um 

horizonte C ou sobre a rocha (seqüência A-C-R ou A-R), ou com 90% ou mais de seu volume 

constituído por fragmentos de rocha com diâmetros maiores que 2mm (EMBRAPA, 1999). 

 

São solos pouco desenvolvidos, rasos a muito rasos, encontrados geralmente em áreas de relevo 

forte ondulado ou mais declivoso. Na ESEC do Rangedor ocorre no setor centro-oeste nas 

condições de relevo mais ondulado. Em face da grande quantidade de calhaus e cascalhos 

presente desde a superfície não foi realizada coleta para envio ao laboratório, portanto procedeu-

se apenas a descrição do perfil. 

 

Especificamente, os solos identificados na UC estão em acordo com as unidades de mapeamento 

já descritas no trabalho do Gerco op.cit. A ficha do perfil, a descrição morfológica, a caracterização 

físico-química e as fotos de cada perfil estão relacionadas a seguir: 

PERFIL N°: 01 

DATA: 21/07/2006 

CLASSIFICAÇÃO: ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Tb Distrófico A fraco textura arenosa/média 

fase floresta tropical subperenifólia relevo plano. 

UNIDADE DE MAPEAMENTO: PVd 

LOCALIZAÇÃO,  MUNICÍPIO,  ESTADO  E  COORDENADAS:   Estação  Ecológica    do 

Rangedor, município de São Luís (MA) nas coordenadas UTM 0581644/9723958 SITUAÇÃO E 

DECLIVE: Trincheira aberta em terço médio de área plana, no centro da EER 

MATERIAL ORIGINÁRIO: Solo derivado da decomposição de materiais arenoso, siltoso e argiloso 

da Formação Barreiras 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA: Formação Barreiras 
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PEDREGOSIDADE: Ausente. 

ROCHOSIDADE: Ausente. 

RELEVO LOCAL: Plano. 

RELEVO REGIONAL: Plano a Suave Ondulado. 

EROSÃO: Não aparente. 

DRENAGEM: Acentuadamente drenado 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA: Floresta Tropical Subepenifólia 

USO ATUAL: Floresta secundária mista sem uso 

DESCRITO E COLETADO POR: Vera Lúcia Araújo Rodrigues Bezerra 

 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 

 

A1 0–48 cm, Bruno escuro (10YR 3/3, seco); areia franca; grão   simples; 
ligeiramente dura, friável, não plástico e não pegajoso; transição plana 
e abrupta; 

B1 48–95+cm, Vermelho (2,5YR 4/8, seco); fraca, pequena, blocos 
subangulares; dura, firme, plástica e l pegajosa. 

 

RAÍZES: Muitas e finas no A1; raras, finas no B1. 

OBSERVAÇÕES: 

1. Coleta de todos os horizontes. 
2. Presença de laterita (calhau e cascalhos) no horizonte B1 Este 

Perfil é apresentado na Figura 4.8. 
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Figura 4.8. Perfil Representativo da Classe dos 

Argissolo Vermelho-Amarelo da ESEC do Rangedor. 

 

Fonte: Bezerra, V.L.A.R. (2006) 

 

ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS  

PERFIL N°: 01 

AMOSTRAS DE LABORATÓRIO: 617, 618 

Horizonte Frações grosseiras (%) Granulometria (%) Textura 

Símb. Prof. (cm) cascalho calhau matacão Areia Silte Argila 

A1 0-48 - - - 80 10 10 Areia franca 

B1 48-95
+

 - - - 37 28 35 Franco-argilosa 

Horizonte pH 

H2O 

Cátions Trocáveis (cmolc/dm
3
) 

Símb. Prof. (cm) K+ Ca++ Mg++ 
Na

+
 Al+++ H+ + Al+++ 

A1 0-48 4,7 0,30 0,0 5,0 0,50 8,00 34,00 

B3 48-95
+

 4,7 0,20 0,0 9,0 0,30 8,00 29,00 

Horizonte M.O. 

(g/Kg) 

P 

(mg/dm
3
) 

S 

(cmolc/dm
3
) 

CTC 

(cmolc/dm
3
) 

V 

(%) 

m 

(%) Símb. Prof. (cm) 

A1 0-48 - 1 5,80 39,80 14,6 - 

B3 48-95
+

 - 1 9,50 38,50 24,7 - 

Fonte: UEMA-Laboratório de Solos 
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PERFIL N°: 02 

DATA: 22/07/2006 

CLASSIFICAÇÃO  –  NEOSSOLO  QUARTZARÊNICO  ÁLICO  A  Fraco  fase     floresta tropical 
superenifólia relevo plano 

UNIDADE DE MAPEAMENTO: ROa  

LOCALIZAÇÃO,  MUNICÍPIO,  ESTADO  E  COORDENADAS:   Estação  Ecológica    do 

Rangedor, município de São Luís (MA) nas coordenadas UTM 0580433/9724247 
SITUAÇÃO E DECLIVE: Trincheira aberta em terço médio de área plana, na área  próxima a 
Rua dos Búzios (área nas proximidades do capim) 

MATERIAL ORIGINÁRIO: Solo derivado da decomposição de materiais arenoso da Formação 
Barreiras 

FORMAÇÃO GEOLÓGICA: Formação Barreiras 

PEDREGOSIDADE: Ausente 

ROCHOSIDADE: Ausente 

RELEVO LOCAL: Plano 

RELEVO REGIONAL: Plano a Suave ondulado 

EROSÃO: Não aparente 

DRENAGEM: Excessivamente drenado 

VEGETAÇÃO PRIMÁRIA: Floresta Tropical Subperenifólia 

USO ATUAL: Floresta secundária mista sem uso específico 

DESCRITO E COLETADO POR: Vera Lúcia Araújo Rodrigues Bezerra 

 

DESCRIÇÃO MORFOLÓGICA 

 

A1 0–53 cm, Cinzento (10YR 5/1, seco); areia franca; grão simples; solta, 
friável, não plástico e não pegajoso; transição plana e clara; 

AC 53–66 cm, Bruno amarelado (10YR 5/6, seco); areia franca; grão 
simples; solta, friável, não plástico e não pegajoso; transição plana e 
clara; 

C1 66–138 cm+, Amarelo brunado (10YR 6/8 seco); areia franca; grão 
simples; solta, friável, não plástico e não pegajoso; 

RAÍZES: Muitas e finas no A1, poucas, finas em AC; raras, finas em C1. 
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OBSERVAÇÕES: 

1. Coleta de todos os horizontes. 

2. Presença de mosqueados pequenos e vermelhos 

 
Este Perfil é apresentado na Figura 4.9. 

 

Figura 4.9. Perfil Representativo da Classe dos 

Neossolos Quartzarênicos da ESEC do Rangedor. 

 

Fonte: Bezerra, V.L.A.R (2006) 
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ANÁLISES FÍSICAS E QUÍMICAS 

PERFIL N°: 02 

AMOSTRAS DE LABORATÓRIO: 

Horizonte Frações grosseiras 
(%) 

Granulometria (%) Textura 

Símb
. 

Prof. 
(cm) 

cascalho calha
u 

matacã
o 

Areia Silte Argila 

A1 0-53 - - - 8
9 

7 4 Are
ia AC 53-66 - - - 8

5 
1
1 

4 Are
ia C1 66-138+ - - - 8

2 
1
1 

7 Areia Franca 
         

         

         

Horizonte pH 

H2O 

Cátions Trocáveis (cmolc/dm3) 

Símb
. 

Prof. 
(cm) 

K
+ 

Ca++ Mg++ Na+ Al+++ H+ + 

Al+++ 
A1 0-

53 
4,9 0,10 0,

0 
4,
0 

0,30 5,00 19,00 

AC 53-66 5,0 0,20 0,
0 

6,
0 

0,50 6,00 26,00 

C1 66-

138+ 

5,0 0,10 0,
0 

4,
0 

0,30 6,00 22,00 

Horizonte M.O. 

(g/Kg) 

P 

(mg/dm
3) 

S 

(cmolc/d

m3) 

CTC 

(cmolc/d

m3) 

V 

(%

) 

m 

(%

) 

Símb
. 

Prof. 
(cm) 

A1 0-
53 

- 1 4,40 23,40 18,8 - 

AC 53-66 - 1 6,70 32,70 20,5 - 

C1 66-

138+ 

- 1 4,40 26,40 16,7 - 

Fonte: UEMA-Laboratório de Solos 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Relação dos Solos e Infiltração na UC 
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Foi executado um teste de infiltração específico, utilizando o mecanismo do cilindro de duplo anel, 

que proporciona a detecção de taxas mais reais de condutividade hidráulica em materiais de 

textura arenosa, a metodologia proposta por Reichardt (1990). A utilização dessa metodologia 

complementou os testes realizados com o emprego de permeâmetro de Guelph, no sentido de 

obter-se o comportamento aproximado da camada superficial do arenito exposto fraturado, 

quanto às taxas de infiltração. 

 

A superfície do arenito exposto fraturado sem cobertura vegetal nas proximidades do açude, 

apresentado na Figura 4.10 apresentou uma condutividade hidráulica elevada (K=1,69 cm/h) 

considerada anômala para este tipo de ambiente, atribui-se tal comportamento à influências da 

fraturas geológicas, que estariam favorecendo a drenagem vertical de águas pluviais, em 

contraposição ao processo de compactação da superfície. Essa constatação evidencia a 

importância de estudos mais detalhados para a ESEC. 

A Velocidade e infiltração e a permeabilidade são apresentadas ns Figuras 4.11 e 4.12, 

respectivamente. 

Figura 4.10. Detalhe da Superfície de Arenito Exposto 

com Fraturamento à Montante do Açude, com 

Vegetação Típica de Carrasco ao fundo. 

 

Fonte: Bezerra, V.L.A.R. (2006) 

  

Tabela 4.4. Determinação da Curva do Volume e Velocidade de Infiltração pelo Método do 

Infiltrômetro de Duplo anel na ESEC do Rangedor (arenito exposto). 
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T(Min) 
 

T (h) 
 

H(cm) 
Dif.H 
(cm) 

 

T2-T1 
Vol 

(cm³) 
 

Vol.acum. 
 

Veloc.(cm/h) 

0  16      
1 0,01 15.5 0,5 0.02 173,09 173,09 25 

2 0,03 15.3 0,2 0,02 69,24 242,33 10,00 

3 0,05 15.3 0 0,01 0 242,33 0 

4 0,06 15.2 0,1 0,02 34,62 276,95 5 

5 0,08 15.2 0 0,02 0 276,95 0 

6 0,1 15.2 0 0,01 0 276,95 0 

7 0,11 15.1 0,1 0,02 34,62 311,57 5 

8 0,13 15 0,1 0,02 34,62 346,19 5 

9 0,15 15 0 0,01 0 346,19 0 

10 0,16 15 0 0,09 0 346,19 0 

15 0,25 15 0 0,08 0 346,19 0 

20 0,33 14.9 0,1 0,08 34,62 380,81 1,25 

25 0,41 14.9 0 0,09 0 380,81 0 

30 0,5 14.8 0,1 0,08 34,62 415,43 1,25 

35 0,58 14.7 0,1 0,08 34,62 450,05 1,25 

40 0,66 14.5 0,2 0,09 69,24 519,29 2,5 

45 0,75 14.5 0 0,08 0 519,29 0 

50 0,83 14.4 0,1 0,08 34,62 553,91 1,25 

55 0,91 14.4 0 0,09 0 553,91 0 

60 1 14.4 0 0,09 0 553,91 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Velocidade e Infiltração da Estação Ecológica do Rangedor (Arenito exposto). 
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Figura 4.12. Permeabilidade da Estação Ecológica do Rangedor (Arenito exposto) 

 

  4.4 Geologia, Hidrografia, Hidrologia e Hidrogeologia 

 

4.4.1. Geologia Regional 
 

 

As litologias que constituem, de forma dominante, a superfície da Estação Ecológia são arenitos, 

com grande variação no conteúdo areia-argila. Estas litologias submetidas ao intemperismo 

pedogenético e em especial morfogenético, onde se evidenciam as ações dos processos de 

desintegração, retrabalhamento erosivo laminar, lixiviação, e de modo subordinado o transporte 

de minerais, resultam em uma paisagem final composta por areias muito finas a médias. 

 

Ë freqüente em diversos pontos de destaque topográfico da ESEC a ocorrência de laterita granular 

– nodular, formando camadas, bolsões ou dispersas em matriz areno-argilosa. A presença das 

lateritas, ou a associação arenito-laterita é fator de fundamental importância para a estruturação e 

sustentação do relevo. 

 

Exemplo é a associação arenito-laterita sustentando o relevo em destaque no setor centro-oeste 

da UC, em cotas acima de 25 metros, encimadas com freqüência  por delgada cobertura de areia 

muito fina, bastante selecionada, tipo areia de duna, enriquecida em composto orgânico, cuja 

cobertura vegetal híbrida reúne manchas com 
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substrato herbáceo rasteiro, incluindo espécimes de arbustos do cerrado (murici) e presença de 

palmeiras babaçu. 

 

Em razão da retirada clandestina de areias e lateritas, para uso como sub-base nas obras viárias 

implantadas ao longo da década de 80, ocorreu em alguns locais uma inversão topográfica nesse 

setor da ESEC, surgindo uma depressão com desnível de até 3 metros, onde antes existia um topo 

ligeiramente côncavo como pode ser observado na Figura 4.4. 

 

Os cortes produzidos revelam a presença de níveis de folhelho arroxeado, intercalados no arenito, 

obviamente onde este é mais argiloso. Alguns cortes com espessura menor ou igual a 2 m, revelam 

no topo camadas de laterita, seguido por camada de arenito- arenito siltoso, contendo placas de 

argila e na parte inferior nível de argilito lateritizado; estes corte estão distribuídos também nas 

partes de relevo mais evidentes. 

 

As areias de recobrimento são cinza escuro, cinza claro a esbranquiçada, cinza amarelada e 

raramente amarela. Os grãos finos apresentam alta seleção e forma arredondada, enquanto os 

grãos médios são subangulares a subarredondados, com seleção regular. A espessura dessa 

camada pode atingir até 0,30 metros. 

 

4.4.2 Esboço Geológico Estrutural da Região Onde a UC está Inserida 

 

As perturbações estruturais presentes no arranjo estratigráfico da ESEC são resultado de conjuntos 

de processos geotectônicos que atuaram na área, tendo como destaques aqueles relacionados por 

(Luz, 1998) aos episódios Cenozóicos, os quais ocorreram a partir do arrefecimento do intenso 

tectonismo atuante no Cretáceo, isto é, são episódios que tem início no Terciário a 65 milhões de 

anos atrás, quando toda região norte do Brasil apresentava um tectonismo atenuado, sujeitos a 

movimentos epirogenéticos e fases de dissecação e aplanamento, Bezerra et al (1990), estas 

condições perduraram ate quase o final do Terciário quando a região foi submetida a 

soerguimentos epirogenéticos e reativação de falhamentos antigos, associados a movimentos de 

basculhamentos, que compartimentaram o relevo e originaram depressões, Bezerra et al. (1990). 
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Nestas condições ambientais deu-se a retirada do mar, e sedimentos continentais foram 

depositados, recobrindo ou interdigitando os sedimentos marinhos. A continuação da 

sedimentação Plioceno - Pleistoceno ocorre já em condições continentais e representa o topo da 

Formação Barreiras. Ainda no desenrolar destas condições do Pleistoceno ocorreu o 

remodelamento do relevo, tendo como fundo de controle e ajuste, as feições litoestruturais 

impostas nos episódios anteriores e as variações das condições climáticas, entre úmidas e semi-

áridas, que corresponderam às fases interglaciais e glaciais.  Grandes partes das superfícies 

aplainadas do Terciário foram então destruídas e outras construídas. São testemunhos marcantes 

deste remodelamento os morros e relevos em destaque que ocorrem na ESEC, constituídos pela 

Formação Barreiras. 

 

Detalhes estruturais destes episódios são os marcantes registros neotectônicos em camadas 

aflorantes na área da ESEC, as quais se caracterizam em feições ora frágeis  ora conspícuas, na 

forma de dobras e de modo predominante na forma de fraturas, amplamente distribuídas, 

marcando e caracterizando o substrato geológico local. Constata-se que as fraturas possuem 

orientação predominantes nordeste-sudoeste, ocorrendo também fraturas noroeste-sudeste, 

compondo um arranjo ortogonal de fraturas abertas, resultando em porosidade secundária no 

substrato geológico, constituindo-se em um importante conduto interconectado de passagem de 

água pluvial para o corpo sedimentar local, contribuindo na recarga e formação de aqüíferos, como 

pode ser visto na Figura 4.13. 
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Figura 4.13. Ravinamento Atingindo o Arenito 

exposto, Resultante do Escoamento Superficial 

Dirigido Preferencialmente sobre Linha De Fratura 

Presente Na ESEC. 

 

 

Fonte: Costa, H.O.S.de (2006) 

 

 

 

4.4.3 Hidrografia 

 

A morfologia da ESEC do Rangedor confere a esta área o papel de dispersor de fluxos de água 

subterrânea, o que se expressa pela conexão com o curso do riacho Calhau, a leste; e pela conexão 

com drenagem indiscriminada que se dirige para o rio Anil, ao sul e a oeste. Tais conexões 

configuram-se pelas passagens de água pluvial sob o leito das avenidas Jerônimo de Albuquerque e 

Luis Eduardo Magalhães, transportada por bueiros, como ilustrado pela Figura 4.14. 
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Figura 4.14. Bueiro na Avenida Luis Eduardo Magalhães, 

Receptor/Condutor das Águas Pluviais Provenientes da ESEC para o 

Leito do riacho Calhau. 

 

Fonte: Bezerra, V.L.A.R (2006). 

 

 

 

A formação de uma lagoa no setor sudoeste da EER, com inegável conexão hidráulica com uma 

pequena represa construída dentro da área do Quartel da Policia Militar, separadas pelo leito da 

Avenida Jerônimo de Albuquerque, denota as características de área acumuladora de águas 

pluviais, exercido pelo meio físico da ESEC. A referida lagoa em grande parte alimentada 

diretamente pelas precipitações pluviométricas, mantém-se perene o ano todo, indicando também 

a presença de fluxos locais de água subterrânea, que lhe garantem a perenidade durante a 

estiagem, como pode ser visto na Figura 4.15. 
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Figura 4.15.  Lagoa perene na EESC Rangedor. 

 

Fonte: Costa, H.O.S.de (2006). 

 

4.4.4 HIDROGEOLOGIA 

 

A interação de características climáticas, geomorfológicas e geológicas, onde se destaca o arranjo 

de formas de relevo com superfícies planas, ou com suave caimento, somada à extensa cobertura 

de areias eluviais sobre arenitos terciários porosos e permeáveis, favoreceu a formação de grande 

manancial subterrâneo, que, segundo Rebouças (2003), referindo-se aos registros geológicos 

nacionais, vêem sendo acumulados desde o Terciário (66 milhões de anos), em conseqüência das 

condições de clima úmido predominante ao longo desse período da historia geológica do planeta. 

 

O primeiro estudo das características hidrogeológicas da ilha de São Luís foi realizado pela empresa 

pernambucana ACQUAPLAN, no início da década de 70, visando à melhoria do sistema de 

abastecimento público de água da cidade, foi realizado por iniciativa da Superintendência do 

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) (BRASIL, 1972a). 
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Os estudos tomaram como ponto de partida o bom conhecimento geológico regional, 

complementados por levantamento hidrogeológico para estabelecimento das condições de 

recarga, armazenamento e descarga dos aqüíferos1,- e as relações destes com as águas salinas. O 

estudo incluiu os mananciais superficiais, na época ainda em condições de potabilidade. 

 

A conclusão, após avaliação da disponibilidade e dos resultados qualitativos dos recursos hídricos 

locais, apontou a conveniência de exploração das águas subterrâneas, tendo como complemento 

as águas dos rios Paciência e Cururuca. 

 

O modelo hidrogeológico elaborado fundamentou-se na identificação de um sistema aqüífero 

livre2, relacionado aos sedimentos Terciários, e um aqüífero subjacente semiconfinado3 

relacionado aos sedimentos Cretáceos. A recarga desse sistema ocorre por infiltração natural de 

águas pluviais no domínio da Ilha de São Luís. A lâmina infiltrada foi calculada em 360 mm/ano, ou 

18% da precipitação anual média, tendo como base às descargas mínimas restituídas pelos rios 

Paciência e Cururuca, medidas entre julho e novembro de 1971,segundo BRASIL (op.cit.) 

 

Os parâmetros hidrodinâmicos do sistema aqüífero foram obtidos pela análise dos resultados de 

31 testes de aqüífero, desenvolvidos pela Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão (CAEMA) 

(28 testes) e pela ACQUAPLAN (03 testes). Esses 03 (três) últimos testes permitiram a obtenção de 

um dado de grande valor qualitativo, a drenagem vertical, considerando que os parâmetros 

hidrodinâmicos foram avaliados em poços de observação, e não diretamente no poço bombeado, 

portanto isentos da perturbação induzida pelo mecanismo de bombeamento. 

As características físico-químicas e bacteriológicas das águas subterrâneas foram destacadas como 

excelentes, sob o ponto de vista da potabilidade. As águas superficiais (rios Paciência e Cururuca), 

também tiveram conceito satisfatório quanto    à potabilidade, 

 

1 
Aqüífero – rocha ou sedimento saturado, e com permeabilidade suficiente para transmitir água para poços tubulares e fontes. 

2 
Aqüífero Livre – aqüífero onde a zona saturada está em conecção direta com a superfície do terreno. 

3 
Aqüífero Semiconfinado – aqüífero confinado por uma camada de permeabilidade inferior que a do aqüífero, que permite o fluxo 

lento da água 
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na época do estudo. Os valores de pH do aqüífero livre situaram-se entre 6 e 7, enquanto para o 

aqüífero semi-confinado a variação foi de 6 a 8,5. O teor de sal dissolvido nas águas subterrâneas 

variou bastante, porém raramente essa variação superou o limite máximo exigido. 

 

4.4.4.1 O Modelo hidrogeológico da ESEC do Rangedor 

 

O sistema de recarga, fluxo e descarga das águas subterrâneas locais está condicionado as 

características físicas e estruturais da seqüência estratigráfica da Formação Barreiras. Conforme 

detalhado no item Geologia, os tipos litológicos indutores da infiltração  e transito das águas no 

meio poroso são arenitos de granulação fina a média, com incipiente textura argilosa, portadores 

das cores amarela a branco-cinza. Arenitos com cores entre marrom e róseo exercem um papel 

complementar no potencial aqüífero local, em razão da maior presença da fração argila nessas 

litologias, como apresentado na Figura 4.16. 

 

O arranjo estratigráfico é regionalmente plano-paralelo, com os estratos em disposição horizontal, 

ou com mergulho muito fraco, caracterizando um homoclinal. Nesse contexto, os demais 

componentes do meio físico local, relevo, clima, compõem com a geologia e a vegetação um 

arranjo favorável ao processo de retenção e infiltração de águas pluviais, alimentadoras do estoque 

de água doce contido nos arenitos da Formação Barreiras. 

