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RESUMO

A preocupação ambiental atualmente tomou rumos como nunca antes na história, devido aos impactos ambientas refletindo cada vez mais na 
sociedade, o meio natural começou a ter novos olhares, visto hoje como ambiente complexo, carregado de vida e interações diretas com o 
próprio homem. Neste sentido, ambientes naturais foram tomando suportes legais que garantem seu equilíbrio ecológico, várias denominações 
são dadas a estas áreas, talvez a mais significativa a de Unidade de Conservação. As Unidades de Conservação (UC’s) são áreas protegidas 
legalmente, que possuem toda a riqueza da natureza, a Estação Ecológica do Sitio Rangedor destaca-se das demais áreas de fundamental 
importância ambiental no Estado do Maranhão, por ser a única unidade de proteção integral que localiza-se no perímetro urbano da cidade de 
São Luís. Contém entre seus diversos bens naturais, pontos de recarga de aquíferos, os quais objetivou-se neste estudo avaliar as condições 
ambientais nestes pontos no complexo do Rangedor, São Luís/MA. Foram realizadas análises ambientais físico-químicas e bacteriológicas em três 
pontos distintos na Estação Ecológica. Analisaram-se os seguintes parâmetros: sólidos totais dissolvidos, salinidade, temperatura, condutividade 
elétrica, dureza total e pH e também avaliaram-se as condições bacteriológicas: coliformes termo tolerantes, totais, os resultados obtidos foram 
comparados aos parâmetros da resolução CONAMA de Nº 357/2005, dos parâmetros analisados, 17,5 % não estavam previstos na CONAMA de 
N° 357, 40,0 % encontravam-se em conformidade com a Resolução e 42,5 % não estavam conforme com os níveis recomendados na mesma 
resolução. Verificou-se que a ineficiência de gestão desta Unidade Conservação é o fator que levou a estes índices de degradação. Fiscalização e 
educação ambiental se efetivas, são medidas que se tomadas, minimizaram tais impactos. Assim como um monitoramento periódico e contínuo 
com todos os parâmetros exigidos legalmente.
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