 

A severa degradação das propriedades naturais de boa parte da superfície local, por remoção dos 

estratos superiores de areias eluviais e arenito laterítico poderia limitar drasticamente as taxas de 

infiltração nessas zonas em virtude da formação de crosta de arenização no arenito exposto, como 

apresentado na Figura 4.17. Um teste de infiltração pelo método dos anéis duplos, executado 

neste ambiente revelou, entretanto, uma condutividade hidráulica notável, com o valor de K=1,69 

cm/hora, certamente influenciada pelo sistema de fraturamento do substrato de arenito. 

O  relevo  da  Estação Ecológica,  com  seu  destaque  topográfico  proporcionado diferença de  

cotas  de  20  metros  em  relação  ao  seu  entorno,  principalmente  em  relação  à  micro  bacia  

do  riacho  Calhau, a leste,  e  às  áreas  úmidas   do  sitio  Santa  Eulália,  ao sul,  de  onde   partem  

correntes  de   água   doce  contribuintes   do  rio  Anil,  confere  à  UC  um     papel 
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estratégico na infiltração de estoques de água doce geradores de uma coluna líquida com carga 

hidráulica capaz de sustentar a perenização dessas pequenas correntes e de  corpos hídricos como 

a represa do Quartel General da Policia Militar, cuja água é usada na dessedentação de cavalos, 

assim como a lagoa situada no limite da Estação com uma das vias de acesso ao viaduto João do 

Vale. 



 

 

  

Figura 4.16. Perfil estratigráfico simplificado da ESEC do Rangedor. 
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Figura 4.17. Fratura Geológica Acompanhando a 

Declividade do Terreno, Preenchida por Areia Fina da 

Matriz do Arenito Lateríitico, Transportada por Arrasto 

na ESEC 

 

Fonte: Bezerra, V.L.A.R (2006). 

 

Outra importante contribuição do escoamento laminar da carga hidráulica gerada nos domínios da 

Estação Ecológica é a manutenção da grande saturação com água doce nos solos que sustentam a 

densa vegetação no entorno do conjunto residencial Altos do Calhau, dando origem a um dos 

canais formadores do riacho Calhau, cujo curso é acompanhado por vegetação freatófita, tipo 

palmeiras de buriti e juçara, indicativa da grande saturação das camadas superiores do solo como 

pode ser visto na Figura 4.18. 
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Figura 4.18. Nascente de um Canal Afluente do Riacho Calhau, 

Próximo ao Conjunto Altos do Calhau. A Nascente foi 

Separada do Canal do Riacho pela Via de Acesso ao Conjunto 

Planalto Vinhais. 

 

Fonte: Bezerra, V.L.A.R (2006) 

 

O zoneamento da cobertura vegetal é outro parâmetro importante na construção  do modelo 

hidrogeológico, por sua associação com as formas de relevo internas à ESEC. A zona de cobertura 

mais densa e disseminada, embora com espécies de menor porte, está associada ao plano em 

rampa, em cotas de 10 a 25 metros, ao norte e leste, cuja superfície ainda preservada exibe areias 

eluviais na superfície, sobrejacentes ao arenito friável, numa combinação propícia ao 

desenvolvimento da infiltração. 

A antiga cava de mineração, atualmente com arenito exposto à ação do intemperismo, exibe 

núcleos ralos de arbustos. Nessa unidade de paisagem o escoamento superficial  das águas 

prevalece, e a infiltração condiciona-se à depressões, onde a água acumulada e o sistema de 

fraturamento do arenito facilitam a infiltração de parte da água do escoamento, aumentando a 

recarga de aqüífero. 

No extremo oeste da ESEC, onde o relevo é um pouco mais ondulado, com a ocorrência de 

declividades mais pronunciadas, a vegetação apresenta-se mais densa, com maior porte, mas o 

relevo e o aumento da fração argila no solo determinaram condições que  mais favorecem ao 

escoamento e descarga das águas, inclusive dando origem à uma 
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grande área úmida, cujas águas eram naturalmente drenadas para o igarapé Jaracati, contribuinte 

do rio Anil. Atualmente, a implantação do sistema viário na área fez surgir uma lagoa no local da 

área úmida, em conexão hidráulica com a pequena represa do Quartel General da Polícia Militar. 

 

Os solos presentes na ESEC, derivados das variações na fração areia/argila do substrato de arenito, 

como já mencionado, apresentam espessuras que podem alcançar 138 cm na zona oeste, onde o 

relevo é mais movimentado. Ao norte e a leste, no domínio do plano em rampa a espessura 

alcança até 95 cm. Os tipos de solos, em superfície, variam  quanto ao predomínio de areia 

quartzosa (43% de areia grossa; 46% de areia fina, 7% de silte e 4% de argila) no plano em rampa; 

ou de areia franca (20% de areia grossa; 60% de areia fina,10% de silte e 10% de argila) no topo e 

vertentes da zona oeste. É esta composição granulométrica que responde por boa parte do baixo 

potencial  de escoamento superficial das águas pluviais no interior da ESEC, e pelas taxas de  

infiltração entre alta e moderada, no intervalo de 0.35 a 0.76 cm /hora. 

 

Na zona do plano em rampa, nas cotas de 10 a 25 metros, sob o estrato superficial de areias 

quartzosas eluviais, ocorre um estrato de material franco argiloso com até 40 cm  de espessura, o 

qual atua também como material de drenança vertical de águas. Credita- se tal comportamento ao 

relevante percentual de areia existente, bem como aos macroporos construídos no contato dos 

seixos lateríticos imersos no material franco argiloso, aliado ao sistema de fraturas que corta o 

arenito róseo a marrom subjacente à camada de solos. 

 

Os solos locais, portanto, apresentam um perfil onde um delgado nível superficial, com 1 cm de 

espessura é bastante poroso, saturado com ar na época da estiagem, seguido de um nível de 

transmissão de água bem mais espesso, correspondente à quase totalidade do perfil, onde o 

movimento de drenagem é muito favorecido pelas características texturais, estruturais e de baixa 

coesão dos materiais. 

 

Esse conjunto de parâmetros relacionados às características do material de cobertura da superfície 

local e da seqüência litológica da Formação Barreiras, tais como textura, 
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estrutura, conteúdo de matéria orgânica, compactação, condutividade hidráulica e conteúdo de 

água retida, somado as demais características ambientais do meio físico, fornecem elementos 

indicadores para concepção de um modelo hidrogeológico que permite destacar a função da área 

da ESEC como área de recarga de reservas hídricas do aqüífero Barreiras, e, por drenagem 

gravitacional, do aqüífero semi-confinado Itapecuru. 

 

É também função da ESEC, decorrente do modelo hidrogeológico a contribuição na manutenção 

do equilíbrio água doce-água salgada no estuário do rio Anil; a contribuição com material nutriente 

para o estuário do rio Anil e auxílio no equilíbrio climático da ilha de São Luís com a formação de 

microclima.. 

 

4.4.4.2 Modo de Ocorrência das Águas Subterrâneas na ESEC do 

Rangedor e Entorno. 

 
Esta análise tem como base dados obtidos em relatórios e fichas de sondagens de poços tubulares 

construídos em residências, para uso particular, em logradouros públicos para fins de 

abastecimento coletivo, bem como em empresas e instituições publicas, todos situados no entorno 

da ESEC. 

 

Corpos hídricos superficiais, similares à nascente do riacho Calhau, e às áreas úmidas da borda 

oeste da ESEC, e aquela situada à retaguarda do condomínio Novo Tempo, por  sua perenidade ao 

longo do ano, foram interpretadas como expressões superficiais das águas subterrâneas, ou seja, 

indicam uma surgência do nível das águas subterrâneas, devido à saturação do meio poroso em um 

local caracterizado como um baixo topográfico. 

 

É cabível um registro sobre a existência de canais de drenagem natural no interior da UC, cujas 

correntes são observadas somente no período chuvoso. A elevação (cota) de seus talvegues, 

apresentado na Figura 4.16 (onde está esta figura?) indica que estes estão acima da elevação dos 

corpos hídricos referidos no parágrafo anterior, relacionando estas correntes temporárias com 

fluxos que saturam as camadas superiores do perfil de solos, com movimento horizontal 

predominante, descarregando na lagoa localizada no interior da Estação ou canalizado para as 

drenagens artificiais das avenidas limítrofes. 
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As águas atmosféricas são as fontes de sustentação e de renovação das  reservas hídricas 

subterrâneas em nosso ambiente. O sistema de fluxo subterrâneo na UC e entorno é mantido pela 

infiltração das águas na zona insaturada constituída pelo perfil de solos e pelo arenito róseo a 

marrom, fino, laterítico, fraturado, subjacente ao perfil de solos, cuja espessura tem, em media 12 

metros nos pontos mais elevados da ESEC, o que também pode ser observado na Figura 4.16. 

Abaixo dessa seqüência insaturada, o nível da água subterrânea (NA) situa-se entre 15 a 25 metros 

de profundidade em relação à superfície, dependendo da topografia do local. 

 

O ambiente geológico de residência do NA é o arenito amarelo a branco-cinza, fino a médio, 

friável, quartzoso, cuja saturação é mantida pela camada subjacente de arenito marrom, fino, 

argiloso. O pacote sedimentar acima descrito, abrangendo os estratos superiores onde se dá a 

infiltração e transito das águas, assim como os arenitos saturados subjacentes, com uma espessura 

que varia entre 35 e 50 metros, caracteriza a Formação Barreiras e está assentado sobre rochas 

sedimentares  de  permeabilidade muito baixa, predominando argilas marinhas ricas em 

carbonatos, as quais com  freqüência envolvem corpos descontínuos de calcário, atribuindo-se a 

tais camadas de baixa permeabilidade o contato de transição para os materiais geológicos do 

Cretáceo (Formação Itapecuru), caracterizada por uma seqüência alternante de argilas e arenitos 

de cores avermelhadas. 

 

A água captada nos aqüíferos da Formação Itapecuru apresenta normalmente restrições de 

potabilidade por conter alto teor de sais em solução. As vazões são também muito baixas 

dominantemente menores que 3000 litros por hora, sendo registrados freqüentes casos de poços 

com vazão nula. 

 

As condições de exploração de águas subterrâneas no entorno da ESEC são mais favoráveis em 

direção ao leste desta, na microbacia do riacho Calhau e em seus  divisores. Os poços tubulares 

que captam água somente no aqüífero Barreiras, quando bem construídos, obtêm vazões de até 

20 metros cúbicos/hora, com rebaixamentos do nível da água que atingem até 35% da coluna 

liquida, ao longo de 16 horas de bombeamento. A condutividade hidráulica horizontal dos 

estratos aqüíferos situa-se na 
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faixa de 3,6 a 0,36 cm/h nesta zona, indicando que o fluxo subterrâneo é controlado por meio 

poroso constituído principalmente por areias de granulometria fina. 

 

Ao norte e ao oeste da ESEC, respectivamente entre a Avenida dos Holandeses e a orla marítima 

(Bairro Calhau), e em direção ao Bairro Renascença, as condições de aproveitamento de águas 

subterrâneas são desfavoráveis em razão da reduzida espessura dos sedimentos e rochas 

sedimentares da Formação Barreiras. A tendência dos construtores de poços tubulares é aumentar 

a profundidade destes, penetrando na Formação Itapecuru cujas características litológicas e 

hidroquímicas anteriormente referidas têm determinado a perda e o abandono de poços 

tubulares. A condutividade hidráulica horizontal nesse ambiente geológico é muito baixa, 

controlada por argilas e siltitos argilosos, com valores da ordem de 0,036 cm/h, ou menor. 

 

4.4.4.3. Composição Química da Água Subterrânea e Superficial da UC e Área de 
Entorno 

As concentrações dos constituintes químicos da água subterrânea são apresentadas na Tabela 4.5. 

Correspondem às análises físico-químicas efetuadas pela CAEMA em poços tubulares localizados 

nos bairros do entorno da Estação Ecológica. Excetuando-se o poço tubular do conjunto Altos do 

Calhau, os demais foram desativados em razão de objeções ao sabor da água. 

 

As águas subterrâneas na UC e em suas proximidades têm suas propriedades físico- químicas 

derivadas das características químicas das águas meteóricas, da litologia e das propriedades 

geotécnicas dos materiais geológicos que compõe os aqüíferos locais. A mineralização é influente 

no sabor da água, estando condicionada à profundidade da captação, visto que todos os poços 

com profundidades maiores que 50 metros, em media, penetraram no domínio da Formação 

Itapecuru, captando águas relativamente duras. 

 

Os poços mais rasos que 50 metros apresentaram dois tipos de restrição: a) a proximidade com a 

orla marítima é determinante na ocorrência de cátions em solução, como sódio e potássio em 

teores elevados (poço p-I do IPEM, ver Tabela 4.5); b) o afastamento seguro em relação à orla 

resulta na obtenção de águas brandas, mas as 
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vazões obtidas até 50 metros são restritas ao consumo residencial, o que caracteriza toda a zona 

ao norte da ESEC, ao longo da Avenida dos Holandeses. 

 

As baixas concentrações do resíduo total em todas as análises ratificam a tese de que a recarga do 

aqüífero Terciário (Arenito Barreiras) influi no comportamento qualitativo das águas captadas mais 

abaixo. 

 

As concentrações de sólidos dissolvidos abaixo de 100 mg/l permitem classificar as águas 

subterrâneas como leves, onde os cátions como cálcio e magnésio têm baixas concentrações, e o 

bicarbonato (HCO-
3), cuja concentração é expressa como CO dissolvido na água, é o anion 

dominante (Langmuir,1997). 

 

A presença subordinada de cloreto, ferro, manganês, sódio, potássio e sulfato sugere a 

contribuição de águas captadas no aqüífero semi-confinado do Cretáceo, indicando que são águas 

com um tempo maior de residência no meio poroso, com circulação menos ativa, ou mesmo águas 

novas resultantes da intrusão salina nas camadas arenosas, seja da Formação Barreiras, seja da 

Formação Itapecuru, sob o nível médio do mar. Esse maior contato com as rochas reflete nos 

valores da condutividade elétrica maior que   100 

µS/cm em poços mais profundos que 50 metros,ou,menos profundos mas próximos da orla. 

Segundo Langmuir (op.cit.), seria o limite superior para águas subterrâneas doces. 



 

 

  

Tabela 4.5. Características Físico-químicas das águas dos Poços tubulares no entorno da ESECdo Rangedor. 

 
 
 

Parâmetros/ Data de coleta 

 
 
 

Und. 

Altos do 
Calhau 

 
IPEM-clube pI 

 
IPEM-clube pII 

 
Calhau pII 

 
Calhau-praça p12 

72 m 42 m 78 m 86 m 45 m 

04/06/87 07/02/80 25/09/81 28/11/1984  
Chuva mm Sim não não não não 
Cor Aparente UC 5 5 5 5 5 

Cor Verdadeira UC 5 - - - - 

Odor _ Não Objetável Não Objetável Não Objetável  - 

Sabor _ Não Objetável -l -  - 

Turbidez NTU 0,40 - 0,63 - 4 

Condutividade µs/cm 62 250 500 - 62 

Resíduo Total mg/l 141 55 16 112 52 

pH _ 5,32 6 6,30 6,5 4,5 

Alcalinidade HCO3- mg/l CaCO3 6,93 8 11 56 2,04 

Alcalinidade CO3- CO 
-
 

3 0 0 0 0 0 

Alcalinidade OH- OH
-
 0 0 0 0 0 

Dureza Total mg/l CaCO3 9,80 28 26 68 7,92 

Dureza Temporária mg/l CaCO3 4 8 6 0 1,98 

Dureza Permanente mg/l CaCO3 5,80 20 20 - 5,94 

Cálcio mg/l Ca
+3

 1,50 5,6 4 4 0,79 

Magnésio mg/l Mg
+2

 1,42 3,4 3,88 14,09 1,44 

Cloreto mg/l Cl
-
 17,6 37 43 18 9,5 

Ferro mg/l F
+2

 0,03 0,14 1,01 0,37 0,20 

Sodio Mg/l - 26 20 - - 

Dióxido de carbono mg/l CO2 45 16 3,39 36 68 

Nitro Amoniacal mg/l N 0,10 - - 0,49 0 

Nitro Nitroso mg/l N 0 0,04 0,00 0,0049 0 

Nitro Nítrico mg/l N 0 0,60 2 0,8 0,9 

Potassio Mg/l - 2,10 0,8 - - 

Sulfato “ 23,54 6,25 7,25 24,03 - 

Fonte: CAEMA, 2006 Página 79 
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4.5. Vegetação da Ilha: Florestas e a Diversidade nas Suas Formações 

A vegetação da ilha de São Luís pode ser classificada como pertencente ao Domínio Amazônico 

(Ab’Saber 1970), fazendo parte da Amazônica legal. A composição da flora é mista com espécies 

de diferentes formações como o Pau-Terra (Qualea parviflora), o Barbatimão (Stryphnodendron 

obovatum), o Pequí (Caryocar brasiliensis) que são oriundas do Cerrado; a Janaúba 

(Hymatanthus articulata), o Algodão Bravo (Cochlospermum orinocensis), o Guajiru 

(Chrysobalanus icaco) que são espécies de Restinga ou ainda o Ananí (Symphonia globulifera), a 

Sumaúma (Ceiba pentandra), a Andiroba (Carapa guianensis) da Floresta Amazônica. Esta é, 

portanto, uma característica das formações Maranhenses, que é uma região ecotonal, onde 

encontramos os limites extremos da distribuição oriental das formações Amazônicas e Nordeste 

das formações de Cerrado e Caatinga. 

 

Na vegetação predomina, no entanto, elementos da Floresta Tropical Úmida Estacional (de 

acordo com o Sistema de Holdridge, L.R. 1967) ou ainda Floresta Ombrófila Densa (de acordo 

com o Sistema proposto pelo IBGE 1972). Esta formação florestal que ocorre no estado é 

conhecida localmente como Pré-Amazônia Maranhense, e, embora não exista uma definição 

oficial para o termo, estaria, provavelmente, relacionado aos limites orientais da vegetação 

Amazônica. Neste sentido, a vegetação que ocorre na Área de Proteção Ambiental do Itapiracó, 

pode ser enquadrada dentro destas formações de Mata Pré-Amazônica. A Floresta Pré-

Amazônica, no entanto, não é homogênea. Variações locais em função principalmente do relevo 

e da drenagem do terreno, determinam dois conjuntos vegetacionais distintos, tanto na 

composição florística como na fisionomia. Para efeito deste Plano de Manejo será utilizado uma 

denominação própria (e auto-descritiva) para distingui-los. 

 

Assim, nas áreas mais acidentadas, fora das várzeas dos rios, encontramos a Mata de Terra 

Firme (MTF) que é equivalente a Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas (IBGE 1992), com o 

predomínio de uma vegetação secundária, em diferentes níveis de degradação/regeneração  ao  

longo  de  sua  área  de  ocorrência.  Há,  no      entanto, 
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pequenos trechos com ocorrência de espécies da mata primária, o que pode ser observado na 

ESEC do Rangedor (Figuras 4.19 a e b. 

 

Figura 4.19 a- Exemplo de Mata de Terra 

Firme (MTF) Evidenciando a Vegetação 

Secundária em Regeneração (ESEC do 

Rangedor) 

Figura 4.19 b- Exemplo de Mata de Terra 

Firme (MTF). Evidenciando Trecho da 

Mata Mais Preservado com Exemplares 

de Candeia (Plathymenia reticulata) em 

Primeiro Plano (APA do Itapiracó). 

 

  

 

Nos locais mais baixos e planos ocorre uma vegetação característica, em solos com baixa 

drenagem e sazonal ou permanentemente encharcados. Nestas áreas, geralmente na 

proximidade de pequenos riachos, e que devido à influência do transbordamento destes, ou 

ainda, ao escoamento proveniente dos locais mais altos encontramos estas formações que 

apresentam uma composição própria e que denominamos de Mata Periodicamente Alagada 

(MPA), a qual é apresentada na Figura 
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4.20. A MPA pode ser enquadrada como Floresta Ombrófila Densa Aluvial de acordo com o 

sistema proposto pelo IBGE (1992). 

 

 

Figura 4.20: Exemplo de Mata Periodicamente Alagada (MPA) na ESEC do Rangedor. 

 

 

Estas duas formações (MTF e MPA) diferem tanto na composição florística quanto na 

fisionomia. A MPA apresenta uma vegetação mais alta com as espécies do dossel chegando a 

alcançar os 15m de altura. A presença de árvores altas proporciona um ambiente mais 

sombreado e úmido, sendo ainda mais homogênea na composição de espécies. Esta maior 

homogeneidade está relacionada às suas próprias características intrínsecas (ambientais), que 

criam um ambiente mais adverso (solos encharcados) ao estabelecimento das espécies, e que 

ainda dificulta o acesso à população no seu entorno, tornando-as relativamente mais 

preservadas. 
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A MTF por sua vez é mais heterogênea ao longo de sua área de ocorrência, variando na  riqueza  

de  espécies,  ou  na  fisionomia (trechos com vegetação mais alta e maior 
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diâmetro de caule intercalado a trechos com vegetação de menor porte) ou ainda no 

predomínio de espécies com característica reprodutivas particulares (i.e. intensa reprodução 

vegetativa como nos Bacurizais - Platonia insignis L.). 

 

Na vegetação primitiva esta heterogeneidade deveria estar relacionada,  provavelmente, à 

maior variabilidade ambiental (tipos de solo, características do  terreno como maior ou menor 

declividade, profundidade do lençol freático, entre outras) e mesmo à características bióticas 

como o predomínio de determinadas espécies que facilitam ou promovem o estabelecimento 

de outras, da presença de dispersores, de polinizadores, entre outros. Atualmente, no entanto, 

a variação observada nas características da vegetação esta relacionada principalmente à 

degradação ambiental, sendo a distinção feita entre formações mais e menos preservadas. 

 

Assim a Mata de Terra Firme apresenta um conjunto de espécies comuns ao longo de sua área 

de ocorrência, uma vez que são espécies de áreas fortemente antropizadas, entre elas espécies 

pioneiras como o Lacre (Vismia guianensis); a embaúba (Cecropia pachystachia); a urucurana 

(Croton urucurana); o Toarí (Mabea fistulifera) ou espécies características de formações 

secundárias (secundárias iniciais e tardias) como o Tucum (Astrocarium tucum), o Cipó de fogo 

(Doliocarpus sp), o Cajá (Spondias monbim), o Breu (Protium heptaphyllum), o Pau de teiú 

(Casearia silvestris), a Sapucarana (Eischweilera aff. ovata), a Maniva de veado (Maninhot aff. 

Maracasensis), entre outras. 

 

Nos trechos mais preservados, as árvores são mais altas, o sub-bosque mais espaçado, 

sombreado e úmido ocorrendo um predomínio de espécies secundárias tardias e mesmo 

algumas espécies da mata primitiva. Espécies freqüentes nestas formações são o Pequí 

(Caryocar aff. vilosum), os Ipês ou Pau D’Arcos (Tabebuia aff. serratifolia e Tabebuia alba), a 

Barriguda (Bombax aff. paraensis), o  Jatobá  (Hymenaea courbaril), o Pau-Roxo (Peltogyne 

confertiflora), o Marfim (Agonandra brasiliensis), a Amescla ou Breu (Protium heptaphyllum), a 

Mirindiba (Terminalia sp), entre outras. 
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4.5.1 Conservação em fragmentos florestais 

A Estação Ecológica do Rangedor representa um fragmento de vegetação incrustados na região 

central de São Luís, como já mencionado, sendo que, apesar da pressão que vem sofrendo, 

estudos realizados em pequenos fragmentos urbanos de vegetação têm encontrado elevados 

índices de diversidade e riqueza de espécies (Ferreira & Figueiredo 1992; Figueiredo 1992; 

Muniz et al. 1994; Carvalho et al. 1995; Andrade et al. 2003), o que pode estar indicando que 

estas formações constituem verdadeiros refúgios da flora e fauna regionais. 

 

A conservação de áreas fragmentadas tem merecido uma atenção especial dos pesquisadores e 

conservacionistas nos últimos anos, em parte pela complexidade envolvida no processo de 

recuperação e manutenção destes fragmentos, mas também pela sua importância uma vez que 

representam os últimos testemunhos de uma flora e fauna pré-existente. Nos fragmentos 

urbanos a importância é ainda maior, uma vez que estes atuam como amenizadores do clima; 

como pontos de recarga dos aqüíferos; como barreira no controle de endemias através da 

manutenção dentro de sua área de insetos vetores e os respectivos hospedeiros, e ainda por 

apresentarem pontos de lazer para a população. 

 

Uma das dificuldades encontradas para a maior proteção deste ambientes é identificar os 

principais impactos e propor ações que visem cessar ou ao menos minimizar os seus efeitos. 

Nos últimos anos vem se descobrindo também que estes fragmentos não são uniformes ao 

longo de sua área de ocorrência, sendo reconhecidas sub-formações dentro destas áreas. Estas 

subdivisões da vegetação, que diferem na estrutura e/ou na composição florísica, refletem as 

pressões a que o fragmento está submetido e compõem o quadro de heterogeneidade local. 

Vem sendo observadas na literatura com denominações diferentes. Há autores que preferem 

defini-las como comunidades distintas (Rodrigues 1998), outros como eco-unidades como 

definido por Viana et al. (1997) e adotado por Figueiredo (2003). 

 

O conhecimento das Eco-unidades permite estabelecer estratégias de preservação, através da 

definição das espécies mais importantes a serem preservadas (espécies 
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ameaçadas) e as características da sua área de ocorrência (eco-unidade). As eco- unidades 

encontradas por Viana et al. (1997) e Figueiredo (2003), diferiram na estrutura, riqueza de 

espécies e nas taxas de recrutamento e mortalidade. Estes autores consideraram que as 

propostas de recuperação e conservação dos fragmentos florestais implicariam no prévio 

estabelecimento da relativa importância destas eco- unidades na dinâmica da comunidade. 

 

4.5.2. A vegetação da ESEC do Rangedor 

A Estação Ecológica do Rangedor, com sua área de aproximada de 125 ha, apresenta uma 

vegetação secundária e sobre forte pressão antrópica. Cerca de 30% da unidade apresenta o 

solo exposto, provavelmente pela retirada de terra e piçarra, e se encontra em processo 

avançado de laterização, como pode ser visto na Figura 4.21, o que impede uma regeneração 

natural da flora sem uma intervenção direta. No restante da Unidade encontramos as seguintes 

formações: Mata de Terra Firme e Mata Periodicamente Alagada. 

 

 

A1- Mata de Terra Firme (MTF): A MTF compreende aproximadamente 50% (rever este 

percentual) da cobertura vegetal da Estação Ecológica do Rangedor. Apesar de secundária, 

apresenta setores em que a vegetação se encontra em fase de regeneração natural em 

diferentes estádios sucessionais, e, setores em que a vegetação está estagnada, necessitando 

de algum tipo de intervenção para a recuperação. Baseado nestas características sucessionais 

das formações, que representam informações importantes para estudos de manejo da 

vegetação, podemos subdividi-la em dois subtipos vegetacionais: 

 

A2- O Carrasco: Correspondendo a aproximadamente 15% (rever este percentual) da cobertura 

vegetal, o “Carrasco” é uma denominação local para uma vegetação secundária, 

predominantemente arbustiva, de pequeno porte (2 a3 m de altura), muito densa, 

frequentemente com espécies com pelos urticantes e/ou com espinhos dificultando o acesso ao 

seu interior.        É uma formação mais estável, não ocorrendo 
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muita variação no porte e na composição de espécies, provavelmente, em função das 

características físicas e bióticas do ambiente, sendo que a sua evolução para tipos  mais 

complexos (sucessionais), poderá não ocorrer sem uma intervenção externa. Nos estudos 

realizados nesta formação, observa-se a presença de espécies que apresentam porte arbustivo 

em quanto que estas mesmas espécies apresentam porte arbóreo em áreas mais preservadas, 

indicando o que deveria ser a vegetação original. 

 

Espécies comuns nestas áreas de Carrasco são: o Tucum (Astrocarium vulgare) palmeira com 

grande quantidade de espinhos no caule e folhas; o Cansanção (Cnidoscolus urens) da família 

Euphorbiaceae é conhecida como falsa urtiga por apresentar pelos no caule e folhas que se 

assemelham a agulhas de seringa de injeção, ao contato com a pele injeta um liquido altamente 

irritante que dependendo da sensibilidade da pessoa pode haver necessidade de atendimento 

médico de urgência; a Dalechampia scandens outra Euphorbiaceae com pelos urticante que 

causa irritação na pele ao contato; a Mucunã (Mucuna urens) um cipó da família Leguminosae 

com pelos igualmente urticantes, o Coroatá (Bromélia aff eitenorum) espécie da Família 

Bromeliaceae que apresenta espinhos na folha. Exemplo deste subtipo vegetacional pode ser 

visto na Figura 4.22. 

 

 

A3- A vegetação em Regeneração: Este subtipo vegetacional é composto por uma formação 

mais alta, com o porte mais arbóreo, de sub-bosque mais espaçado e sombreado. Apresenta 

maior riqueza de espécies em relação ao Carrasco, sendo várias espécies características de 

formações primárias, encontradas em diversas fases etárias (plântulas, juvenis, sub-adultos) 

indicando que estão reproduzindo e se estabelecendo na área. Ocupa a maior área com 

vegetação contínua de terra firme, correspondendo a 35% da cobertura vegetal da Estação 

Ecológica do Rangedor. Ao longo da sua ocorrência observamos trechos mais preservados, com 

árvores de grande e médio porte (12 a 15 m de altura) e trechos com vegetação mais baixa (4a 6 

m de altura). 
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Esta vegetação se encontra nitidamente em fase de regeneração e se cessarem os principais 

impactos atuais, principalmente o corte de madeira, poderá se recuperar naturalmente, ou 

apenas com pequenas intervenções. Algumas espécies comuns nestas formações são: o Jatobá 

(Hymenaea courbaril), o Jataí (Hymenaea parvifolia), a Paparaúba (Simarouba versicolor), o Pau 

Pombo (Sclerolobium paniculatum), o Angelim (Andira surinamensis), o Ingá Macaco (Inga sp), o 

Anajá (Maximiliana maripa), a Tapiririca (Tapirira guianensis), a Urucurana (Croton urucurana), 

a Maiana (Croton matourensis), o Pau-terra (Qualea parviflora), a Janaúba (Hymatanthus 

articulata), o Jacarandá (Swartzia flemingii), entre outras. Exemplo deste subtipo vegetacional 

pode ser visto na Figura 4.23. 
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Mapa 9 – Uso e ocupação de solo.
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Figura 4.21. Área com Solo Exposto, Laterizado na Estação Ecológica 

do Rangedor. (Note que não há regeneração da flora nestes locais, 

ocorrendo apenas alguns poucos arbustos esparsos). 

 

Figura 4.22 -Vegetação do Carrasco na Estação Ecológica do 

Rangedor. (Em primeiro plano, à esquerda temos o “Tucum” 

(Astrocarium vulgare), uma palmeira com espinhos nos caules e 

folhas). 
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Figura 4.23. Mata de Terra Firme Mais Preservado,  Mostrando a 

Vegetação de Maior Porte e com um Sub-bosque Mais Esparso e 

Sombreado. 

 

 

B – Mata Periodicamente Alagada (MPA): A MPA na Estação Ecológica está limitada a pequenos 

setores, onde ocorrem riachos temporários, ou locais em que a inclinação  e a drenagem do 

terreno permitem o estabelecimento permanente ou sazonal de áreas alagadas. A área com 

MPA corresponde a cerca 3% (rever este percentual) da cobertura vegetal da Estação. Foram 

identificados três locais com estas  características, sendo o maior deles uma lagoa próxima ao 

Quartel General da Policia Militar. Esta lagoa apresenta vários troncos secos no seu interior 

indicando que sua origem pode ser artificial. A altura da vegetação no seu entorno varia de 

cerca de 6 m a 10 m. Algumas espécies encontradas são a Bicuiba (Virola aff. sebifera), o Pau 

Pombo (Sclerolobium paniculatum), o Babaçu (Attalea phalerata), o Anajá (Maximiliana 

maripa), o Lacre (Vismia Guianensis) e a embaúba (Cecropia sp) – espécies pioneiras, e ainda o 

Velame (Croton aff. mucronifolius), o Mirim (Humiria balsamifera), o Guajirú (Chrysobalanus 

icaco), além das leguminosas exóticas Acacia mangium e a Leucena (Leucaena leucocephala). 
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O segundo local de ocorrência está situado a cerca de 400 m da citada lagoa. É uma área 

pequena, com a vegetação apresentando uma altura média de cerca de 7 m, mas ao contrário 

da anterior apresentando características de vegetação naturalmente alagada, e com maior 

número de espécies típicas destas formações. Encontramos por exemplo o Buriti (Mauritia 

flexuosa), uma das espécies mais representativas de áreas alagadas, onde forma densos 

povoamentos, citados nas classificações fitogeográficas (os Buritizais); as Ninféias (Nymphaea 

sp); a Aninga (Montrichardia sp) da família Araceae, é uma planta característica dos banhados e 

beira de rios Amazônicos, ainda da mesma família o Caladium sp; a Bicuiba (Virola aff. sebifera), 

entre outras espécies. Esta área de ocorrência pode ser vista na Figura 4.24. 

 

Figura 4.24. O Segundo Setor com Mata Periodicamente Alagadada, 

Apresentando Espécies Características Destas Formações. Em Primeiro Plano 

o Guajirú (Chrysobalanus icaco), à Esquerda o Burití (Mauritia vinifera) e ao 

Fundo à Direita a Bicuiba (Virola aff. sebifera). 

 

O terceiro local de ocorrência é uma área pequena, com vegetação em torno de 7 m de altura. 

Espécies observadas no entorno foram o Buriti (Mauritia vinifera), o Angelim (Andira 

surinamensis), o Pau Terra (Qualea parviflora), a Mirindiba (Terminalia sp), a 
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Bicuiba (Virola aff. sebifera), o Mirim (Humiria balsamifera), a Janaúba (Hymatanthus 

articulata), entre outras. 

 

 

A relação de espécies de flora inicialmente identificadas durante os trabalhos de campo para a 

elaboração deste Plano de Manejo , incluindo exóticas e as invasoras é apresentada na  Tabela 

4.6. 

 

Tabela 4.6. Relação das Espécies encontradas na Estação Ecológica do Rangedor. 

Família/Espécie Nome Popular 

1 – ANACARDIACEAE 

Anacardium accidentale L. 
*Mangifera indica L. 
Spondias lutea L. 

Cajueiro 
Mangueira 
Cajá 

2 – ANNONACEAE 

Annona aff. aurantiaca L. 
Annona densicoma Mort. 
Duguetia surinamensis R.E.Tnies 

Ata Braba 
Envireira 

 
3 – APOCYNACEAE 

Himathanthus articulata (Vahl.) Woods. 
Mandevilla sp. 

Janauba, Janaguba 

4 – ARACEAE 

Dracontium asperum C.Kak. 
Montrichardia sp 
Caladium sp 

Milho de cobra 
Aninga 

5 – ARALIACEAE  
Schefflera aff morototoni (Aubl.) Maquire, Steyerm. 

&Frodin 

Mamorana 

6 – ARECACEAE – (PALMAE)  
Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. 
Astrocarium vulgare Mart. 
Attalea phallerata 
Maximiliana maripa Lf. 
Mauritia flexuosa 
Syagrus coccoides Mart. 

Macauva 
Tucum 
Babaçú 
Inajá 
Buriti 
Arirí 

7 – ASCLEPIADACEAE 
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Família/Espécie Nome Popular 

Asclepia sp  

8 – BIGNONIACEAE 

Mansoa sp  
Tabebuia aff alba Pau d’arco amarelo 
Tabebuia serratifolia (Vahl). Nich Pau d’arco 

9 – BIXACEAE 

Bixa orelana Urucum 

10 – BROMELIACEAE 

Bromélia aff eitenorum  

11 – BORAGINACEAE 

Cordia tetrandra Aubl.  
Heliotropium sp. 

12 – BURSERACEAE 

Protium heptaphylum (Aubl.)March. Breu 

13 - CARYOCARACEAE 

Caryocar  aff. brasiliensis Pequi 

14 – CECROPIACEAE 

Cecropia aff. pachystachya Trec. Embauba 

 
15 – CHRYSOBALANACEAE 

Chrisobalanus icaco L. Guajirú 

Hirtella racemosa Lam. 

16 – COMBRETACEAE 
Terminalia sp Mirindiba 

17 – CONNARACEAE 

Connarus aff. favosus Planch  
  
18 – CONVOLVULACEAE  
Ipomoea asarifolia Salsa 
Ipomoea bahiensis Willd. ex. Roemer E. Shult.  

19 – CYPERACEAE  
Cyperus sp. Tiririca 

20 – DILLENIACEAE 

Curatella americana L. Lixeira 

21 – DIOSCOREACEAE 

Dioscorea sp  
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Família/Espécie Nome Popular 

22 – ERYTROXILACEAE 

Erytroxilum sp. Catuaba 

23- EUPHORBIACEAE 

Croton matourensis (Aubl) M. Arg. Maiana 
Cróton urucurana Bail. Urucurana 
Croton aff mucronifolius Muell. Arg. Velame 
Dalechampia scandens L.  
Cnidoscolus urens (L.) Arthur Cansanção 
Mabea fistulifera Mart. Toari 
Mabea paniculata Benth. Toari 
Maninhot aff. Maracasensis Ule Maniva de veado 
Pera sp  
Sapium glandulosum Visgueira 

24 – FLACOURTIACEAE 

Banara arguta Briq.. - 
Casearia silvestris Sw. Pau de Teiú 

25 – GRAMINEAE (POACEAE) 

Lasiacis sorghoidea (Desv. ex Ham.) Hitchc. & Chase Capim lageado 

Paspalum fasciculatum Willd. ex Flugge Capim gengibre 

*Pennisetum polystachion (L.) Schult. (Tipo India)  

26 – GUTTIFERAE 

Platonia insignis L. Bacurí 
Symphonia globulifera L. Ananí; Bacuri bravo 
Vismia guianensis (Aubl.) Choisy Lacre 

27 – HUMIRIACEAE 

Humiria balsamifera Mirim 

  
28 – LABIATAE (Lamiaceae) 

Amasonia lasiocaulos Mart. & Schauer.  

  
29 – LAURACEAE 

Cassita filiformes Linn.  
30 – LECYTHIDACEAE 

Eischweilera aff. Ovata(Camb.)Miers Sapucarana 
Lecythis lurida (Miers) Mori Sapucaia 
Lecythis sp. Estopa 

31 – LEGUMINOSAE – CAESALPINIOIDEAE 

Bauhinia guianensis Aubl. Pata de vaca 
Bauhinia sp.  
Copaifera aff. Duckei Copaíba 
Copaifera langsdorffii Copaíba 
Hymenaea aff.. parvifolia Huber Jutaí 
Sclerolobium paniculatum Vog. Pau Pombo 
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Família/Espécie 
Swartzia flemingii Raddi 

Nome Popular 
Jacarandá 

32 – LEGUMINOSAE – MIMOSOIDEAE 

Acacia farnesiana Jurema branca 
*Acácia mangium Willd.  
Inga falcistipula Ducke. Ingá 
Inga sp. Ingá 
*Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Leucena 
Mimosa caesalpinifolia Bth. Sabiá 
Minosa invisa Mart. Unha de gato 
Pithecelobium sp  

33 – LEGUMINOSAE – PAPILIONOIDEAE 

Andira surinamensis (Bondt.) Splitz ex Pulle Angelim 

Clitoria sp. 
Crotalaria retusa 

34 – MALPHIGHIACEAE 

Byrsonima cf. lancifolia Adr. Juss. Murici 
Byrsonima sp. Murici 

36 – MELASTOMATACEAE 

Leandra sp.  

Puçá Mouriri cf. grandiflora 

37 – MORACEAE 
Ficus aff. guaranitica Chodat ex chodat & Vischer Gameleira 

38 – MYRISTICACEAE 

Virola  aff. sebifera Aubl. Bicuíba 

39 – MYRTACEAE 

*Eucaliptus sp Eucalipto 
Eugenia tapacunensis Tinge língua 
Eugenia diplocampta Bosta de rato 

40 – MUSACEAE 

Heliconia sp.  

41 – OCHNACEAE 

Ouratea castanaefolia (DC) Engl. Azeitona 
Ouratea sp Azeitona 

42 – OPILIACEAE 

Agonandra brasiliensis Miers. Marfim 

43 – PASSIFLORACEAE 

Passiflora coccinea Aubl. Maracujá do mato 

Passiflora foetida L. 
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Família/Espécie Nome Popular 

44 – RUBIACEAE 
Alibertia macrophylla Schum. Marmelada 
Borreria sp.  
Guettarda angelica Angélica 
Randia armata Espinho de roseta 
Rubiaceae sp Marmelada 

45 – SAPINDACEAE 

Matayba sp. Falso mata fome 

Cupania diphylla 

  
46 - SAPOTACEAE 

Chrysophyllum sp Catuaba 
Manilkara sp  
Pouteria aff. ramiflora (Mart.) Radkl. Massaranduba 

47 – SIMAROUBACEAE 

Simaba cedron Gafanhoto 
Simarouba versicolor St. Hill. Paparauba 

48 – SOLANACEAE 
Solanum crinitum Lam. Jurubeba 

49 – STERCULIACEAE 

Guazuma ulmifolia  

 

Chichá 
Helicteres heptandra L.B. Smith 
Sterculia striata St. Hil. 

50 – TILIACEAE 

Apeiba tibourbou Pente de macaco 
 
51 – TURNERACEAE  
Turnera ulmifolia L. Chanãna 

  
52 – ULMACEAE 

Trema micrantha Miq.  

53 – VERBENACEAE 
Lantana camara L.  

Tarumã Vitex aff. sellowiana 

54 – VOCHYSIACEAE 
Qualea parviflora Pau – terra 

(* espécies exóticas) 

 

 

4.6. Fauna na ESEC do Rangedor 
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Os vertebrados constituem o grupo da fauna mais importante para a avaliação de áreas visando 

a sua conservação, uma vez que são mais exigentes em termos de tamanho da reserva e 

disponibilidade e nível de preservação de habitats. Inúmeras espécies são bioindicadoras, sendo 

que outras tantas espécies da flora são dependentes dos vertebrados polinizadores e 

dispersores, especialmente aves, morcegos e roedores. 

 

A herpetofauna inclui os grupos popularmente conhecidos como répteis (tartarugas, lagartos, 

cobras, anfisbenas ou cobras-de-duas-cabeças e jacarés) e anfíbios (sapos, cecílias ou cobras-

cegas e salamandras). 

 

A importância ecológica destes grupos é muito grande. Lagartos e anfíbios são fundamentais 

para a transferência de energia nas teias alimentares, alimentando-se de pequenas presas, 

indisponíveis para aves e mamíferos, e servindo de alimento para predadores de maior porte 

(Pough et al., 2003). Muitas espécies de lagartos e anfíbios são também bons indicadores de 

habitat e são habitat especialistas (Andrade et al., 2003; Gomes et al., 2003), o que as tornam 

particularmente vulneráveis a alterações do ambiente natural. Os anfíbios, além de geralmente 

apresentarem uma fase larvária aquática, possuem a pele lisa e permeável, sendo, portanto 

muito dependentes e sensíveis à contaminação da água. 

 

A relação dos vertebrados com a população humana é bem variada. Na cultura popular 

destacam-se as lendas, estórias e artefatos. Muitas espécies são utilizadas na alimentação, 

podendo ser caçadas ou capturadas em encontros casuais. Jacarés e serpentes são utilizados 

em medicamentos caseiros. Acidentes com ofídicos causam mortes e injúrias. A importância 

dos venenos de sapos e serpentes na medicina é crescente, com grande potencial para o uso 

em medicamentos para diversos tipos de doenças. Por outro lado, muitos mamíferos são 

reservatórios de parasitas que através de vetores, como os mosquitos, podem trazer sérios 

problemas para a saúde humana. 

 

Assim, além dos vertebrados terrestres, optou-se neste trabalho por se avaliar um grupo de 

mosquitos vetores. A subfamília Phlebotominae (Psychodidae, Diptera) contém os insetos 

vetores das leishmanioses no mundo. O aparecimento de focos 
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sazonais de casos de infecção associa-se, freqüentemente, ao desmatamento desordenado para 

estabelecimento de atividades de reflorestamento, industriais e agropecuárias (Costa et al., 

1992). Vários municípios do estado do Maranhão vêm apresentando positividade para 

flebotomíneos e inúmeros casos de leishmanioses (FNS, 1997). Portanto, é de grande interesse 

o estudo deste grupo nos fragmentos florestais urbanos em São Luis. 

 

Atualmente são conhecidas mais de 50 espécies da mosca Lutzomyia no Estado, tendo algumas 

delas grande interesse epidemiológico, pois são transmissoras de leishmaniose tegumentar (LT) 

- L. complexa, L. flaviscutellata, L. migonei, L.  umbratilis, 

L. wellcomei e L. whitmani; e leishmaniose visceral – L. longipalpis. Na Ilha de São Luís existe 

registro da ocorrência de 32 espécies, uma do gênero Bruymptomyia e 31 do gênero Lutzomyia. 

 

 

As informações sobre as espécies de vertebrados foram obtidas a partir do levantamento de 

dados secundários, de observações e coletas no período de maio a junho de 2006, de 

entrevistas com moradores da circunvizinhança da ESEC do Rangedor e de observações 

realizadas pelos pesquisadores envolvidos neste trabalho ao longo dos últimos 17 anos de 

pesquisa no local. 

 

Para o levantamento dos mosquitos foram utilizadas dez armadilhas luminosas do tipo CDC, 

num esforço total de 60 horas de coletas, as quais foram alocadas em linha na Mata 

Periodicamente Alagada. 

 

A terminologia botânica adotada seguiu aquela adotada pela equipe responsável pelo estudo da 

vegetação. 

 

 

4.6.1. Espécies Observadas 
A. Herpetofauna
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A ESEC do Rangedor, incluindo-se observações de anos anteriores, apresentou uma riqueza de 

14 espécies de anfíbios, distribuídas em quatro famílias, como apresentado na Tabela 4.7. 

Durante os trabalhos de campo foram encontrados na lagoa girinos de oito espécies que 

utilizam áreas abertas, indicando a sua reprodução. 

 

Entre os répteis, não foram encontrados quelônios (Testudinata). Dois indivíduos do jacaré 

Caiman crocodilus (Alligatoridae) foram observados na lagoa, além de um crânio encontrado 

próximo à ela. Também não foram observadas cobras-de-duas-cabeças, mas pelo menos uma 

espécie, a Amphisbaena alba, deve ocorrer na área. 

 

Tabela 4.7. Ocorrência das Espécies de Anfíbios na Estação Ecológica do Rangedor,. 

 

FAMÍLIAS/Espécies Nome Popular Status Habitat 

 

BUFONIDAE 
   

Bufo marinus Sapo C AAC 
 

HYLIDAE 
   

Dendropsophus branneri  C MPA, AAC 

D. minutus  R AAC 

Hypsiboas multifasciatus  C MPA 
 

Phyllomedusa hypochondrialis 
 C MPA, AAC 

Scinax nebulosus  C MPA, AAC 

S. x-signatus Gia C AAC 
 

LEPTODACTYLIDAE 
   

Adenomera hylaedactyla  C MPA, MTF, AAC 

Leptodactylus fuscus Rã C AAC 

L. labyrinthicus Rã-pimenta C AAC 

L. macrosternum Rã C AAC 

L. petersii  C MPA 

Physalaemus cuvieri  C AAC 
 

MICROHYLIDAE 
   

Elachistocleis ovalis  R HÁ 
 

RIQUEZA 
 

15 
  

Status na estação chuvosa: C = comum; R = rara (baixo número de indivíduos ou distribuição temporal 

restrita). Habitat: MPA = Mata Periodicamente Alagada; MTF = Mata de Terra Firme; HA: Habitats 

Aquáticos; AAC: Áreas Abertas e Carrasco. 
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Foram observadas seis espécies de lagartos, distribuídas em quatro famílias, apresentados na 

Tabela 4.8, estando a maioria dos indivíduos nas áreas abertas. Uma espécie comum na Estação 

Ecológica e nos muros das casas do entorno e o  carambolo (Tropidurus hispidus), apresentado 

na  Figura 4.25. 

 

Apenas três espécies de serpentes, representando duas famílias, foram observadas na área 

como também pode ser observado na Tabela 4.8. A cobra-cipó (Oxybelis aenius) é uma das 

espécies comum na Estação Ecológica, podendo ser vista na Figura 4.26. O habitat indicado na 

Tabela 4.8 foi atribuído às espécies com base em um único indivíduo observado. É necessário 

um levantamento mais exaustivo para que se possa avaliar o número de espécies presentes na 

área, bem como sua abundância relativa. Diversas espécies provavelmente ainda ocorrem na 

área, como a jibóia (Boa constrictor), a jararaquinha (Leptodeira annulata) e a jararaquinha-

d’água (Liophis reginae 
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Tabela 4.8. Ocorrência das Espécies de Lagartos e Serpentes na Estação Ecológica do Rangedor. 

 

 

FAMÍLIA/Espécies 
Nome Popular Status Habitat 

 

Lagartos 
   

 

GEKKONIDAE 
   

Hemidactylus mabouia Osga; labigó C AAC 
 

IGUANIDAE 
   

 

Iguana iguana Camaleão R MTF, AAC 

 

TEIDAE 
   

 

Ameiva ameiva Tijubina C MTF, AAC 

Cnemidophorus ocellifer Tijubina C AAC 

Tupinambis teguixin Tejo R AAC 
 

TROPIDURIDAE 
   

Tropidurus hispidus Carambolo C AAC 

 

Serpentes 

   

COLUBRIDAE    

Mastigodryas b. 
boddaerti 

 
C AAC 

Oxybelis aenius Cobra-cipó C AAC 

VIPERIDAE    

Crotalus durissus Cascavel R AAC 
Status: R = raro; C = comum. Habitat: MTF: Mata de Terra Firme; AAC: Áreas Abertas e Carrasco. 
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Figura 4.25. Carambolo (Tropidurus hispidus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Gilda V. Andrade 

 

Figura 4.26. Cobra-cipó (Oxybelis aenius) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Nivaldo de Figueiredo 
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B. Avifauna 

Na Estação Ecológica do Rangedor foram observadas 58 espécies de aves distribuídas em 27 

familias, sendo 51 residentes pelo menos durante algum período do ano, como pode ser visto na 

Tabela 4.9. 

 

As aves são animais muito móveis, portanto podem ocorrer observações ocasionais em habitats 

atípicos, mas são apontados os mais habituais ou preferidos pela espécie na área. Durante os 

trabalhos de campo foram encontrados Ovos de urubu, como pode ser observado na Figura 4.27. 

Tabela 4.9. Ocorrência das Espécies de Aves na Estação Ecológica do Rangedor., (Os 

nomes populares nem sempre correspondem às designações locais). 

 FAMÍLIA /Espécies Nome Popular Status Habitat 

 ARDEIDAE    
01 Egretta thula Garcinha-branca NF HA 

02 Bubulcus ibis Garça-vaqueira NF HA 

03 Butorides striatus Socozinho RAR HA 

 CATHARTIDAE    
04 Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-preta RAC MPA, MTF, HA, 

AAC, AE 
05 Cathartes aura Urubu-de-cabeça- 

vermelha 

RAC MPA, MTF, HA, 
AAC, AE 

06 Cathartes burrovianus Urubu-de-cabeça-amarela RAC MPA, MTF, HA, 
AAC, AE 

 ACCIPITRIDAE    
07 Elanus leucurus Gavião-peneira RSC MTF, AAC 

08 Buteo magnirostris Gavião-carijó RAC MPA, MTF, AAC 

 FALCONIDAE    
09 Milvago chimachima Carrapateiro RAC MPA, MTF, AAC 

10 Polyborus plancus Carcará RAR MTF, AAC 

 RALLIDAE    
11 Porphyrula martinica Galinha-d’água-azul O MPA, HA 

 JACANIDAE    
12 Jacana jacana Jaçanã O HA 

 COLUMBIDAE    
13 Leptotila verreauxii Juriti RAC MPA, MTF, AAC 

14 Columbina passerina Rolinha RAC MTF, AAC 

 PSITTACIDAE    
15 Aratinga jandaya Jandaia RAR MPA, MTF, AAC 

 CUCULIDAE    
16 Piaya cayana Alma-de-gato RAC MPA, MTF 

17 Crotophaga ani Anu-preto RAC MPA, MTF, HA, 
AAC 

18 Crotophaga major Anu-coroca RAC MPA 
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19 Guira guira Anu-branco RAC MTF, AAC 

 TYTONIDAE    
20 Tyto alba Suindara RAC MTF, AAC 

 FAMÍLIA /Espécies Nome Popular Status Habitat 

 STRIGIDAE    
21 Otus choliba Corujinha RAC MPA, MTF 

22 Glaucidium brasilianum Caburé RAC MPA, MTF 

 CAPRIMULGIDAE    
23 Chordeiles acutipennis Bacurau RAC MPA, MTF, HA, 

AAC, AE 

24 Nyctidromus albicollis Curiango RAC MPA, MTF 

 APODIDAE    
25 Chaetura brachyura Andorinhão-de-cauda- 

curta 
RAC AE 

26 Reinarda squamata Andorinhão; Tapera-do- 
buriti 

RAC AE 

 TROCHILIDAE    
27 Phaetornis rubber Beija-flor; Rabo-branco- 

rubro 
RAC MPA, MTF 

28 Thalurania furcata Beija-flor RAC MPA, MTF 

29 Amazilia leucogaster Beija-flor RAC MPA, MTF 

 ALCEDINIDAE    
30 Ceryle torquata Martim-pescador NF HA 

 BUCCONIDAE    
31 Monasa nigrifrons Bico-de-brasa NF MTF 

 FORMICARIIDAE    
32 Formicivora grisea Formigueiro-pardo RAC MTF 

 TYRANNIDAE    
33 Tyrannus melancholicus Siriri RAC MPA, MTF, AAC 

34 Muscivora tyrannus Tesourinha RSC MPA, MTF, 
AAC, AE 

35 Empidonomus varius Mosqueteiro-listrado RSC MTF, AAC 

36 Myiodynastes maculatus Bem-te-vi-carijó RAC MPA, MTF 

37 Pitangus sulphuratus Bem-te-vi RAC MPA, MTF, AAC 

38 Myiarchus tyrannulus Maria-cavaleira; Maria-de- 
asa-ferrugem 

RAC MPA, MTF, AAC 

39 Myiozetetes cayanensis Bem-te-vizinho RAC MPA, MTF 

     
40 Idioptilon 

margaritaceiventer 

Sebinho RAC MPA, MTF 

41 Elaenia cristata Cucurutado RSC MTF, AAC 

42 Elaenia chiriquensis Cucurutado RSC MTF, AAC 

 HIRUNDINIDAE    
43 Stelgidopteryx ruficollis Andorinha-asa-de-serra RSC HA, AE 

44 Progne chalybea Andorinha-grande RSC AE 

 TROGLODYTIDAE    
45 Thryothorus genibarbis Garrincha-de-bigode RAC MTF 

46 Troglodytes aedon Corruíra-de-casa RAC MPA,MTF,AAC 
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 FAMÍLIA /Espécies Nome Popular Status Habitat 

 TURDIDAE    
47 Turdus leucomelas Sabiá RAC MPA, MTF 

 VIREONIDAE    
48 Ciclarhis gujanensis Pitiguari RAC MPA, MTF 

49 Vireo chivi Juruviara RAC MPA, MTF, AAC 

 PARULIDAE    
50 Coereba flaveola Cambacica RAC MPA, MTF 

 THRAUPIDAE    
51 Thraupis episcopus Sanhaço-azul RAC MPA, MTF 

52 Thraupis palmarum Sanhaço-do-coqueiro RAC MPA, MTF, AAC 

53 Ramphocelus carbo Pipira-vermelha RAC MPA, MTF 

 EMBERIZIDAE    
54 Caryothraustes 

Canadensis 

Furriel RAR MPA, MTF 

55 Volatinia jacarina Tiziu RAC AAC 

56 Sporophila lineola Bigodinho NF MTF, AAC 

 ESTRILDIDAE    
57 Estrilda astrild Bico-de-lacre RAR AAC 

 PLOCEIDAE    
58 Passer domesticus Pardal RAC AAC 

 

Status: RAC: Espécie residente durante o ano inteiro, comum; RAR: Espécie residente durante o ano 

inteiro, rara; RSC: Espécie residente durante apenas parte do ano, comum; NF: Espécie não residente, 

porém encontrada na área freqüentemente; O: Espécie ocasional na área. Habitat: MPA = Mata 

Periodicamente Alagada; MTF: Mata de Terra Firme; HA: Habitats Aquáticos; AAC: Áreas Abertas e 

Carrasco; AE: Espécies muito aéreas, que sobrevoam qualquer habitat. 

 

Figura 4.27. Ovos de urubu. 
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C. Mastofauna 

Na lista obtida dos mamíferos não estão incluídos os Quirópteros e os Roedores de menor porte, 

realizada durante os trabalhos de campo é apresentada na Tabela 4.10.  O status das espécies foi 

estabelecido com base em poucas observações, não tendo sido feito um levantamento 

exaustivo, é esperado encontrar também na área algumas espécies de marsupiais de menor 

porte ausentes da presente lista. O registro da paca foi feito com base em vestígios reconhecidos 

pelo mateiro, apresentado na Figura 4.28. Foram observadas esperas e houve um encontro com 

um caçador em espera. 

Tabela 4.10. Ocorrência das Espécies de Mamíferos na Estação Ecológica do Rangedor 

FAMÍLIA/Espécie Nome Popular Status Habitat 

DIDELPHIDAE    
Didelphis marsupialis Gambá C MPA, MTF, AAC 

DASYPODIDAE    
Euphractus sexcinctus Tatu-peba R MPA, MTF 

DASYPROCTIDAE    
Dasyprocta prymnolopha Cotia C MPA, MTF 

AGOUTIDAE    
Agouti paca Paca R MPA 

CANIDAE    
Dusicyon vetulus Raposa R MPA, MTF, AAC 

Status: C = comum; R = rara; Habitat: MPA = Mata Periodicamente Alagada; MTF: Mata de Terra Firme; 

AAC: Áreas Abertas e Carrasco. 

Figura 4.28. Frutos Roídos e Agrupados, Indicando a Presença de 

Paca. 

 
Foto: Nivaldo de Figueiredo. Página 106 
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D. Mosquitos Flebotomíneos 

Na ESEC do Rangedor foram encontradas apenas duas espécies de flebotomíneos em 

densidades muito baixas utilizando-se dez armadilhas luminosas do tipo CDC, num esforço total 

de 60 horas de coletas. 

 

Foram capturados apenas dois exemplares de Lutzomyia flaviscutellata, o vetor da Leishmania 

amazonensis, agente etiológico da Leishmaniose Cutânea Difusa (LCD) uma forma refratária de 

leishmaniose, cujo tratamento não evolui para a cura. A outra espécie foi a Lutzomyia sordelli, 

uma espécie comum na Ilha de São Luís, com apenas quatro indivíduos. Não foram encontrados 

anofelinos vetores da malária, mas ocorreram culicíneos (mosquitos e pernilongos) e culicóides 

(maruins). 

 

4.6.2. Discussã 

Como o esperado para uma pequena ilha de vegetação em área urbana, a diversidade de 

espécies na ESEC do Rangedor é relativamente pequena. E também, devido à alta degradação 

ambiental da área, a predominância é de espécies que utilizam áreas abertas. Ainda assim, é 

uma área que apresenta diversas espécies associadas às matas e que deve ser preservada, 

sendo necessário um grande esforço para a recuperação das áreas degradadas. 

 

Nenhuma das espécies listadas para a Estação Ecológica do Rangedor é considerada ameaçada 

pelo IBAMA ou pela IUCN. O Furriel-do-nordeste Caryothraustes canadensis frontalis (Hellmayr, 

1905), encontra-se na categoria Vulnerável na lista publicada pelo Ministério do Meio Ambiente 

em 2003 (http://www.ibama.gov.br/fauna/extincao.php).  No entanto, a distribuição desta sub-

espécie é no Alagoas, Ceará e Pernambuco. A IUCN não faz distinção de sub-espécie e considera 

Caryothraustes canadensis como não ameaçada por possuir ampla distribuição geográfica e 

populações possivelmente grandes em várias localidades, onde é referida como freqüente. 
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5. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, HISTÓRICOS E INFRA-ESTRUTURAIS DO 
ENTORNO DA ESEC DO RANGEDOR 

 

5.1. Aspectos Metodológicos 

A coleta de informações do presente tema para a elaboração do Plano de Manejo compreendeu 

níveis diferenciados de levantamentos. Inicialmente foi realizado um levantamento da produção 

acadêmica, cuja temática estivesse relacionada com o objeto do presente estudo. Paralelamente a 

essa etapa, foram coletadas informações junto a órgãos da administração municipal e estadual, bem 

como no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Outro procedimento adotado foi a aplicação de 171 questionários por pesquisadores treinados 

especificamente para esse fim, cujo foco do instrumento de coleta de dados adotado foi a 

caracterização populacional do entorno e a captação da visão dessa população com relação à 

Estação Ecológica. Também foi realizada entrevista com técnico da SEMA. Durante as atividades de 

campo foram identificados 3 grupos distintos: moradores, funcionários e estudantes. As áreas onde 

os levantamentos forma realizados podem ser vistas na Figura 5.1. 

 
Figura 5.1. Carta Imagem da Estação Ecológica do Regedor, com Destaque das Áreas de Aplicação dos 

Questionários 

 

 

 

 

LEGENDA 

 

Área de Entrevista 01 Área 

de Entrevista 02 Área de 

Entrevista 03 Multi Center 

SEBRAE-MA 

Fonte: e.labore, imagem de satélite Quickbird, junho 2005. 
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É importante destacar que foram encontradas dificuldades de acesso aos moradores dos prédios 

residenciais situados na Avenida dos Holandeses e nas casas situadas na rua  dos búzios, a qual 

localiza-se entre a citada avenida e a Unidade de Conservação . 

 

Concluídas a fase de aplicação dos questionários, estes foram tabulados a fim de sistematizar as 

informações. O trabalho de campo registrado fotograficamente. 

 

5.2. Aspectos Culturais e Históricos 

A Região na qual está inserida a Estação Ecológica do Regedor é de ocupação recente, como já 

emocionado, se comparada com o período de ocupação de São Luís, mas especificamente, a área 

atualmente denominada Centro Histórico, a qual remonta a 1612, quando Daniel de La Touche, 

senhor de La Ravardière, oficializou a fundação da cidade. 

 

Antes de 1970, a referida região era considerada zona rural, tendo sua configuração modificada, 

como já emocionado, com a construção da ponte Governador José Sarney no final dos anos 60 e 

início dos anos 70, popularmente conhecida como Ponte do São Francisco. Essa construção 

possibilitou a ligação da cidade com essa área, a qual passa  a se estender até a praia. 

 

Nesse contexto, o Instituto de Previdência do Estado do Maranhão (IPEM)1 desenvolve papel 

fundamental no processo de ocupação da região, na medida em que também  realiza loteamentos 

públicos no Calhau2, além das imobiliárias de São Luís. Assim, tanto  o Estado como os investidores 

privados atuam como agentes de produção do espaço. 

 

Com relação aos aspectos culturais, a Cidade de São Luís, também denominada de Terra de 

Palmeiras dos versos do ludovicense Gonçalves Dias e Ilha do Amor, é palco de uma rica e plena 

miscigenação de raças, característica do processo de formação do povo brasileiro, cujos traços 

culturais são advindos da população africana, européia e indígena. 

1 
Atual FEPA - Fundo Estadual de Pensão e Assistência. 
2 

(Os lotes do Calhau têm em média 800 m2 (20mx40m) (ver TROVÃO, José R. Transformações sociais e econômicas 
no espaço rural da Ilha do Maranhão. Rio Claro, 1994, Tese, IGCE/UNESP). 
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Essas influências advindas de outros povos, que se fundem e se recriam na cidade, são expressos 

na arquitetura colonial presente no Centro Histórico, na religiosidade e nas diversas manifestações 

culturais, identificados em cada passo de dança, nos sons de instrumentos, nas músicas, nas rezas 

e nas roupas das festas. 

 

Dentre as variadas formas de expressões culturais, destacam-se os festejos juninos, cujo expoente 

cultural máximo são as brincadeiras de boi, de sotaques (estilos) distintos, embora o sotaque 

matraca3 seja o estilo característico da Ilha de São Luís, as danças, como o cacuriá e tambor de 

crioula4, dentre outras. Além das festividades religiosas e dos eventos das radiolas de reggae. 

 

5.3. Características da População 
 
5.3.1. Caracterização Geral da População do Município 

O Estado do Maranhão, como já mencionado, situado na Região Nordeste, subdivide-se em 217 

municípios, cuja capital é a Cidade de São Luís, a qual está inserida na microrregião5 denominada 

Aglomeração Urbana de São Luís, além de ser o município onde está localizada a Estação Ecológica 

do Rangedor. 

 

Conforme dados do Censo 2000, o Estado do Maranhão apresenta população total de 

5.651.475 habitantes, enquanto que a população residente de São Luís totaliza 870.028 habitantes, 

o que representa cerca de 15,40% do total da população do Estado. 

 

Em termos absolutos, tem-se 26,113 habitantes do sexo feminino a mais na composição total da 

população residente do Estado do Maranhão. Fato também observado na composição da 

população residente do município de São Luís, ou seja, a população feminina também é superior a 

masculina, como pode ser visto nas Tabelas 5.1.e na Tabela 5.2. 

 

 

3 
Estilo de bumba-meu boi da Ilha de São de Luís caracterizado pelo uso do instrumento de madeira de tamanhos 

variados denominado matraca. 
4 
O Tambor de Crioula é uma celebração em homenagem a São Benedito, baseado na música e na dança que mescla fé e 

diversão. 
5 
O Estado do Maranhão está subdividido em 21 microrregiões, sendo a Aglomeração Urbana de São Luís a que 

concentra maior densidade populacional (1.070.688 habitantes) conforme dados do IBGE. 
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Tabela 5.1. População Residente por Sexo e Situação do Domicílio/ valores Absolutos. 

 
Estado/ 
Município 

População Residente 
 
Total 

Sexo Situação do Domicílio 

Homens Mulheres Urbana Rural 

Maranhão 5.651.475 2.812.681 2.838.794 3.364.070 2.287.405 

São Luís 870.028 406.400 463.628 837.584 32.444 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000. 

 

Tabela 5.2. População Residente por Sexo e Situação do Domicílio em Percentuais 

 

 
Estado/ Município 

População Residente 
 

 
Total 

Sexo 
Situação do 
Domicílio 

Homens 
Mulheres Urbana Rural 

Maranhão 100 49,77 50,23 59,53 40,47 

São Luís 100 46,71 53,29 96,27 3,73 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2000. 

 

Comparando o Censo Demográfico de 2000 com o de 1991, onde a população residente do Estado 

era de 4.930.253 habitantes, sendo que 2.957.832 (59,99%) residiam na área rural e 1.972.4218 

(40,01%) na área urbana, percebe-se que a relação quanto à situação do domicílio dos habitantes 

foi invertida. Assim, de acordo com os dados apresentados na Tabela 5.2, tem-se que 59,53% da 

população residente no Estado está situada na área urbana, ao passo que 40,47% residem na zona 

rural. 

 

Ao observar os dados referentes à distribuição da população quanto à situação do domicílio em 

São Luís, 96,27% residem na zona urbana, sendo essa população representada majoritariamente, 

conforme dados do Censo 2000, por crianças e jovens de 10 a 19 anos (23,94%) e adultos com 

faixa etária compreendida entre 20 e 29 anos, que perfaz um total de 20,69%. 



  Página 112 

SH/Sul Quadra 06, Conjunto A, Bloco E, Salas 1406 e 1408   Brasília – DF 

Fone/fax:: (61) 3322-1006 

 

 

 

Essa tendência de aumento da população urbana, constatada no país desde os anos 80, é fruto de 

um processo acelerado de urbanização pelo qual as cidades brasileiras vêm passando, cada uma 

com suas peculiaridades e temporalidades. 

 

No entanto, em São Luís, o Censo Demográfico de 1991 indicou que a população rural  era superior 

a urbana, evidenciando um processo de urbanização, até então, diferente do que vinha ocorrendo 

no país, particularmente na maioria das outras capitais nordestinas. Cinco anos depois, há uma 

inversão expressiva da situação domiciliar da população residente na capital maranhense, fruto de 

intenso processo de urbanização que a cidade passa a experimentar, bem como em função da 

implantação do Plano Diretor de 1992, onde a Prefeitura Municipal de São Luís atualizou o limite 

entre a zona urbana e rural, conforme estudo realizado pelo Instituto de Planificação da Cidade. 

Assim, do total de 780.833 habitantes, 762.172 residem na zona urbana, como pode ser observado 

na Tabela 5.3 e na Figura 5.1. 

 

Tabela 5.3. População Residente por Situação de Domicilio nos Anos de 1991, 

1996 e 2000 

Ano 
Maranhão São Luís 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

1991 1.972.421 2.957.832 4.930.253 246.244 450.127 696.371 

1996 2.711.175 2.511.008 5.222.183 762.172 18.661 780.833 

Fonte: IBGE 
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Figura 5.1. Variação da População Residente em Percentual por Situação do 

Domicilio nos Anos de 1991, 1996 e 2000 

Fonte: IBGE 

 

Essa população que rapidamente se urbanizou, sem desfrutar da urbanidade, passa a demandar 

por mais espaço para sua fixação à revelia das questões ambientais e  ausência de projetos de 

desenvolvimento urbano capaz de oportunizar qualidade de vida digna para a população, 

sobretudo, daquela de baixa renda. 

 

Quanto à taxa de alfabetização da população do estado do Maranhão e de sua respectiva capital, 

verifica-se que o percentual da população alfabetizada é bem superior a não alfabetizada em 

ambos os casos, como pode ser observado na Figura 5.2. 

 

A elevação do percentual da população alfabetizada é fruto da implantação partir de 1998 do 

Fundo para Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (FUNDEF), regulamentado 

pela Lei 9.424-96, cuja dotação orçamentária é destinada exclusivamente à educação, bem como 

da realização de alguns programas nos âmbitos federal, estadual e municipal de educação de 

adultos com o intuito de reduzir as taxas de analfabetismo no país. 
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Figura 5.2. Grau de Escolaridade da População Residente no Estado do 
Maranhão e no Município de São LuísMaranhão e no Município de São Luís 

Fonte:IBGE, Censo 2000. 

 

 

5.3.2. Características da População do Entorno da Estação Ecológica do Regedor 

A trilogia habitante-identidade-lugar, característica da relação entre espaço e práticas sociais 

assume aqui peculiaridades constitutivas de cada grupo, uma vez que a forma de uso e ocupação 

do entorno revela estilos de vida distintos em função do maior ou menor grau e tipo de 

envolvimento com lugar. 

 

A população do entorno da área da ESEC do Regedor distribui-se em três grupos que se distinguem 

pela motivação da ocupação, modo de vida e tipo de relação que mantém com o lugar. Inclusive, 

esses grupos não são homogêneos, tendo diferenciações internas. 

 

Os grupos identificados, conforme descritos no item aspectos metodológicos, foram os moradores, 

funcionários e estudantes por se tratar de uma área que apresenta  diversidade na sua forma de 

ocupação, que reflete o tipo de uso dado ao lugar. 

 

Para se obter uma melhor compreensão das características populacionais dessa área, alguns 

dados/informações serão apresentados em separado, embora se trate de uma única realidade por 

manterem relações entre si, sejam de vizinhança ou  comerciais/trocas. 
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As pessoas que residem no entorno apresentam, na maioria, alto padrão de vida expresso, 

sobretudo, na forma de habitar e nos tipos de estabelecimentos comerciais ali existentes, bem 

como no padrão da unidade de ensino localizada na área. Daí porque, a dificuldade de entrar em 

contato com essa população, a qual se encastela em condomínios de luxo como pode ser visto na 

Figura 5.3. 

 

Figura 5.3. Condomínio, Vila Lobos 

 

Fonte: AQUINO, 2006 

 

Existem também prédios residenciais mais simples, como um grande condomínio habitacional, 

intitulado Novo Tempo II, situado na Avenida Jerônimo de Albuquerque, com cerca de 52 blocos, e 

população estimada de 4.000 moradores, distribuídos em aproximadamente 728 apartamentos 

como pode ser observado na Figura 5.4. 
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Figura 5.4. Condomínio Novo Tempo II, com indicação 

da Estação Ecológica do Ragedor atrás dos prédios. 

 

Fonte: AQUINO, 2006. 

 

No entanto, há população residente com menor padrão de vida, especialmente algumas 

localizadas na avenida Luís Eduardo Magalhães que em entrevista afirmaram residir no local a mais 

de 18 anos. Residências características desta população pode ser visto na Figura 5.5. 
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Figura 5.5. Habitações de Moradores Residentes na Av. Luís Eduardo Magalhães 

 

Fonte: AQUINO, 2006. 

 

Dos entrevistados do grupo de moradores, obteve-se uma contagem populacional de 50 pessoas, 

sendo 52% do sexo masculino e 48% do feminino, não havendo significativa disparidade na 

composição total em termos de sexo. Vale destacar que foram contabilizadas pessoas que residem 

com o entrevistado, pois no questionário foi solicitado que entrevistado dissesse com quantas 

pessoas reside, caracterizando-as quanto a sexo, idade e escolaridade. 

 

Conforme apresentado na Tabela 5.4, verifica-se que essa população apresenta 20% do total de 

pessoas com idade entre 16 e 20 anos. Em seguida destaca-se a faixa etária de 46 a 50 anos, 

perfazendo 18%. 

 

O número de crianças com idade entre 1 e 5 anos representa apenas 2% do total, ao passo que 

não foram identificados crianças com idade inferior a 1 ano, como também pode ser observado na 

Tabela 5.4. 
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Tabela 5.4 - Distribuição da população por faixa etária e 
sexo 

IDADE Masculino Feminino Total % 

Menos de 1 0 0 0 0,00 

1 – 5 0 1 1 2,00 

6 – 10 2 1 3 6,00 

11 – 15 2 1 3 6,00 

16 – 20 4 6 10 20,00 

21 – 25 5 2 7 14,00 

26 – 30 2 2 4 8,00 

31 – 35 2 2 4 8,00 

36 – 40 0 2 2 4,00 

41 – 45 1 1 2 4,00 

46 – 50 4 5 9 18,00 

51 – 55 3 0 3 6,00 

56 – 60 1 1 2 4,00 

Maior que 60 0 0 0 0,00 

TOTAL 26 24 50 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 

 

Quanto à ocupação da população residente no entorno que foram entrevistados, alguns são 

funcionários públicos do Estado devido, principalmente, à existência do condomínio Nova Tempo 

II, que foi projetado para abrigar esse tipo de profissional, embora existam moradores do referido 

condomínio que não são funcionários públicos. Além disso, o número significativo de habitações 

de padrão de vida elevado revela que a ocupação da população residente é composta por 

profissionais com nível superior, como médicos, advogados, professores universitários, dentre 

outros. O perfil ocupacional dos entrevistados pode ser visto na Tabela 5.5. 
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Tabela 5.5. Ocupação da População Residente 
Entrevistada 

OCUPAÇÃO Total % 

Dona de casa 3 23,08 

Estudante 4 30,77 

Professora 1 7,69 

Assistente Social 1 7,69 

Advogado 1 7,69 

Médico 1 7,69 

Engenheiro Civil 1 7,69 

Secretária 1 7,69 

Total 13 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 

 

A Ocupação profissional desenvolvida por esse extrato populacional, revela que seu grau de 

escolaridade não é baixo, tendo em vista que para o exercício de determinadas profissões é 

requisito básico a formação de nível superior. Assim, do total de entrevistados, 28% informaram 

ter como último grau de escolaridade o nível superior completo. Mesmo percentual dos que 

disseram ter concluído o ensino médio. A Tabela 5.6 apresenta o grau de escolaridade e ainda faz 

relação com o genero dos entrevistados. 

Tabela 5.6. Último Grau de Escolaridade por Sexo da População 
Residente Entrevistada 

Último Grau de Escolaridade Masculino Feminino Total % 

Nunca Estudou 0 0 0 0,00 

Ensino Fundamental Completo 2 1 3 6,00 

Ensino Fundamental Incompleto 5 4 9 18,00 

Ensino Médio Completo 7 7 14 28,00 

Ensino Médio Incompleto 3 0 3 6,00 

Nível superior Completo 7 7 14 28,00 

Nível superior Incompleto 1 4 5 10,00 

Pós-Graduação 1 0 1 2,00 

Fora da escola / sem idade escolar 0 1 1 2,00 

Pre-escola / creche 0 0 0 0,00 

Não respondeu / Não sabe 0 0 0 0,00 

TOTAL 26 24 50 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 
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Quanto ao grupo de funcionários que trabalham nos estabelecimentos comerciais  situados no 

entorno da ESEC, por se tratar de trabalhadores que diariamente se  deslocam para o entorno da 

UC foram entrevistados pessoas acima de 16 anos, sendo que as faixas etárias que atingem maior 

percentual são 31-35 e 26-30,  perfazendo 23,33% e 20% respectivamente, como pode ser 

observado na Tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7. Distribuição da População por Faixa 
Etária e Sexo - Funcionários Entrevistados 

IDADE Masculino Feminino Total % 

16 - 20 1 3 4 13,33 

21 - 25 2 2 4 13,33 

26 - 30 2 4 6 20,00 

31 - 35 5 2 7 23,33 

36 - 40 0 2 2 6,67 

41 - 45 1 4 5 16,67 

46 - 50 0 1 1 3,33 

51 - 55 1 0 1 3,33 

56 - 60 0 0 0 0,00 

Maior que 60 0 0 0 0,00 

TOTAL 12 18 30 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 

 

As ocupações profissionais são variadas em virtude da diversidade de estabelecimentos 

Comerciais existentes no entorno da UC , como pode ser visto na Tabela 5.8. 
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Tabela 5.8. Ocupação da População Entrevistada 

que Trabalha no Entorno da UC 

OCUPAÇÃO Total % 

Porteiro 1 3,33 

Gerente 5 16,67 

Recepcionista 2 6,67 

Projetista 1 3,33 

Arquiteto 1 3,33 

Secretária 1 3,33 

Engenheira 1 3,33 

Vendedor (a) 5 16,67 

Frentista 2 6,67 

Funcionários da Escola 8 26,67 

Pequena Empresária 3 10,00 

Total 30 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 

 

Desse público entrevistado, 63,33% afirmaram ter como último grau de escolaridade o nível médio 

completo, enquanto que 23,33% disseram ter concluído curso de nível superior. No entanto, 10% 

afirmaram que estão cursando faculdade e 3,33% ainda não concluíram o ensino médio. Esses 

dados podem ser observados na Tabela 5.9. 

Tabela 5.9. Último Grau de Escolaridade por Sexo da População 
Entrevistada que Trabalha no Entorno da UC 

Escolaridade Masculino Feminino Total % 

Nunca Estudou 0 0 0 0,00 

Ensino Fundamental Compl 0 0 0 0,00 

Ensino Fundamental Inc 0 0 0 0,00 

Ensino Médio Compl 12 7 19 63,33 

Ensino Médio Incomp 0 1 1 3,33 

Nível superior Completo 1 6 7 23,33 

Nível superior Incompleto 0 3 3 10,00 

Pós-Graduação 0 0 0 0,00 

Não respondeu / Não sabe 0 0 0 0,00 

TOTAL 13 17 30 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 
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Quanto ao último grupo identificado, os estudantes, foram aplicados questionários no ensino 

fundamental e no ensino médio com crianças e jovens entre 7 e 18 anos. A estratificação desses 

questionários por nível escolar pode ser vista na Tabela 5.10. 

 

Tabela 5.10. Estratificação da Aplicação dos Questionários por 
Nível Escolar e Sexo do Grupo de Estudantes 

Escolaridade Masculino Feminino Total % 

Ensino Fundamental Menor 13 13 26 20,31 

Ensino Fundamental Maior 29 30 59 46,09 

Ensino Médio 16 27 43 33,59 

TOTAL 58 70 128 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 

 

No total foram entrevistados 128 alunos, onde na composição total do referido público, 54,69% 

são do sexo feminino, o que representa, em termos comparativos 9,38% a mais do que o sexo 

oposto. A idade de 14 anos apresenta maior percentual em relação as demais (30%), como pode 

ser visto na Tabela 5.11. 

 
Tabela 5.11. Distribuição da População por Faixa 

Etária e Sexo (Estudantes)) 

IDADE Masculino Feminino Total % 

7 1 2 3 2,34 

8 4 1 5 3,91 

9 4 2 6 4,69 

10 4 10 14 10,94 

11 5 8 13 10,16 

12 9 3 12 9,38 

13 4 4 8 6,25 

14 14 16 30 23,44 

15 8 14 22 17,19 

16 4 6 10 7,81 

17 1 2 3 2,34 

18 0 2 2 1,56 

TOTAL 58 70 128 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 
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5.3.3. Visão das Comunidades sobre a Unidade de Conservação 

Com a finalidade de captar e compreender a leitura da população que reside, estuda e trabalha no 

entorno da Unidade de Conservação e, tendo em vista a não existência de comunidades residentes 

no interior da área em questão, foram aplicadas 171 como mencionado. 

 

O instrumento de pesquisa adotado proporcionou além da caracterização dos grupos identificados 

no entorno da UC, também possibilitou a identificação do nível de conhecimento a cerca da 

Estação Ecológica do Regedor, expectativas e possibilidade de ganhos com serviços que possam ser 

disponibilizados. 

 

Assim, os três grupos distintos e inter-relacionados, (morador, funcionários e estudantes), onde 

cada um mantém uma relação diferenciada com o local, o que implica na construção de uma visão, 

de certa forma, diferenciada, embora haja semelhança em alguns pontos, tais como a percepção 

de que a Estação Ecológica serve para preservar o meio ambiente e que a mesma traria mais 

valorização para os bairros vizinhos desde que a área não fosse poluída com o lançamento de 

resíduos sólidos. 

 

A leitura que os entrevistados fazem da Unidade de Conservação, nos remete, inicialmente, ao 

grau de conhecimento a cerca do significado do tipo de UC atribuído para o local, bem como 

noções básicas de meio ambiente. 

 

Verificou-se que do total de 171 entrevistados, mais da metade informaram não conhecer ou 

nunca ouviram falar da Estação Ecológica do Regedor, como pode ser observado na Figura 5.7. 

Inclusive, quando alguns entrevistados afirmaram que conheciam a referida Unidade de 

Conservação, não sabia a sua denominação, conhecendo-a apenas como área verde. Outros 

informaram que só ficaram sabendo do nome do local depois que algumas placas foram instaladas 

na área em 2006, já como uma das medidas para a implantação da Estação Ecológica. O modelo de 

placa instalada na UC pode ser visto na Figura 5.8. 
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Figura 5.7. Conhecimento da ESEC Rangedor. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 

 

 

Figura 5.8. Placa de Sinalização da Área Pertencente a Estação 

Ecológica do Regedor. 

 

Fonte: AQUINO, 2006 

 

Quanto ao significado do tipo (categoria de manejo) de Unidade de Conservação, 65% informaram 

não saber o seu significado, enquanto que 35% disseram saber o que significa esse tipo de UC por 

já ter estudado sobre o assunto, mas desse percentual, a maioria não sabia que a área em questão 

tratava-se de uma Estação Ecológica. 
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Para o grupo entrevistado que reside no entorno da área, 38,46% afirmaram que Estação Ecológica 

do Regedor é considerado local importante para a preservação do meio ambiente, tendo em vista 

que o mesmo está localizado em área urbana, a qual tem sido considerada palco crítico dos 

problemas ambientais, que tem desencadeado crises complexas e profundas. 

 

Os problemas identificados pelo grupo de moradores entrevistados referem-se principalmente ao 

lançamento indiscriminado de resíduos sólidos, poluição de recursos hídricos e assaltos, tanto que 

15,38% disseram que a existência da Estação Ecológica do Regedor na área urbana tem contribuído 

para a prática de delitos, especialmente  assaltos, uma vez que o policiamento na área é precário. 

 

A leitura que os moradores do entorno tem da UC pode ser vista na Tabela 5.12, onde chama a 

atenção o fato que 7,69% dos entrevistados afirmarem que a existência da Estação Ecológica do 

Regedor serve apenas para atrapalhar o condomínio situado nas proximidades da área em virtude 

da insegurança proporcionada aos moradores devido a assaltos como presença de animais 

silvestres (principalmente cobras), além da não valorização dos imóveis. 

 

Tabela 5.12- Utilidade da Estação Ecológica para o Grupo de Moradores 

Respostas Total % 

Área de Preservação do meio ambiente 5 38,46 

Pratica de delitos 2 15,38 

Atrapalhar o condomínio 1 7,69 

Reserva Ecológica 1 7,69 

Para Amenizar o clima 1 7,69 

Para morar 1 7,69 

Equilibrio ecológico 1 7,69 

Não sabe 1 7,69 

Total 13 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 

 

Para as pessoas que trabalham nas proximidades da Unidade de Conservação em questão que 

foram entrevistadas, 26,67% disseram que a área em questão serve para
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promover a preservação do meio ambiente. Dos entrevistados, 3,33% afirmaram que a  UC seria 

importante para a conservação do meio ambiente. 

 

Durante as entrevistas, apareceram outras respostas quanto à serventia da Estação Ecológica do 

Regedor relacionadas a questões ambientais. 

 

Assim, para 6,67% dos entrevistados do grupo dos funcionários, se referiam a UC como abrigo da 

fauna, 10% disseram que a utilidade da área estava relacionada a purificação  do ar, tendo em vista 

a necessidade de despoluição do ar, sobretudo em áreas urbanas. Além disso, a área também 

serviria para a criação de uma reserva ambiental (6,67%), bem como realização de pesquisas de 

cunho científico (3,33%). 

 

Mas a utilidade da Estação Ecológica do Regedor também foi associada a ações/práticas de 

degradação ambiental, como o lançamento indiscriminado de lixo (2,67%), como pode ser visto na 

Figura 5.9. 

 

Figura 5.9. Entulhos Depositados na Estação Ecológica do Regedor 

em Frente a Rua dos Búzios 

Fonte: AQUINO, 2006. 
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Na realização dos trabalhos de campo pode ser observado que a quantidade de lixo que tem sido 

depositada na área configura-se como um problema agudo, que deve ser solucionado, tendo em 

vista a não degradação dos recursos naturais da Unidade de Conservação. 

 

Como pode ser visto na Tabela 5.13, para 6,67% dos entrevistados, a Estação Ecológica do Regedor 

não possui nenhuma utilidade, sendo considerado apenas uma área de mata sem importância. 

Enquanto que 10% afirmaram que essa área serve apenas para a prática de delitos. 

 

Tabela 5.13. Utilidade da Estação Ecológica para Pessoas que Trabalham no 

Entorno da Área 

Respostas Total % 

Área de Preservação do meio ambiente 8 26,67 

Área de conservação 1 3,33 

Pratica de delitos 3 10,00 

Abrigar animais 2 6,67 

Purificar o ar 3 10,00 

Jogar lixo 2 6,67 

Realizar Pesquisa 1 3,33 

Sem utilidade 2 6,67 

Construção de uma Reserva 2 6,67 

Construir condomínios 1 3,33 

Não sabe 4 13,33 

Não respondeu 1 3,33 

Total 30 100,00 

Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 

 

Durante as atividades de campo, foram relatadas ocorrências de assaltos, especialmente com 

pessoas que ao término do trabalho utilizavam a área como passagem para apanhar ônibus. 

 

Em virtude da insegurança, mas, sobretudo da possibilidade de ampliação da clientela  nos 

estabelecimentos comerciais situados no entorno da Estação Ecológica, 3,33% disseram que a 

construção de condomínios no interior da referida área traria, de fato, utilidade para o lugar, como 

também pode se observado na Tabela 5.13. 
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O terceiro grupo refere-se a estudantes de nível fundamental e médio de escola particular situada 

no entorno da Estação Ecológica (COC), dos alunos entrevistados, 18,75% afirmaram não saber 

para que serviria a área situada próxima a escola. Embora a instituição de ensino desenvolva 

projetos de educação ambiental, a Estação Ecológica do Regedor não se configura como espaço de 

pesquisa ou de aulas práticas. A não ser quando, segundo professor da escola, os alunos são 

chamados até a janela para identificar visualmente alguma espécie arbórea, não havendo contato 

físico direto em virtude da insegurança do lugar. Tanto que para 7,03% dos entrevistados o lugar é 

visto como refúgio de ladrões. Enquanto que 13,28% não responderam a questão. Estas diferentes 

visões, deste grupo, sobre a UC podem ser identificadas na Tabela 5.14. 

 

Da mesma forma que nos grupos anteriores, a resposta preservação ambiental também obteve 

percentual significativo quanto à utilidade da área (17,19%). No que se refere a importância da 

área para a realização de estudos e pesquisas, 8,59% dos entrevistados fizeram menção a este fato. 

 

Contrariamente as associações feitas da Unidade de Conservação referentes a questões 

ambientais, a Estação Ecológica do Regedor também serviria como espaço para lançamento de lixo 

(8,59%). Isso porque segundo os alunos esta tem sido a utilidade dada ao local. 
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Tabela 5.14. Utilidade da Estação Ecológica para o 

Grupo de Estudantes 

Respostas Total % 

Área de Preservação 22 17,19 

Embelezamento da cidade 1 0,78 

Abrigar nascente 2 1,56 

Refugio de ladrões 9 7,03 

Habitat de animais e plantas 5 3,92 

Purificar o ar  / Oxigênio 10 7,81 

Lixeiro / deposito de lixo 11 8,59 

Para estudar / pesquisas 11 8,59 

Ventilação 4 3,13 

Local de passage 2 1,56 

Ocupar espaço 1 0,78 

Valorizar a escolar 1 0,78 

Melhorar a qualidade de vida 2 1,56 

Sem utilidade 6 4,69 

Não sabe 24 18,75 

Não respondeu 17 13,28 

Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 

Na Tabela 5.14, a Estação Ecológica do Regedor também aparece como espaço que abriga e 

favorece prática de delitos, mas especificamente, serve como refúgio de ladrões para 7,03% dos 

entrevistados. 

 

Com relação à possibilidade de ganhos com atividades/projetos que valorizem ou possam valorizar 

a Estação Ecológica, da população total entrevistada, 47,95% afirmaram vislumbrar a possibilidade 

de valorização de seu imóvel, seja ele residencial ou comercial, em virtude da proximidade da UC , 

por ser uma área verde que contribui para amenizar o clima. Enquanto que 14,62% disseram não 

ser viável a valorização do lugar por se tratar de uma área que tem servido apenas para a prática 

de delitos e despejo de lixo, não identificado nenhuma importância ambiental, como pode ser 

visto na Figura 5.10. 
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Figura 5.10. Opinião dos Entrevistados sobre a Possibilidade de Valorização do Entorno Devido a 

Proximidade com a Estação Ecológica do Regedor 

 
Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 

 

Quanto à possibilidade de ganhos com atividades/projetos que valorizem o entorno da Estação 

Ecológica do Regedor, os moradores informaram que isso seria possível se na área fosse criado um 

espaço de lazer. Contudo, afirmaram ainda ser imprescindível o aumento da segurança no local e 

atividades de despoluição. Já as pessoas que  trabalham no entorno disseram que vislumbram a 

possibilidade de ganho desde que a área não fosse mais poluída, sendo transformada em ponto 

turístico ou local de pesquisa com acesso à visitação. 

 

Para o grupo de estudantes, a possibilidade de ganhos é vista como algo plausível desde que seja 

implantado um projeto de revitalização associado a preservação, que contemple a não poluição do 

lugar, o aumento da segurança, bem como a realização de visitas e passeios tanto dos alunos como 

da comunidade, além da execução de pesquisas e estudos. 

 

Com a finalidade de captar o que seria importante incentivar na Estação Ecológica do Regedor, 

tendo em vista os objetivos dessa categoria de manejo, os entrevistados foram solicitados a 

numerar por ordem crescente de importância as seguintes opções: preservação de nascentes, 

preservação das características naturais da área, promoção de atividades de educação ambiental e 

realização de pesquisas. 
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Assim, a preservação de nascentes aparece como o primeiro grau de importância de atividade que 

deveria ser incentivada na Unidade de Conservação em questão. Logo após, se destaca a 

preservação das características naturais da área. 

 

Para o terceiro grau de importância foi apontada a promoção de atividades de educação 

ambiental, seguida da atividade referente a realização de pesquisas, conforme pode ser verificado 

na Figura 5.11 

 

Figura 5.11. Grau de Importância das Atividades a Serem Incentivadas na Estação Ecológica do 

Regedor. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 

 

A graduação dada a cada atividade que pode ser incentivada na Estação Ecológica, como 

demonstrado na Figura 5.12, está diretamente associado ao posicionamento contrário de 75,44% 

do entrevistados quanto a realização de loteamento na área para a construção de novos prédios, 

contra 11,70% dos que assumiram posição favorável. 
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.Fonte: Pesquisa de campo, 2006. 

 

Os motivos dados pelos entrevistados para justificar sua posição contrária giram em torno do 

reconhecimento da UC como área verde importante para a preservação do meio ambiente da ilha 

de São Luís, a qual contribui para a redução dos efeitos de altas temperaturas e o reabastecimento 

dos lençóis freáticos, bem como manutenção e conservação da biodiversidade existente. 

 

Alegaram ainda que a área, em função dos benefícios que gera para a  população, também se 

constitui como espaço importante para a realização de pesquisas capazes de proporcionar mais 

conhecimento científico devido aos recursos naturais que abriga,  apesar de reconhecer a 

existência de processos de degradação ambiental. 

 

Quanto às razões dadas para justificar as posições favoráveis para o loteamento da área e a 

conseqüente construção de mais habitações, especificamente novos edifícios, os entrevistados 

afirmaram que um tipo de intervenção que possibilitasse a expansão urbana ordenada contribuiria 

para a diminuição dos problemas vivenciados pelos moradores,  mais imediatos, como assaltos, 

bem como aumento da clientela da rede de estabelecimentos comerciais do lugar, contribuindo 

para o embelezamento e a modernização da cidade. Por ser uma área grande, segundo alguns 

entrevistados, no espaço também poderia ser construído um shopping. 

 

De modo geral, é possível afirmar que a visão dos grupos entrevistados que residem, trabalham   e   

estudam   no   entorno   da   Unidade   de   Conservação   expressam   um

a favor 

contra 

não sabe 

outros 

12,28% 0,58% 11,70% 

75,44% 
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conhecimento incipiente em relação à função sócio-ambiental da Estação Ecológica ao mesmo 

tempo em que, também evidência o desconhecimento da importância do lugar enquanto espaço 

de recarga de aqüíferos, preservação de fauna e flora, mantenedor de padrões climáticos capazes 

de diminuir os efeitos da ilha de calor sobre a capital, bem como objetos de pesquisa e de 

educação ambiental. Tanto que do total de entrevistados dos três grupos apenas 35% sabiam o 

significado de uma Estação Ecológica, enquanto que 65% afirmaram não possuir conhecimento 

sobre essa categoria de manejo de UC. 

 

5.4. Infra-estrutura, Equipamentos Sociais e Serviços Urbanos 

Infra-estrutura urbana é definida no Plano Diretor da Cidade de São Luís de 1992, como sendo um 

conjunto de sistemas e instalações físicas oferecidas à população, com o objetivo de proporcionar 

o seu bem-estar em termos de abastecimento d’água e esgotamento sanitário, drenagem pluvial, 

energia e iluminação pública, comunicações e sistemas viários, bem como os equipamentos 

necessários para uma ordenação eficaz do espaço. 

 

A área do entorno da Estação Ecológica do Rangedor é bem servida em termos de infra- estrutura 

urbana. Conforme levantamento realizado pelo IPPC, apenas parte do bairro Calhau, uma região 

que faz limite com o bairro Olho D’Água, predomina o abastecimento de água na forma de poço ou 

nascentes instalados na propriedade. Enquanto que os outros bairros do entorno da UC, 

Renascença, Santa Eulália, Cohafuma, Vinhais I, Quitandinha e parte do Calhau, são abastecidos 

pela rede geral de água. 

 

A empresa responsável pelo abastecimento da água em São Luís e, por conseguinte, nos bairros do 

entorno da Estação Ecológica é a Companhia de Água e Esgoto do Maranhão (CAEMA). Esta 

empresa também é a responsável pelo sistema de esgotamento sanitário da cidade, no qual 

segundo Censo de 2000, realizado pelo IBGE, apenas  49.65% dos domicílios particulares de São 

Luís contam com o sistema de esgotamento sanitário. Os bairros do entorno da UC que contam 

com um alto índice de esgotamento sanitário, feito pela rede geral  de esgoto ou pluvial são: 

Renascença, Cohafuma, Vinhais I,  Quitandinha
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e parte do Calhau. Enquanto que a outra parte do Calhau possui fossas sépticas como forma de 

esgotamento sanitário. 

 

Ainda segundo levantamento realizado pelo IPPC, o bairro da Santa Eulália possui a vala como 

forma de esgotamento, solução encontrada por 5.67% dos domicílios de São Luís pesquisados pelo 

instituto. 

 

Segundo Santo (2006), o núcleo urbano de São Luís apresenta deficiência no sistema de drenagem 

urbana devido a sua extensão, agravado pela precariedade na operacionalização de limpeza das 

ruas e bocas de lobo. Contudo, a Estação Ecológica do Sitio do Rangedor se caracteriza por ser uma 

área de recarga natural de aqüífero e a consente dinâmica das águas superficiais, fato constatado 

pelos moradores  do condomínio Novo Tempo II, onde em períodos de chuvas, é grande a 

quantidade de  água, que escorre no sistema de drenagem do condomínio, originária da área da 

Estação Ecológica, como pode ser visto na Figura 5.13. 

 

 

Figura 5.13. Sistema de Drenagem da Água Pluvial do Condomínio 

Novo Tempo II 

 

Fonte: Aquino, 2006. 
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A Companhia Energética que presta serviço de energia e iluminação pública em São Luís é a 

Companhia Energética do Maranhão (CEMAR). No entorno da UC observa-se uma boa iluminação 

publica, sobretudo nos dois principais corredores viários existente, a Av. dos Holandeses e a Av. 

Jerônimo de Albuquerque, no qual essa ultima recebeu recentemente nova iluminação, como 

pode ser visto na Figura 5.14. 

 

Figura 5.14. Nova Iluminação da Av. Jerônimo de Albuquerque 

Fonte: Aquino, 2006. 

 

Em relação ao sistema viário, a região conta com duas vias que são  considerados grandes eixos de 

distribuição e integração dos bairros da cidade de São Luís, a Avenida Jerônimo de Albuquerque e 

a Avenida dos Holandeses, bem como apresenta algumas vias locais que segundo a lei de uso e 

ocupação do solo de São Luís, são aquelas destinadas a movimentação do transito local. 

 

Conforme o atual Plano Diretor da cidade de São Luís, equipamento social e serviços urbanos, é o 

conjunto de elementos implantados com o intuito de atender a população  nos setores de saúde, 

habitação de interesse social, educação e cultura, lazer, atividades comunitárias  e  outros,  cuja  

localização  prende-se  às  disposições  gerais  sobre        o
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Parcelamento do Solo, contido na Lei de Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo. 

De acordo com o mesmo instrumento são considerados como serviços urbanos, limpeza pública, 

transporte coletivo, defesa civil e segurança pública, prevenção e combate a incêndio, assistência 

social, telecomunicações e serviços postais. 

 

Contudo, a área do entorno da Estação Ecológica do Rangedor, possui uma boa qualidade nos 

serviços urbanos prestados. Na área é possível, encontrar colégio particular, mercadinho, 

comércios, shopping, restaurantes, farmácias, igreja católica e evangélica, como também um 

complexo de eventos, o Multicenter SEBRAE, com uma área de 77.700,00m², localizado a margem 

direita da venida Jerônimo de Albuquerque. O Multicenter SEBRAE pode ser visto na Figura 5.15. 

 

Figura 5.15. Multicenter SEBRAE, Espaço para Realização de 

Eventos de Grande Porte na Cidade de São Luís 

 

Fonte: Aquino, 2006. 

 

A empresa que presta o serviço de limpeza publica na cidade é a Companhia de Limpeza e Serviços 

Urbanos (COLISEU), que juntamente com mais duas empresas que prestam serviços terceirizados à 

prefeitura, a LIMPEL e a LIMP FORT, operam na atual limpeza 
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urbana do município. Em São Luis, segundo dados levantados pelo IBGE no censo de 2000, 73,15% 

das residências contam com a coleta de lixo. A destinação dos resíduos sólidos da cidade de São 

Luiz pode ser visto na Figura 5.16. 

Em relação aos bairros do entorno da UC, segundo dados levantados pelo IPPC, apenas parte do 

Bairro do Calhau, não possui um serviço de coleta de lixo, sendo o mesmo lançado em terreno 

baldio ou no logradouro. Fato que preocupa pelo grave problema da destinação inadequada do 

resíduo sólido, bem como da área não atendida pelo serviço  de coleta de lixo, está próximo a UC, 

o que conseqüentemente torna a área da Estação como local de destino final para o lançamento 

desse lixo. 

Os bairros contam com serviços de transporte coletivo, sendo o eixo viário da avenida Jerônimo de 

Albuquerque o que possui um maior fluxo dos transportes coletivos da área. Pois a via recebe 

grande parte dos ônibus que passam pelos terminais de integração do São Cristóvão, da Cohab, e 

da Cohama/Vinhais. 



 

 

  

Figura 5.16. Mapa de Destino dos Resíduos Sólidos de São Luís. 

 

Fonte: Instituto de Pesquisa e Planificação da Cidade - IPPC 
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6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESEC DO RANGEDOR 

6.1. Atividades Apropriadas 

Fiscalização: De acordo com informações coletadas em entrevista com o Tenente  Holanda do 

Batalhão da Polícia Militar Floresta , na área da ESEC do Regedor ainda não tem sido adotado 

nenhum esquema específico de fiscalização. Embora reconheça a necessidade de patrulhamento 

freqüente na área, a fim de coibir práticas que degradam o meio ambiente, como por exemplo, o 

lançamento de resíduos sólidos a céu aberto. 

 

Pesquisa: Por ser uma área de fraguimento florestal urbano, de acordo com relato de 

pesquisadores, o local, antes mesmo de ser transformado em UC, já era procurado por 

pesquisadores das universidades de São Luiz para a realização de pesquisas, principalmente quanto 

aos aspectos da flora e fauna. 

 

Conscientização Ambiental: Na Unidade de Conservação em foco, não foram identificados 

processos, parcerias, programas de educação ambiental em andamento ou que já tenham sido 

concluídos cujo tema tenha sido a Estação Ecológica do Regedor. 

 

No entanto, em entrevistas realizadas no MultiCenter SEBRAE-MA. e na escola COC foram relatados 

interesses no desenvolvimento de atividades de cunho ambiental na área. O MultiCenter SEBRAE 

além de sua situação lindeira à UC, desenvolve programa e cursos de educação ambiental. Já o 

COC, tendo em vista a transversalidade do tema educação ambiental em função dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), considera  a Estação Ecológica do Rangedor como possível espaço de 

atividades de campo da escola com a finalidade de promover a conscientização dos alunos, a 

educação  ambiental, bem como área de pesquisas. 

 

Relações Públicas/Divulgação: A Estação Ecológica do Regedor não tem sido tema de eventos 

promovidos pela comunidade, nem mesmo pela escola situada nas suas imediações. Contudo, no 

mês de junho a SEMA promoveu uma atividade na área com o propósito de retirar o lixo 

depositado a céu aberto na UC na área atrás da Concessionária
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Honda. Mas a mobilização não envolveu muitos participantes, nem a imprensa se fez presente. 

 

Nesse mesmo período, mais precisamente no dia 7 de junho, como já mencionado, foram 

instaladas placas de sinalização da área com o propósito tornar visível a Unidade de Conservação 

ali existente, bem como alertar para a proibição de práticas de degradação, além do cercamento da 

área. 

 

6.2. Atividades ou Situações Conflitantes 

Situada em área bastante valorizada da cidade por ser considerado lugar valorizado pelo mercado 

imobiliário, a Estação Ecológica do Rangedor apresenta em sua área lindeira formas de uso e 

ocupação bastante variados, com destaque para prédios residenciais concessionárias de veículos, 

farmácias, padarias, lojas de móveis, estabelecimentos de ensino de nível fundamental, médio e 

superior, boates, locais de lavagem de veículos, escritórios comerciais, borracharia e casas. 

 

Dentre os problemas ambientais da área decorrentes do intenso “metabolismo urbano” lindeiro, 

destacam-se o lançamento indiscriminado de resíduos sólidos, como pode ser visto na Figura 6.1 e 

líquidos a céu aberto, apesar de área ser atendida pela coleta de lixo de responsabilidade do poder 

público municipal. O despejo de efluentes líquidos provenientes de concessionárias de veículos 

também é visível, contribuindo para a contaminação/poluição da rede hídrica. 
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Figura 6.1. Entulho Depositado no Entorno da ESEC. (Estimativas 

iniciais dão conta de um total de aproximadamente 700 m3 de 
entulho depositado no local). 

Fonte: Aquino, 2006. 

 

Parte da área da Estação Ecológica do Rangedor tem sido utilizada para estacionamento de veículos 

dos freqüentadores dos estabelecimentos de entretenimento noturno instaladas na área. Essa tipo 

de prática, além de proporcionar a “privatização irregular”, contribui para a impermeabilização do 

solo, com forte impacto sobre o ambiente local como pode ser visto na Figura 6.2. 
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Figura 6.2. Área Asfaltada Pertencente à Unidade de Conservação, em 

Frente a Estabelecimento de Entretenimento Noturno, na Rua dos Búzios. A 

linha tracejada define os limites da UC 

 

Fonte: AQUINO,2006 

 

Outra situação de conflito com a categoria de manejo da UC tem sido a destinação da mesma 

como área de passagem de trabalhadores. Na prática, como Estação Ecológica, a entrada na área 

só poderia ser feita com autorização, como advertido em placas recém instaladas no entorno da 

UC. Vale destacar que alguns transeuntes entrevistados relataram que esta prática diminui a cada 

dia em virtude dos constantes assaltos sofridos pelos mesmos dentro da ESEC, sendo preferível 

fazer a travessia pelas avenidas laterais apesar do trajeto mais longo. 

 

Uma outra atividade identificada, que despertou interesse dos técnicos do presente  estudo, foi a 

ocorrência de caça dentro da ESEC. Por menor e mais degradada que a UC esteja, em termos de 

seus atributos bióticos, ainda assim, animais circundantes no local são alvo de interesse de 

caçadores, como pode ser visto na Figura 6.3. 
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Figura 6.3. “Espera” – Local de Tocaia Utilizado por Caçador 

Foto: Nivaldo de Figueiredo. 

 

 

Concomitante à ocorrência de caça, observa-se no Rangedor a coleta de madeira e palha utilizada 

para lenha, carvão ou suprimento de fornos de empresas ou residências locais como pode se 

observado na Figura 6.4 , a e b. Observa-se que o corte de árvores e palmeiras nesses casos é feito 

em escala pequena, porém contínua, implicando na inibição da recomposição da vegetação nativa. 
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Figura 6.4. Extração de Madeira na Estação Ecológica do Rangedor 

  

a) retirada com veículo possivelmente para 
abastecer fornos de empresas locais. 

 

Fonte: Figueiredo, 2006 

b)- Retirada de gravetos e madeiras de vários 
tamanhos encontrada nas diversas trilhas no 
interior da Estação. 

 

Fonte:Figueiredo, 2006. 
 

 

Este tipo de impacto foi observado ao longo de toda a área da UC, tanto em formações de Mata de 

Terra Firme (MTF) como na de Mata Periodicamente Alagada,(MPA). O seu  efeito é ampliado pela 

abertura crescente de trilhas visando a exploração de novos pontos de abate de madeira. Na MPA 

foi observado corte de palmeira tanto para coleta da palha (folhas) usada na cobertura de casas e 

confecção de objetos artesanais como do tronco
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utilizado nas construções. Na MTF o corte é mais de madeira para construção e para produção de 

carvão. 

 

Não obstante a importância dos impactos acima relatados, a ESEC do Rangedor sofreu por muito 

tempo com a retirada de areia e cascalho, como já relatado, configurando grandes parcelas 

remanescentes de solos expostos de aspecto pouco aprazível, como pode ser visto na Figura 6.5, 

onde a recomposição vegetal necessita de inputs antropogênicos, ou seja, são áreas de difícil 

recomposição natural. Mesmo porque, as mesmas ainda sofrem com recorrentes retiradas 

clandestinas de material, ou mesmo, depósitos irregulares de entulhos, apresentado na Figura 6.6. 

 

 

Figura 6.5. Área com Solo Exposto na Estação Ecológica do Rangedor, 

Próximo às Construções, Provavelmente Após a Retirada de Terra e 

piçarra. 

Fonte: Costa, 2006. 
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Figura 6.6. Depósito de Entulho, Recente na ESEC Rangedor, (próximo às 

obras da Assembléia Legislativa) 

 
Fonte: Costa, 2006.. 

 

Na verdade, o que se observa atualmente na ESEC é uma real falta de comprometimento com o 

meio natural, dos construtores responsáveis pela obra da Assembléia Legislativa  do Estado, que 

além de desconfigurarem a toponímia natural do terreno, como pode ser visto na Figura 6.7, 

expressam pouca consideração para com a gestão de resíduos de sua obra, também apresentado 

na Figura 6.8, o que gera assoreamento e contaminação de nascente dentro da ESEC, como pode 

ser visto nas Figuras 6.9 e 6.10. 

 

A Figura 6.11 trás um panorama da localização do prédio da Assembléia no âmbito de drenagens e 

nascentes interferidas. O presente estudo avalia que a dificuldade de articulação interinstitucional, 

intra-governamental, antes e depois do início das obras, é o principal motivo para situação tão 

conflitante. 
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Figura 6.7. Lateral do Terreno da Obra da Assembléia, Onde Havia 

um Eixo de Drenagem, Que Foi Suprimido. 

Fonte: Costa, 2006. 

 

Figura 6.8. Lançamento de Resíduos na Obra da Assembléia 

Fonte: Costa, 2006. 
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Figura 6.9. Assoreamento de Terreno em Decorrência da Obra da 

Assembléia. O Tratamento de Drenagem Pluvial no Decorrer das Obras 

Não Levou em Conta o Meio Natural 

.Fonte: Costa, 2006. 

 

Figura 6.10. Eixo de Drenagem que Inicia Onde o Empreendimento da 

Assembléia foi Implantado, com a Água Apresentando Aspecto de 

Contaminação 

Fonte: ????? 
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Figura 6.11. Situação da Obra da Assembléia nos Limites da ESEC. (Atenção deve ser dada 

às APPs e mata preservada, entre a obra e a avenida, que encontram-se sob risco 

degradação continuada). 
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6.3. Aspectos Fundiários da ESEC do Rangedor 

Consta no Registro Geral de Imóveis do Cartório da 1ª circunscrição, Cadeia Sucessória certificada 

pela na transcrição 11.653, às folhas 283 do livro 3-O, em data de 10 de junho de 1947, segundo a 

qual o Sitio Regedor, situado no Calhau, distrito do Vinhais , é terreno próprio, portanto fora do 

domínio da União e conseqüentemente isento de foros e laudêmios. 

 

Em 1947 este imóvel pertencia a Fiação e Tecidos Camboa S/A que por escritura pública de compra 

e venda, transmitiu em 1958, a Francisco Aguiar Comercio e Industria S/A, que por sua vês o 

transmitiu ao Instituto de Previdência do Estado do Maranhão (IPEM) por escritura publica de 

compra e venda em 1968, conforme Escritura Pública registrada no livro de notas do Cartório 

Oswaldo Soares do Tabelionato do 1º Oficio, sob o nº. 258-fls84 a 91. 

 

O IPEM foi extinto pelo Inciso I do Art. 8º da Lei 7.356/98, que dispõe sobre a Reforma 

Administrativa do Estado do Maranhão e segundo o disposto no parágrafo único do Art. 8º da Lei 

Complementar nº. 40/98, seu patrimônio é anexado ao Fundo Estadual de Pensão e Assistência 

(FEPA) instituído previamente pela Lei Complementar nº.35/9. 

 

Consequentemente o Sitio Regedor, que integrava o patrimônio do IPEM, passa a ser do FEPA 

conforme descrito no Item 12.0 do Anexo II da Lei Complementar nº. 40/98. 

 

Conforme certificado pelo Registro Geral de Imóveis, o IPEM, autorizado pela Prefeitura Municipal 

de São Luis, fez desmembrar parte do sitio em lotes e quadras as quais denominou ‘Loteamento 

Calhau’ e a área remanescente devidamente Registrada no Registro Geral de Imóveis com 

matricula n° 15.729 , que por sua vez foi desmembrada em varias outras áreas a saber: 
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O Loteamento Calhau 

Composto de 36 quadras com lotes de tamanhos variados que vão desde a Praia do Calhau até a 

Rua dos Búzios (Rua 54), restando ainda para serem urbanizadas as Quadras 29 e 30, como pode 

ser visto no Mapa 10 – Situação Fundiária. 

 

A Quadra 29 foi toda comercializada e seus proprietários são os seguintes, conforme cópias do 

Registro Geral de Imóveis em anexo: 

Lote 01 e 02 – Caema (caixa Dágua) 

Lotes 03, 04,05,06,11,12,13,14 e 15- Empresa São Benedito Ltda. Lote 

07-Veículos Jesus Ltda.(sob intervenção Judicial). 

Lotes 08,09,16 e 17- Consórcio Nacional Imperial S/C Ltda (doc18). 

 

A Quadra 30 foi parcialmente comercializada e seus proprietários são os seguintes: Lote 07- 

Francisco José Ramos Rocha 

Lote 08e 09- Soliney de Sousa e Silva 

Lote 10- Casablanca Comercio e Turismo Ltda. . Lote 

20- Gran Line Veículos Ltda . 

Lotes 01,02,03,04,05,06,11,12,13,14,16,17,18 e 19-IPEM (FEPA) . 

 

Sendo assim, do loteamento Calhau, desmembrado do Sitio Regedor, restam apenas 14 lotes de 

imóveis do FEPA. 

 

Multicenter (SEBRAE): 

Matriculado no Registro Geral de Imóveis sob o n°. 44.493 , desmembrado da área remanescente 

do sitio Regedor, no lugar Calhau, localizado à margem direita da Av. Jerônimo de Albuquerque, 

com uma área de 77.700,00 m². 

 

Este imóvel foi doado por Lei Estadual e Escritura Pública lavrada no Cartório Dr. Eloi Coelho Neto 

em 24 de abril de 1996 . 

 

Estação da Companhia de Eletricidade do Maranhão (CEMAR): 

Área não registrada . 



  Página 152  

SH/Sul Quadra 06, Conjunto A, Bloco E, Salas 1406 e 1408 Brasília – DF Fone/fax:: 

(61) 3322-1006 

70.322-915 

www.elabore.com.br 

 

 

 

Imóvel Desconhecido I: 

 

Matriculado no Registro Geral de Imóveis sob o n°. 47.641, desmembrado da área remanescente 

do sitio Regedor, no lugar Calhau, localizado à margem direita da Av. Jerônimo de Albuquerque, 

com uma área de 42.000,00 m², que pode ser a sede da CEMAR ou ainda da Federação das 

Associações de Municípios do Maranhão (FAMEM). 

 

Área não registrada. 

 

Imóvel Desconhecido II: 

 

Matriculado no Registro Geral de Imóveis sob o n°. 47.638 , desmembrado da área remanescente 

do sitio Regedor, no lugar Calhau, localizado à margem direita da Av. Jerônimo de Albuquerque, 

com uma área de 11.016,49 m², que pode ser a FAMEM. 

 

Associação dos Magistrados: 

 

Foi autorizado através da Lei 8.083 de 17 de fevereiro de 2004, a concessão do direito real de uso 

do imóvel remanescente do Sitio Regedor , para a construção da sede administrativa e social da 

Associação dos Magistrados do Maranhão. 

 

O imóvel não se encontra registrado no Cartório de Registro de imóveis e a área  destinada foi de 

22.296,04 m². 

 

A Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão: 

 

Foi autorizado através da Lei 7.997 de 31 de outubro de 2003 , a concessão do direito  real de uso 

do imóvel remanescente do Sítio Regedor, para construção da sede da Assembléia Legislativa do 

Estado. 

 

O imóvel não se encontra registrado no Cartório de Registro de Imóveis, embora possua contrato 

de concessão e a área destinada foi de 38.634,84 m². 
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Área de Preservação: 

 

É área Matriculada no Registro Geral de Imóveis sob o n°. 47640, desmembrada da área 

remanescente do Sitio Regedor, denominada tão somente de preservação , situada na  Av. 

Jerônimo de Albuquerque, limitando-se com a CEMAR e FAMEM, com área de 29.758,19 m². 

 

 

Imóvel Desconhecido III: 

 

Matriculado no Registro Geral de Imóveis sob o n°. 47.639, desmembrado da área remanescente 

do sitio Regedor, no lugar Calhau, localizado à margem direita da Av. Jerônimo de Albuquerque, 

com uma área de 1.018.932,45 m², onde pode estar a Assembléia Legislativa. 

 

 

Área Remanescente do Sítio Regedor: 

 

Matriculada no Registro Geral de Imóveis sob o n°. 44.492, considerada área remanescente do sitio 

Regedor, no lugar Calhau, localizado à margem direita da Av. Jerônimo de Albuquerque, com uma 

área de 1.115.550,00 m², onde pode estar a Assembléia ou a Estação Ecológica. 

 

Estação Ecológica: 

Apesar de ter sido criada pelo Decreto 21.797/2005 e de não ter sido necessário a consulta 

popular, nos termos do §4° do Art.22 da Lei 9985/2000, a localização geográfica exata da ESEC 

como exposto no decreto de criação, ainda carece de detalhamento e precisão. 

 

 

6.3.1. Sobre os Pontos Críticos da Situação Fundiária 

 

Quanto a questão fundiária, na pesquisa completa que foi feita em Cartórios, Assembléia 

Legislativa, Sugiro escrever o nome das instituições GRPU, SEPLAN, FEPA, SEMA, SEMTHURB e 

SEBRAE, se constatou os seguintes problemas: 
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O Sítio Rangedor na realidade foi inicialmente denominado de Sitio Regedor, segundo documentos 

de sua Cadeia Sucessória . Sua área sofreu desmembramentos diversos, as coordenadas e os 

pontos cartográficos dos documentos existentes são confusos e não dispõem de dados com 

amarrações geográficas que possibilitam localizar e identificar os diferentes imóveis e outros casos 

até inexistentes. 

 

Da área inicialmente cercada da Rua dos Búzios, verificou-se que a mesma ainda não foi 

totalmente urbanizada, restando as quadras 29 e 3 , as quais foram localizadas as propriedades e 

seus proprietários, como anteriormente discriminado. 

 

Do Restante da área não é possível realizar a conformação técnica dos espaços e sua perfeita 

identificação e distinção.O Mapa 10 apresenta as áreas desmembradas do Sito Rangedor que são 

possíveis de identificação com base nos levantamentos cartoriais realizados. 

Foram encontradas duas Leis complementares que dispõem sobre a desafetação de áreas do Sitio 

Regedor, quais sejam, a Lei complementar n° 056 de 24 de maio de 2002 e a Lei Complementar n° 

063 de 31 de outubro de 2003, entretanto, do mesmo modo, as mesmas são de difícil 

interpretação em termos de conformação cartográfica. 
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7. Declaração de Significância 

A Estação Ecológica do Rangedor configura-se como área estratégica no contexto urbano local, por 

reúnir características fisiográficas (geologia, geomorfologia e pedologia) favoráveis ao 

desenvolvimento equilibrado do ciclo hidrológico, notadamente a infiltração, nesta região 

submetida a grandes tensões ligadas ao uso e parcelamento do solo. 

 

Nas condições geológicas exigidas para recarga de aqüíferos livres, como é o caso do aqüífero 

Barreiras, a disponibilidade de áreas elevadas relativamente amplas, com relevo plano a 

suavemente ondulado, à retaguarda da orla marítima, constitui-se em requisito determinante para 

manutenção da segurança hídrica local, com desdobramentos positivos sobre o sistema social e 

natural da região noroeste da ilha de São Luis. 

 

A reduzida espessura dos sedimentos arenosos, porosos e permeáveis da Formação Barreiras na 

região, da qual depende a renovação das reservas hídricas nesta área densamente urbanizada e 

impactada, configura-se como condição de fragilidade para a manutenção do equilíbrio do balanço 

hídrico local. O posicionamento da cunha salina em profundidades rasas, próximo ao limite norte 

da Estação Ecológica, acentua os riscos inerentes à perturbação do balanço hídrico, ressaltando a 

importância da preservação das qualidades naturais do meio físico da ESEC. 

 

Os volumes de água doce retidos na Estação e respectivos fluxos gerados, favorecem a 

manutenção da corrente do riacho Calhau, contribuindo para uma diluição mínima da carga de 

esgotos domésticos lançados neste corpo hídrico e manutenção de sua mata- galeria. Em adição, a 

lagoa da ESEC e a represa do Quartel General da Polícia Militar também é mantida por esses fluxos 

de água atendendo a demanda para dessedentação de animais como eqüinos e aves marinhas. A 

movimentação de fluxos de água doce para o estuário do rio Anil, na estiagem, é certamente 

dependente da existência de áreas como a Estação Ecológica do Rangedor e do sitio Santa Eulália, 

dado o adensamento populacional e conseqüente impermeabilização crítica dos divisores e 

vertentes da bacia. 

 

Em termos vegetacionais, a Estação Ecológica do Rangedor constitui um importante fragmento 

incrustado na cidade de São Luís. Estudos têm indicado que estes fragmentos 
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são locais com  elevados índices de diversidade e riqueza de espécies, o que pode  indicar que 

estas formações constituem verdadeiros refúgios da flora e fauna regionais. 

 

Estando localizada na região central de São Luiz, a área onde a ESEC do Rangedor está inserida, é 

uma região ecotonal, concentra aspectos fitofisiomômicos característicos das formações vegetais 

maranhenses, onde encontramos os limites extremos da distribuição oriental das formações 

Amazônicas e nordeste das formações de Cerrado e Caatinga. 

 

Apesar de toda pressão antrópica que vem sofrendo, ainda pode ser encontrado na ESEC 

indivíduos representantes importantes espécies florestais, algumas ameaçadas de extinção a nível 

nacional ou regional, como a Lecythis lurida (Miers) Mori; Mimosa caesalpinifolia Bth., e o pequi 

(Caryocar aff. brasiliense Camb.). 

 

A Estação Ecológica do Rangedor possui grande importância ecológica como um fragmento urbano 

que mantém espécies da fauna, residentes ou de passagem, fornecendo abrigo, alimento e locais 

para a reprodução. Apesar da baixa diversidade, relacionada ao pequeno tamanho da Unidade, 

diversas espécies são  associadas  às matas e devem ser preservadas. 

 

Como “fragmento verde” em região que sofre processo de intensa artificialização da paisagem, a 

ESEC Rangedor cumpre papel crucial na manutenção de um sistema urbano equilibrado e 

harmônico, de interesse especial à qualidade de vida das comunidades lindeiras. 

 

Outros aspectos importantes outorgados à ESEC são o seu importante papel como amenizadora do 

microclima e qualidade do ar; como barreira no controle de endemias,  por meio da manutenção, 

dentro de sua área, de inimigos naturais de insetos vetores e hospedeiros de doenças. 
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Situada no meio de densa malha urbana, a Estação Ecológica representa um !instrumento em potencial 

para o desenvolvimento de atividades voltadas à educação, pesquisa, conscientização e harmonização 

ambiental. 

 

Contudo, apesar de sua significância, a ESEC do Rangedor é uma unidade de conservação fragilizada, 

necessitando de uma maior atenção político-administrativa, atividades voltadas para a educação ambiental; 

integração com as comunidades do entorno e efetividades das Instituições públicas voltadas, 

principalmente a segurança, sistema de drenagem pluvial e planejamento urbano. 

 

8. PLANEJAMENTO 
 

8.1. Objetivos Específicos do Manejo da Unidade de Conservação 

 

Considerando os objetivos estabelecidos para as Estações Ecológicas pelo Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza, cabe a ESEC do Rangedor atingir os seguintes objetivos 

específicos: 

 

- Proteger, em estado natural, zonas de recarga e descarga de água, bem como o sistema de 

drenagem ali estabelecido; 

 

- Propiciar a manutenção do equilíbrio do ciclo das águas no ambiente insular costeiro (ilha); 

 

- Contribuir de forma mais efetiva para o abastecimento de água potável para o município 

de São Luis; 

 

- Proteger as conexões hidráulicas dos fluxos de água potável, com as bacias dos rios Calhau 

e Anil; 
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- Proteger área ecotonal, que concentra aspectos fitofisiomômicos característicos  das 

formações vegetais maranhenses, formações Amazônica Cerrado e Caatinga; 

 

- Proteger espécies, da flora e fauna, contribuindo para a manutenção da  diversidade 

biológica e dos recursos genéticos, com destaque para a proteção das espécies associadas às 

matas. 

 

- Propiciar meios para o estabelecimento de programas e estudos diferenciados visando a 

recuperação e revitalização de áreas degradadas; 

 

- Servir como área para a reintrodução de espécies provavelmente extintas na área, 

mediante pesquisas autorizadas e que incluam o monitoramento da fauna; 

 

- Promover a conectividade entre outros fragmentos de vegetação, possibilitar o  fluxo 

gênico das espécies silvestres que ocorrem na região; 

 

- Propiciar maior conhecimento, através de pesquisas científicas, dos atributos naturais 

inseridos nos limites e entorno da Unidade; 

 

- Promover a inserção de elementos naturais na composição da paisagem urbana local, 

buscando uma harmonia entre o ambiente construído e o natural; 

 

- Proteger as belezas cênicas estabelecidas, principalmente, através das formações vegetais; 

 

- Promover a conscientização ambiental abordando os recursos naturais e processos 

geoambientais como veículo de aproximação das comunidades residentes; 

 

- Promover a educação ambiental monitorada; 
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- Servir de instrumento para a melhoria da qualidade de vida das comunidades do entorno, 

abrangendo aspectos de melhoria da qualidade do sistema urbano, educação e conscientização 

ambiental; 

 

- Promover maior controle da especulação imobiliária nos limites da ESEC; 
 

- Servir como inatrumento de ordenamento e ocupação do espaço urbano de seu entorno 

imediato. 

 

6.2. Zoneamento 

De acordo com o Art 2º do SNUC, entende-se por zoneamento a “definição de setores ou zonas em 

uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de 

proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser 

alcançados de forma harmônica e eficaz”. 

 

Faz-se importante lembrar que a categoria de unidade de conservação estação ecológica possui 

roteiro metodológico básico, elaborado pelo IBAMA/MMA, para a elaboração de plano de manejo 

e consequentemente para o estabelecimento do zoneamento, ,onde são descritas 10 tipos de 

zonas principais recomendadas: 

 

I – Zona Intangível 

II - Zona Primitiva 

III - Zona de Uso Extensivo  

IV- Zona Histórico-Cultural  

V - Zona de Recuperação  

VI - Zona de Uso Especial 

VII - Zona de Uso Conflitante 
VIII - Zona de Ocupação Temporária 

 IX - Zona de Interferência Experimental  

X  - Zona de Amortecimento 
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Considerando as características naturais, de localização da ESEC do Rangedor, a necessidade de 

aferições de aspectos fundiários e a necessidade de articulações inter- institucionais que 

direcionem e agilizem a gestão da UC, a coordenação técnica desse Plano de Manejo considerou 

para essa primeira versão : 

 

- não será considerada a “Zona Intangível” devido ao estado de conservação dos atributos 

naturais, em que pese a importância das áreas de recarga 

 

- a “Zona de Interferência Experimental” será agregada á “Zona de Uso Extensivo”, e; 

- a “Zona de Amortecimento” deverá ser objeto de discussão mais aprofundada junto à 

SEMA e órgãos de ordenamento territorial e urbano de São Luis, considerando o disposto no 

Art. 49 do SNUC e respectivo parágrafo único: 

 

“Art. 49. A área de uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral é 

considerada zona rural, para os efeitos legais. 

Parágrafo único. A zona de amortecimento das unidades de conservação de que 

trata este artigo, uma vez definida formalmente, não pode ser transformada em 

zona urbana.” 

 

Outro aspecto referente ao estabelecimento da zona de amortecimento, é que  esta deverá se 

possível, incluir corredores biológicos unindo fragmentos florestais, o que requer estudos mais 

aprofundados para verificar os locais e a eficiência destes como passagem de material genético 

animal e vegetal. 

 

Assim sendo, o Zoneamento Preliminar da Estação Ecológica do Rangedor que deverá passar ainda 

por detalhamento geodésico e de normas específicas para cada zona, fica assim definido: 
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I – Zona Primitiva 

Engloba as áreas de mata de terra firme, em regeneração ou não, do Rangedor e também as áreas 

alagadas, de grande importância para manutenção da diversidade de espécies nativas e 

manutenção de funções e “serviços” ambientais. O objetivo geral do manejo dessa zona é a 

preservação do ambiente natural e ao mesmo tempo facilitar as atividades de pesquisa científica. 

O acesso e visitação nessa zona só será permitido com finalidade científica e educativa, mediante 

autorização expressa dos gestores da UC. 

 

II - Zona de Uso Extensivo 

 

É aquela constituída em sua maior parte por áreas naturais, podendo apresentar algumas 

alterações humanas. Caracteriza-se como uma Área de Influência entre a Zona Primitiva  e a Zona 

de Uso Intensivo. O objetivo do manejo é a manutenção de um ambiente natural com mínimo 

impacto humano, apesar de oferecer acesso e facilidade públicos para fins educativos e 

recreativos. 

 

Abrange as áreas de mata com maior grau de antropismo,. O objetivo principal dessa zona é o 

desenvolvimento de pesquisas comparativas de sistemas de recuperação de áreas e recuperação 

de funções ecológicas da ESEC. Inclui-se aqui a supressão de vegetação invasora. Nesta zona, 

deverão ser organizados programas de educação ambiental monitorada, assim como poderão ser 

implantados trilhas e instalados equipamentos de apoio com quiosques para sombreamento e 

bancos). 

 

III - Zona de Recuperação 

Esta zona contêm áreas consideravelmente antropizadas, como pouco ou nenhuma cobertura 

vegetal. Trata-se de zona provisória, pois uma vez restaurada, será incorporada novamente a uma 

das zonas Permanentes. As espécies exóticas introduzidas deverão  ser removidas e a restauração 

deverá ser natural ou induzida, incluindo-se aqui a utilização de sistemas mecânicos de 

recuperação ou reformulação de toponímia, abertura de covas, utilização de insumos e mudas de 

espécies nativas. O objetivo geral de manejo
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é deter o avanço da degradação dos recursos e restaurar a cobertura vegetal da área. Nesta zona 

deverá ser permitido atividades de educação ambiental e pesquisa. 

 

IV - Zona de Uso Especial 

Contêm áreas necessárias à administração, manutenção, proteção e outros serviços essenciais da 

Unidade de Conservação, abrangendo habitações, oficinas e outros. Um detalhamento melhor das 

áreas dessa zona deverá ser organizado junto com a SEMA de forma a não conflitar com as áreas 

naturais e, sempre que possível, cobrirão áreas limítrofes da ESEC, no caso de aceiros contra-fogo e 

pistas de segurança. O objetivo  geral de manejo é minimizar o impacto da implantação das 

estruturas ou os efeitos das obras no ambiente natural da Unidade. 

 

V - Zona de Uso Conflitante 

Constituem-se em espaços localizados dentro e em setores limítrofes à Unidade de Conservação, 

cujos usos e finalidades, conflitam diretamente com os objetivos de conservação da área 

protegida. São áreas ocupadas ou com projetos de empreendimentos de utilidade pública, como 

estradas armazenamento de água e outros. Seu objetivo de manejo é contemporizar a situação 

existente, estabelecendo procedimentos que minimizem os impactos sobre a Unidade de 

Conservação. 
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8.3. Normas Gerais da ESEC 

 

Para cumprimento de suas finalidades, ficam especificadas as seguintes normas para a ESEC do 

Rangedor, as quais deverão ser perseguidas durante o processo de estruturação da gestão da 

mesma: 

 

▪ São proibidos o ingresso e a permanência na unidade, de pessoas  portando armas, 

materiais ou instrumentos destinados ao corte, caça, pesca ou a quaisquer outras 

atividades prejudiciais à fauna ou à flora. 

 

▪ O acesso à área da Unidade só poderá ser feito por meio de autorização expressa da SEMA, 

por meio do Chefe da UC. 

 

▪ A visitação só poderá ser realizada com finalidade educativa, seguindo os programas 

estabelecidos para a Unidade. Estas atividades serão oferecidas gratuitamente a sociedade 

(escolas e grupos organizados que busquem a oferta de educação ambiental). 

 

▪ Todas as atividades educativas, inclusive as das universidades, para as aulas de campo, só 

poderão ser realizadas mediante pré-agendamento. 

 

▪ Fica definido que, para as atividades educativas, a Unidade só poderá receber dois grupos 

por dia, não podendo ser simultâneos, com no máximo quarenta integrantes cada. 

 

▪ As atividades educativas só poderão ocorre de terça a sexta feira, resguardando os 

feriados, das 09:00 h às 16:00 h. 

 

▪ Fica proibido o trânsito de veículos e carroças dentro da Unidade sem autorização prévia. 
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▪ Os trabalhos mecanizados de recuperação de área e retirada de lixo e entulho só poderão 

ser feitos mediante autorização da SEMA, estando os mesmos previstos em projetos 

específicos 

 

▪ É proibido o lançamento de resíduos sólidos e líquidos no interior e nas áreas próximas, 

lindeiras à UC, sob pena de notificação e aplicação de multa; 

 

▪ A infra-estrutura a ser instalada na unidade limitar-se-á àquela necessária para o seu 

manejo. 

 

▪ É vedada a construção de quaisquer obras de engenharia que não sejam de interesse da 

unidade, tais como rodovias, barragens, aquedutos, oleodutos, linhas de transmissão, 

entre outras. 

 

▪ A fiscalização da unidade deverá ser permanente e sistemática. 
 

 

▪ O uso do fogo será regulamentado pelas recomendações do manejo, em cada plano de 

manejo, sendo estritamente proibido quando possa colocar em risco a integridade dos 

recursos da unidade. 

 

▪ Fica proibida a implantação de serviços para manutenção de veículos, como: mecânicos, 

lavagem e abastecimento, bem como os de alimentação (lanchonete e restaurante). 

 

▪ As pesquisas a serem realizadas na unidade deverão ser autorizados pela SEMA, segundo 

procedimentos vigentes. 

 

▪ São proibidas a caça, a pesca, a coleta e a apanha de espécimes da fauna e da flora, em 

todas as zonas de manejo, ressalvadas aquelas com finalidades científicas, desde que 

autorizadas pela SEMA. 
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▪ A introdução ou a re-introdução de espécies da flora ou da fauna somente serão 

permitidas quando autorizadas pela SEMA, orientadas por projeto específico. 

 

▪ Por estar localizada dentro da cidade de São Luiz, fica proibido a construção de residências 

(funcionais ou não) e alojamento na área da ESEC. 

 

 

8.4. Planejamento por Áreas de Atuação 

As ações planejadas para serem desenvolvidas na ESEC, foram organizadas em grupos de 

acordo com a afinidade temática e , como apresentado a seguir: 

Para identificação das Propostas e Normas específicas, serão usados os seguintes ícones 

apresentados abaixo: 

Números - Para indicação de atividades ou sub-atividades ( ex. 1; 1.1);  

(  ) Para as normas específicas. 

 

A seqüência das atividades apresentadas não representa um ordenamento de prioridades para o 

manejo da ESEC do Rangedor. 

 

8.4.1 - Gestão 

1 - Implantar o quadro funcional mínimo para a ESEC. 

 O quadro funcional será composto de 6 (seis) funcionários, distribuídos nas seguintes funções: 

- Atividades gerenciais e administrativas – dois funcionários 

- Atividades de proteção e manejo – dois funcionários 

- Atividades de visitação e conscientização ambiental – um funcionário 

- Atividades de pesquisa e monitoramento – um funcionário 
 

2 - Definir local para implantação da infra-estrutura administrativa da Unidade. 
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 O local deverá ser de fácil acesso; estar localizado, preferencialmente, mais próximo dos 

limites da UC; proximidade com a rede de serviços público, como água, esgoto, 

recolhimento de lixo, eletricidade e telefonia. 

 

3- Implementar infra-estrutura básica para a equipe da ESEC. 
 

3.1 - Elaborar projeto executivo para construção e implementação do portão de entrada da 

Unidade. 

 O projeto deverá contemplar alem do portão de entrada, guarita para controle e 

fiscalização; 

 A guarita funcionará através de empresa terceirizada; 

 A empresa prestará os serviços de: vigilância, limpeza e manutenção do local; 

 O horário de funcionamento da guarita ao público obedecerá ao estabelecido para a 

Unidade; 

 A atividade de vigilância ocorrerá diuturnamente, com dois vigilantes. 
 

3.2 - Elaborar projeto executivo para construção e implementação da sede administrativa da ESEC 

do Rangedor, contemplando espaços destinados a administração e manejo da Unidade, para a 

realização de atividades de educação ambiental, sanitários, copa e estacionamento para 10 

veículos e 2 ônibus (projeto conceitual já elaborado, com possibilidade de 

estruturação/construção modular); 

 

3.3 - Elaborar projeto executivo para construção de local para apoio ás atividades de fiscalização 

e combate a incêndio e pesquisa. 

 Deverá estar localizado próximo a sede da Unidade, contemplando alojamento  para 

quatro pessoas, banheiros, cozinha e sala para preparação de material (pia , bancadas e 

estufa). 

 

3.4 - Adquirir os seguintes equipamentos para a Unidade: 

- 1 veículo funcional para a equipe; 

- 3 motos para a fiscalização; 
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- móveis para a sede administrativa, portão de entrada e para o local para apoio ás 

atividades de fiscalização e pesquisa., 

- linha telefônica, acesso a internet e sistema de rádio comunicação; 

- 4 computadores, TV e DVD player. 
 

4 - Elaborar o Regimento Interno da ESEC. 

 O Regimento Interno contemplará as normas administrativas da Unidade, horário de 

funcionamento, atribuições dos diferentes setores administrativos da UC, perfil das funções do 

organograma, normas de ocupação das suas instalações, dentre outros; 

 

5 - Articular junto com o Batalhão Ambiental da Polícia Militar, a implantação de sistema de 

vigilância interna e externa a ESEC. 

 

5.1 - Fomentar uma maior eficiência do sistema de vigilância por meio da capacitação dos policiais 

para o melhor desempenho de suas funções, incluindo um maior conhecimento técnico sobre os 

meios físico e biótico da ESEC e respectivas funções ambientais, e também a melhoria das relações 

sociais e interpessoais; 

 

5.2 - Equipar o destacamento do Batalhão com equipamentos de primeiros socorros, combate a 

incêndio e GPS. 

 

6 - Contratar empresa especializada para a realização de estudos de viabilidade técnica e 

econômica para a implantação de sistema de vigilância eletrônica em áreas críticas da Unidade. 

 

7 - Estabelecer sistema de manutenção das cercas da ESEC, com inspeções rotinerias. Estudos 

deverão ser realizados com a finalidade de estabelecer mecanismos para  inibição ações de 

vandalismo na Unidade e na cerca 
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8 - Realizar estudos para a definição e implementação do sistema de circulação interna da UC. 

 

8.1 - Elaborar e implementar projeto de engenharia para a melhoria das condições de 

trafegabilidade, durante todo o ano, das vias de circulação da Unidade, objetivando as atividades 

de fiscalização e de combate a incêndios. 

. 

 As estradas só poderão ser implementadas em zonas compatíveis com a atividade. 

 Na concepção deste projeto, deverão ser atingidos os seguintes objetivos: o controle da 

erosão hídrica, a redução da degradação do solo e minimização do assoreamento  e poluição 

dos corpos de água; 

 O projeto deverá abranger meios e/ou ações de engenharia para controlar o escoamento 

superficial das águas, correção dos processos erosivos existentes, instalação de infra-estrutura 

que possam assegurem a redução na velocidade da água e sua capacidade de transporte de 

materiais; 

 O projeto deverá prever ainda um programa de manutenção das estradas e a reabilitação das 

condições ambientais das áreas das mesmas que serão desativadas; 

 A pavimentação ou impermeabilização total de estradas só deverá ser projetado nos casos 

onde as condições do terreno exigirem, tendo como objetivo, minimizar os processos erosivos 

assim como a compactação dos solos e danos à vegetação marginal das estradas. 

 

9 - Fomentar o trabalho voluntário na Unidade, com base na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 

1998. 

 Os voluntários deverão desenvolver trabalhos referentes a implementação e 

acompanhamento das atividades da Unidade, quando julgadas pertinentes, tais como 

monitoramento ambienta, pesquisa, apoio operacional às atividades de combate a incêndio, 

recepção e orientação de visitantes, capacitação e  conscientização ambiental, dentre outras; e 

 Todos os voluntários deverão ser capacitados, se necessário, para as atividades que 

desenvolverão e terão supervisores definidos. 
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9.1 - Definir o perfil, horários e rotinas de trabalho que serão desenvolvidas pelos voluntários. 

 

9.2 - Estabelecer programa de divulgação das atividades vocacionadas de voluntariado da 

Unidade. 

 

9.3 - Buscar apoio para efetivação de seguro de vida e acidentes pessoal para os voluntários. 

 

10 - Estabelecer um programa para estagiários para a ESEC. 

 O programa obedecerá aos critérios estabelecidos por legislação pertinente e será 

desenvolvido em conjunto com o departamento de recursos humanos da SEMA; e 

 Os estagiários só poderão atuar nas áreas em que a SEMA conte com profissionais para realizar 

a supervisão destes. 

 

11 - Desenvolver programa de refinamento dos limites geográficos da ESEC e respectivos 

esclarecimentos de ordem fundiária 

 

11.1 - Realizar uma nova demarcação em toda a área da ESEC, utilizando GPS eletrônico e um 

Geo-referenciamento em base cartográfica digital. 

 A atividade terá como objetivo o conhecimento dos pontos geográficos corretos, permitir a 

identificação dos os imóveis desmembrados, com exceção do loteamento Calhau, já bem 

definido. 

 A atividade deverá ser realizada por especialista; 

 Os limites reais da Unidade deverão ser devidamente averbados seguindo os procedimento 

pertinentes. 

 

11.2 - Divulgar os limites aferidos da ESEC, após a realização do refinamento dos limites e adotado 

os procedimentos legais pertinentes. 

 O Sistema Públicos de Informação Geográfica, do Estado e do Município e demais instituições 

públicas, deverão ser informados sobre os limites da UC. 



  Página 172  

SH/Sul Quadra 06, Conjunto A, Bloco E, Salas 1406 e 1408 Brasília – DF Fone/fax:: 

(61) 3322-1006 

70.322-915 

www.elabore.com.br 

 

 

 

 

 Esta atividade será realizada por meio de mídia adequada, como indicado no  programa de 

Conscientização Ambiental; 

 Os moradores e as autoridades municipais são os principais alvos desta informação. 
 

 

11.3 - Reforçar os limites da UC, através da implementação de marcos e placas de sinalização. 

 

11.4 - Articular junto aos órgãos de ordenamento urbano e territorial de São Luis, procedimentos 

de regularização dominial e fundiária da UC, incluindo setores marginais conflitantes: 

 Diante dos pontos demarcados e aferidos, encaminhar comissão à SEPLAN, para tratar da 

regularização interna do processo, buscando o envolvimento do Conselho Consultivo do FEPA 

(CONSUP)_ afim de obter a autorização para que o Estado aliene imóvel remanescente do Sitio 

Rangedor, 

 Proceder a organização cronológica e instrução do processo administrativo de regularização de 

pendências fundiárias. 

 

12 - Elaborar, em conjunto com o Batalhão da Polícia Militar Floresta, um programa de 

fiscalização para coibir de forma definitiva as seqüentes atividades:: 

- A retirada de madeira, palha e lenha para carvão de dentro da UC; 

- O lançamento indiscriminado de resíduos dentro e no entorno e, 

- A caça dentro da Unidade. 

 Este programa deverá ser de forma permanente até que haja uma completa mudança de 

comportamento por parte da população do entorno. 

 Deverá ser contemplado no programa ações de educação ambiental. 

 Placas deverão ser instaladas, em locais estratégicos, informando das  proibições objeto deste 

programa. 

 

13 - Orientar e fiscalizar os locais de lavagem de veículos e concessionárias, localizados no 

entorno da UC, no que se refere a necessidade de instalação de sistema de  captação
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de água servida e de filtros para tratamentos da água utilizada, com a finalidade de impedir 

a contaminação/poluição da rede hídrica por óleo e graxa. 

 

14 – Instituir o Conselho Consultivo da ESEC do Rangedor. 

 Deverão fazer parte do Conselho representantes dos seguintes segmentos: moradores, 

comerciantes, funcionários dos estabelecimentos comerciais, instituições licenciadoras de 

atividades comerciais na região do entorno, instituições governamentais estaduais e ONGs. 

 

15 - Desenvolver e implementar projeto de comunicação visual, abrangendo sinalização 

indicativa, de localização e de advertência para a Unidades. 

 Promover, periodicamente, a manutenção das placas instaladas e a reposição das placas 

danificadas. 

 Remover toda a sinalização que não esteja em conformidade com o projeto. 
 

16 - Elaborar projeto para criação de logomarca da ESEC. 
 

17 - Fomentar o trabalho voluntário na Unidade, com base na Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 

1998. 

 Os voluntários deverão desenvolver trabalhos referentes a implementação e 

acompanhamento das atividades da Unidade, quando julgadas pertinentes, tais como 

monitoramento ambienta, pesquisa, apoio operacional às atividades de combate a incêndio, 

recepção e orientação de visitantes, capacitação e  conscientização ambiental, dentre outras; e 

 Todos os voluntários deverão ser capacitados, se necessário, para as atividades que 

desenvolverão e terão supervisores definidos. 

 

17.1- Definir o perfil, horários e rotinas de trabalho que serão desenvolvidas pelos 

voluntários. 

 

17.2 - Estabelecer programa de divulgação das atividades vocacionadas de voluntariado da 
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17.3 - Buscar apoio para efetivação de seguro de vida e acidentes pessoal para os voluntários. 

 

17.4 - Elaborar um programa de conhecimento detalhado do entorno da UC, abrangendo as 

unidades residenciais, institucionais e comerciais. 

 .Este programa estará baseado nas seguintes atividades. 

- Mapeamento e cadastramento das residências, instituições e comércios contendo: 

georeferenciamento; dimensão das propriedades; uso do solo e problemas ambientais 

identificados; 

- Reunião com cada ator envolvido para esclarecimentos sobre a UC e perspectivas de 

gestão da mesma e respectivo entorno; 

 

8.4.2- Articulação Interinstitucionais 

1 - Estabelecer parcerias institucionais ou Acordos de Cooperação entre a SEMA, a Assembléia 

Legislativa, o SEBRAE e o Centro de Convenções de São Luís, para viabilizem a urbanização 

ecologicamente equilibrada do entorno e áreas marginais da ESEC e apoio com recursos humanos, 

materiais e/ou financeiros para suporte permanente da Estação e controle de atividades no seu 

entorno imediato. 

 

2 - Estabelecer instrumentos legais para atuação da Polícia Militar Ambiental na ESEC do 

Rangedor, se possível coma criação de um destacamento para esta Unidade de Conservação. 

 

3 - Fortalecer as relações da SEMA com a SEPLAN, CAEMA, SEMSUR, IMPUR, com vista a melhoria 

dos serviços de coleta de lixo e limpeza urbana, coleta de esgoto e águas servidas, segurança 

pública e iluminação na região do entorno da ESEC. 

 

4 - Estabelecer parceria com o Núcleo de Educação Ambiental da Secretaria de Educação 

(SEMED) para a participação nas atividades de conscientização ambiental prevista neste Plano. 
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5 - Proteger os limites da UC (depósito de entulho) por meio de convênio com a prefeitura e o 

Batalhão Ambiental da Polícia Militar . 

 

6 - Fazer gestão junto a Companhia Energética do Maranhão para a melhoria da iluminação 

pública no entorno da ESEC. 

 

7 - Fazer gestão junto a Companhia de Água e Esgoto do Maranhão para resolução de Zona de 

Conflito existente no extremo noroeste da área (caixa-d´água). 

 

8 - Buscar parceria com a Companhia de Água e Esgoto do Maranhão para a implantação de um 

programa de monitoramento da qualidade da água da microbacia do Calhau. 

 

9 - Estudar em conjunto com a CAEMA mecanismos para que a água pluvial das avenidas 

Jerônimo de Albuquerque e Luis Eduardo Magalhães, seja recolhidas fora dos limites da UC, para 

que as mesmas não se tornem um significativo agente poluidor das águas subterrâneas do local. 

 

10 - Solicitar a CAEMA a realização dos procedimentos necessários para que as condições de 

esgotamento sanitário do bairro Santa Eulália (possui a vala) sejam melhoradas, com a finalidade 

de propiciar melhores condições a população local  e impedir que o atual sistema venha a 

comprometer a qualidade das águas subterrâneas. 

 

11 - Solicitar a companhia que realiza a limpeza e a coleta de lixo um melhor atendimento da 

coleta de lixo e constante manutenção das bocas de lobo dos bairros do entorno da UC. 

 

12 - Fomentar junto a Assembléia Legislativa do Estado a necessidade de implantar medidas 

preventivas e corretivas para que a o prédio da Assembléia não cause  problemas de drenagens e 

nas nascentes localizadas dentro da UC e próximas à sede desta assembleia. 
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8.4.3. Conscientização, Educação e Comunicação Ambiental 

1 - Elaborar e implementar um programa de conscientização/educação ambiental para os 

moradores, e educadores do entorno da ESEC e demais instituições de ensino publico e privado. 

 

 A SEMA deverá buscar parceiros, como a secretaria de educação, ONGs e universidades, para 

elaboração e implementação do programa. 

 O Programa será estruturado para o atendimento dos seguintes temas: 

- O histórico da criação da ESEC e seus objetivos; 

- A importância dos espaços protegidos, em termos ambientais e 

socioeconômicos;- 

- A história natural da região, aspectos hidrogeológicos, fauna e flora que ocorrem, na 

região; 

- Conservação e importância dos recursos naturais e hídricos protegidos pela ESEC; 

- Aspectos geomorfologicos da ESEC o seu papel de dispersor de luxos de água 

subterrânea; 

- Benefícios socioambientais e socioeconômicos advindos do uso adequado dos espaços 

protegidos e da implantação da ESEC em especial o clima e a água; 

- Ações e importância da prevenção e combate a incêndios florestais; 

- Geração de resíduos; 

- Relações estabelecidas entre a qualidade de vida e a proteção de recursos naturais; 

- As normas estabelecidas para a Unidade, e 

- Os meios de participação da comunidade nas atividades de proteção da ESEC. 

 .O Programa deverá ser desenvolvido através dos mais variados recursos e atividades, dentre eles: 

- Realização de atividades junto à escola; 

- Participação em festas e ventos promovidos pelas comunidades de moradores; 

- Desenvolvimento de peças de comunicação, como folheto, cartilhas, cartazes, dentro 

outros, julgados apropriados. 
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- Atividades vivenciais realizadas na Unidade, como: visitas guiadas aos diversos 

ambientes; 

- Concepção de uma exposição permanente para a unidade e outra itinerante; 

 .O Programa deverá contemplar a capacitação de voluntários, parceiros e estagiários para 

atuarem na implementação. 

 O programa deverá contar com empresa terceirizada para a prestação dos serviços de 

agendamento, recepção e atendimento dos grupos. 

 

2 - Elaborar programa de comunicação social, enfocando os seguintes aspectos  da ESEC: 

- Os limites da ESEC 

- As ações previstas no Plano de Manejo; 

- Os benefícios ambientais, sociais e econômicos advindos com a implementação da UC; 

- A importância da participação das comunidades na proteção da UC e entorno; 

- As espécies da flora e fauna importantes para a conservação; 

- As riquezas florística e faunística; 

- Valorização e proteção dos remanescentes florestais existentes na UC; 

- As normas estabelecidas para a Unidade; 

- Ações de prevenção e combate a incêndios, e 

- A necessidade de proteção dos recursos hídricos, das áreas de recarga e das matas 

ciliares. 

 O programa deverá contar com a participação de voluntários e estagiários e utilizar toda a 

mídia disponível na região. 

 O programa será preferencialmente dirigido por um técnico da UC, contando com a 

participação de atores envolvidos diretamente com a ESEC (moradores, comerciantes, 

funcionários dos estabelecimentos comerciais, instituições licenciadoras de atividades 

comerciais na região do entorno, dentre outras); 

 Elaborar material de divulgação, em linguagem compatível com a realidade local, apresentando 

os temas abordados no programa; 
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8.4.4- Manejo dos Recursos Naturais 

1 – Elaboração de Plano de Recuperação Ambiental (PRA) para a Zona de Recuperação 
 

1.1 - Contratar empresa especializada ou firmar convênio com universidade para elaboração de PRA, que 

deverá conter detalhamento de atividades e respectivos custos, incluindo: movimentação de terra para 

adequações topográficas (mecânica), retirada de entulho, preparo de solo, abertura de covas, plantio de 

mudas, irrigação e manutenção pós-plantio. 

 Deverá ser considerada a possibilidade de implantação de lagoa artificial em parte da área 

degradada, atualmente sem vegetação, com objetivo de melhoria das condições de recarga de 

lençol freático. 

 As sementes que gerariam as mudas para a recomposição da área seriam provenientes de 

matrizes previamente selecionadas em diferentes locais, aumentando concomitantemente a 

diversidade genética das espécies locais. As áreas contempladas seriam a Mata 

Periodicamente Alagada e a Mata de Terra Firme. Somente espécies nativas poderão ser 

utilizadas na implementação do projeto. 

 

2 - Elaboração de Plano de Recuperação Ambiental (PRA) para a Zona de Uso Extensivo 
 

 

2.1. - Contratar empresa especializada ou universidade para elaboração de um programa de 

enriquecimento / recomposição da vegetação e supressão de vegetação invasora que deverá 

conter detalhamento de atividades e respectivos custos, incluindo: retirada de entulho, corte 

seletivo de exóticas, abertura de covas, plantio de mudas e manutenção pós-plantio. 

 

 

 O enriquecimento / recomposição da vegetação poderá ser realizada mediante semeadura ou 

plantio de mudas. Consiste em fazer o plantio sem cortes seletivos de espécies existentes e 

sem manutenção específica das mudas ou sementes plantadas, ou  seja,  após  o  plantio  os  

processos  ecológicos  naturais  se  encarregam  do
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crescimento e estabelecimento dos indivíduos. As sementes que gerariam as mudas para a 

recomposição da área seriam provenientes de matrizes previamente selecionadas em 

diferentes locais, aumentando concomitantemente a diversidade genética das espécies locais. 

As áreas contempladas seriam a Mata Periodicamente Alagada e a Mata de Terra Firme. 

 Somente espécies nativas poderão ser utilizadas na implementação do projeto. 

 Para a supressão de vegetação invasora os procedimentos deverão ser compatíveis com uma 

UC e contemplar a proteção das águas subterrâneas. 

 

2.2 - Realizar estudos das áreas de Carrasco e proposição de manejo; 

 Um estudo mais aprofundado deverá propor a substituição da vegetação pré-existente por um 

novo design florestal originado inteiramente da introdução de espécies nativas desejáveis, 

uma vez que esta área apresenta uma formação vegetacional estacionária e de pouca 

mobilidade. 

 

3 - Elaborar um programa de recomposição de ambientes de mata ciliar (áreas alagadas) em 
trechos críticos. 

 Este programa deverá permitir o restabelecimento da conectividade entre fragmentos 

florestais através de reflorestamento com espécies nativas. 

 Este programa poderá ser desenvolvido preferencialmente em parceria com universidades da 

região; 

 O programa deverá prever ações de conscientização ambiental no sentido de sensibilizar a 

população sobre a importância e necessidade de proteção  e recuperação destes ambientes; 

 

4 - Implementar um sistema de prevenção e combate a incêndios para a Unidade. O sistema 

deverá contemplar os seguintes itens: 

- Estruturar brigada para atuação no período crítico; 

- Promover treinamento para os brigadistas; 

- No período critico os brigadistas deverão operar em regime de plantão; 

- Estabelecer, na Unidade, um responsável pelas operações de incêndios; 
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- Estabelecer local para a instalação da base da brigada (alojamento e depósito de 

material) que poderá ser em conjunto com o Batalhão Ambiental; 

- Os brigadistas deverão utilizar, preferencialmente motocicletas e bicicletas nos 

serviços de fiscalização e ronda. 

 As área de gramíneas devem receber um cuidado especial por se tornarem um material 

combustível em potencial. 

 

4.1 - Estudar a necessidade de realização aceiro negro na Unidade. 

 O aceiro negro só poderá ser realizado após a conclusão dos estudos de viabilidade 

ecológica. 

 Para o desenvolvimento do aceiro negro é fundamental o apoio de carro pipa para 

qualquer emergência em caso de perda de controle; 

 Nas áreas com ocorrência vegetação arbórea não deverá ser realizado aceiro negro ou 

roçado. 

 

 

4.2 - Adquirir os seguintes equipamentos de prevenção e combate a incêndio e de 

proteção individual para os brigadistas: 

- Prevenção e Combate: abafadores, bombas-costal, enxadas, pás e rastelos, lança-

chamas, enxadões, motosserra, roçadeira costais portáteis, rádios HT e rádio fixo. 

- Proteção Individual: capacetes, máscaras com filtro contra gases, cantis, óculos botas de 

cano alto, uniformes, luvas de couro flexível, cintos, mochilas, binóculos e lanternas. 
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8.4.5- Pesquisa 

1 - Implementar um sistema de gestão da atividade de pesquisa e monitoramento para a UC. 

 Os pesquisadores poderão contar com pontos de apoio para o desenvolvimento de suas 

atividades. 

 

2 - Incentivar o desenvolvimento de pesquisas na ESEC, principalmente aquelas relacionadas à 

diferentes formas de recuperação de área e reabilitação de ecossistemas; 

 

3 - Buscar parceria com instituições de pesquisa, com o Fundo Nacional de Meio Ambiente 

(FNMA) e outros órgãos e instituições de financiamento, visando a obtenção de recursos para o 

financiamento de pesquisas e atividades de monitoramento indicadas neste Plano. 

 

4 - Divulgar junto às instituições de ensino e de pesquisas e em mídia apropriada a relação das 

pesquisas indicadas neste Plano e as facilidades oferecidas pela UC para realização das mesmas. 

 

5 - Buscar o estabelecimento de parcerias com instituições de ensino para a realização de projetos 

acadêmicos em nível de dissertações e teses, cujos resultados possam ser aproveitados para o 

controle e o entendimento dos processos naturais que regem os sistemas biótico e abiótico da 

Unidade. 

 

6 - Elaborar um projeto para conhecimento da Microbacia do Calhau com vistas a conhecimento 

(resgate de dados) do ciclo hidrológico regional. 

 O projeto deverá permitir a geração de modelo hidrológico da microbacia. 

 Monitorar qualidade de água será outro objeto a ser atingido pelo projeto. 

 Para a elaboração e implementação do projeto serão buscadas parcerias com universidades 

locais e instituições estaduais envolvidas com a temática. 
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7 - Realizar estudo específico sobre as condições e condicionantes de formação da área do 

Carrasco. 

 Os resultados dos estudos deverão subsidiar proposta de manejo para a área do Carrasco 

(recuperação, substituição, dentre outras). 

 

8 - Realizar os estudos necessários para a implantação de corredor biológico entre as ESEC e 
outras UCs. 

 

 Os Estudos deverão verificar a eficiência do corredor como passagem de material genético 
animal e vegetal; . A distância entre os fragmentos e a qualidade dos habitats do entorno 
(matriz); sistema de manutenção e estabelecimentos dos corredores. 

 

9- Realizar os estudos geológicos necessários para um melhor entendimento das fraturas 

geológicas, que favorecem a drenagem vertical de águas pluviais, em contraposição ao processo de 

compactação da superfície 

 

10 - Elaborar programa de estudo para controle/erradicação de espécies invasoras, tanto de flora 

como da fauna; 

 

11 - Fomentar a criação de um programa junto às universidades e outras instituições de pesquisa 

com vistas a: 

- Realizar o levantamento detalhado do solo da Unidade; 

- Subsidiar a tomada de decisão sobre os manejos das áreas naturais 

(recomposição, trilhas, vias de circilação interna, , ambientes frágeis e outros). 

- Realizar levantamento mais exaustivo para avaliar o número de espécies presentes na 

área, bem como sua abundância relativa. 

 

12 - Realizar estudos para o levantamento de outras potencialidades de visitação na Unidade. 

 O deverá seguir as orientações básicas do plano de manejo e seguir obedecer o zoneamento 

estabelecido. 
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13 - Realizar os estudos necessários para a proteção das nascentes um Canal Afluente do Riacho 

Calhau, localizada próximo ao Conjunto Altos do Calhau, o qual foi separado do riacho pela Via de 

Acesso ao Conjunto Planalto Vinhais. 
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