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APRESENTAÇÃO 

 

 

 A presente Proposta foi elaborada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente – SEMMA, atendendo a demanda dos moradores das Vilas de Aimorés e do Laranjal, para 

preservação dos igarapés da Bacabeira e do Laranjal e suas áreas de preservação permanente, 

localizados na zona rural do município de São João de Pirabas. 

 A Lei 9.985 de 18 de julho de 2000, instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

da Natureza – SNUC, definindo como unidade de conservação o espaço territorial e seus recursos 

ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente 

instituída pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial 

de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção (SNUC, 2000).  

 Em São João de Pirabas o Sistema Municipal de Unidade de Conservação e Parques Urbanos 

– SMUC foi instituído pela lei nº 940 de 27 de maio de 2011, e estabelece critérios e normas para a 

criação, implantação e gestão das unidades de conservação da natureza, parques urbanos e áreas 

verdes de complemento urbano. 

 Este documento foi embasado na legislação ambiental e a partir de critérios técnicos referentes 

ao tema proposto. A sistematização das informações levantadas no campo associada com as 

informações técnicas tornaram possível a construção desta proposta, que está estruturada nos 

seguintes itens: introdução, objetivos, métodos, contextualização e justificativa, denominação e 

categoria sugerida, caracterização da área, breve histórico, meio físico, meio biológico, informações 

gerais, diretrizes para implementação e considerações finais.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O município de São João de Pirabas possui cobertura vegetal constituída, predominantemente, 

pelas Florestas Secundárias (capoeiras), em diversos estágios de regeneração, que substituíram a 

cobertura florestal primária de Floresta Tropical Úmida, sob tipo Densa dos baixos platôs. No litoral 

a influência salina do mar torna expressiva a vegetação de mangue. Às margens dos pequenos rios 

incide a mata ciliar, ainda intacta, e trechos de várzeas, com sua vegetação típica de espécie 

ombrófilas dicotiledôneas e palmeiras. 

 Pertencente ao Estado do Pará, na Mesorregião Nordeste Paraense, o município está inserido 

no bioma amazônico, caracterizado por ser a maior reserva de biodiversidade do mundo, de grande 

relevância ecológica e de beleza peculiar. Grande parte da sua superfície já foi modificada, 

principalmente pela expansão do agronegócio, abertura de estradas, aumento do desmatamento, 

grande incidência de queimadas e outras ações antrópicas. 

 Na maior parte das cidades da região amazônica os igarapés não são amparados pela 

legislação ambiental e tampouco na gestão e conservação dos recursos hídricos como deveria. Esse 

problema é intensificado em áreas rurais, onde o acesso é difícil, a fiscalização é precária e as políticas 

de saneamento básico são inexistentes. A situação atual é que os igarapés estão se transformando em 

verdadeiros esgotos a céu aberto, pelo alto risco de contaminação ocasionado pela existência de 

instalações sanitárias precárias como fossa negra. Outros impactos negativos são: depósito irregular 

de lixo nas APP’s, assoreamento, desmatamento de matas ciliares, queimadas e caça predatória. 

 Com vistas a preservação desses recursos naturais, se faz necessário a criação de unidades de 

conservação, que são “espaços territoriais e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com 

objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção”, de acordo com o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC – Lei nº 9.985/2000). As UCs podem ser classificadas em dois grupos: de 

Proteção Integral e de Uso Sustentável. Por sua vez, cada grupo é subclassificado em diversas 

categorias, de acordo com o grau e o tipo de restrição de uso.  
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 O objetivo das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas 

o uso indireto dos seus recursos naturais. O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 

 O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de unidade 

de conservação: 

 I. Estação Ecológica; 

 II. Reserva Biológica; 

 III. Parque Nacional; 

 IV. Monumento Natural; 

 V. Refúgio de Vida Silvestre. 

 E constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias de unidade de 

conservação: 

 I. Área de Proteção Ambiental; 

 II. Área de Relevante Interesse Ecológico; 

 III. Floresta Nacional; 

 IV. Reserva Extrativista 

 V. Reserva de Fauna; 

 VI. Reserva de Desenvolvimento Sustentável; 

 VII. Reserva Particular do Patrimônio Natural. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS 

2.1. Localização e aspectos gerais 

 O Município de São João de Pirabas localizado na Mesorregião Nordeste Paraense e na 

microrregião do salgado foi fundado em 1988. A região é influenciada por um clima tropical quente 

e úmido.É distante 191,8 km da Capital paraense. Com latitude de 0º46’47” Sul, longitude 47º10’52” 

Oeste, está próximo dos municípios de Primavera, Santarém Novo e Salinópolis. O município possui 

uma população estimada em 22.207 habitantes de acordo com dados do IBGE, 2016. A extensão 

territorial do Município é de 705,542 km² e a densidade demográfica do município é de 29,26 hab/ 

km² (IBGE 2016). 

  

                                    Figura 1: Mapa do Município de São João de Pirabas. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    Fonte: Google Earth com adaptação. 
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2.2. Histórico 

 

 A origem do Município de São João de Pirabas remonta à metade do século XIX e é atribuída 

ao lugar, localizado em terras do município de Salinópolis, onde se assentaram as famílias 

identificadas pelos sobrenomes de Florêncio, Matos, Muniz e Barbado. Devido à abundância de um 

tipo de peixe, conhecido pelo nome de “Pirabas”, com o culto e a devoção dos habitantes do lugar ao 

santo de mesmo nome, o lugar ficou sendo conhecido com o nome de São João de Pirabas. 

 Segundo Theodoro Braga e Palma Muniz, em 1895, através da Lei nº 342, 06 de julho, a 

localidade de São João de Pirabas foi reconhecida como povoado do município de Salinas, sendo 

determinada a sua instalação em 24 de fevereiro de 1896, por força do Decreto nº 166, promulgado 

em 17 de janeiro do mesmo ano. 

 Em 1901, São João de Pirabas conseguiu sua elevação à categoria de Vila do município de 

Salinas, o que ficou referendado pela Lei nº 797, de 22 de outubro do mesmo ano. Sob essa categoria, 

passou a existir como distrito de Salinas, caracterizando-se por ser um ponto terminal de navegação 

a vapor que era executada, na época, pela “Amazon River Company”, na Zona do Salgado, o que 

levou a se constituir num importante aglomerado urbano. 

 Quando, em 1930, o município de Salinas foi extinto, toda a sua área patrimonial, inclusive 

São João de Pirabas, foi anexado ao município de São João de Pirabas, permanecendo como parte 

integrante deste último, até o ano de 1933, quando, mediante a promulgação do Decreto Estadual nº 

1.002, de 30 de junho, Salinas voltou a ser reconduzido à categoria de Município, reintegrando o 

distrito de São João de Pirabas. 

 Em 1961, São João de Pirabas deixou de pertencer ao município de Salinas, pois, com a 

criação do município de Primavera, sua área patrimonial passou a ser consideradas como distrito do 

novo Município. 

 Somente em 1988, mediante aprovação da Lei nº 5.453, de 10 de maio, sancionada pelo então 

governador Dr. Hélio da Mota Gueiros, São João de Pirabas conseguiu ser reconhecido como 

Município, adquirindo autonomia e desmembrando-se de Primavera. 

 Seu primeiro Prefeito Municipal eleito foi Raimundo Barroso Cordeiro. Atualmente, o 

Município é constituído apenas pelo distrito sede de São João de Pirabas. 
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2.3. Aspectos Físicos: geologia, geomorfologia, hidrologia, topografia, vegetação e clima 

 

 O Município apresenta o clima do tipo Aw, da classificação de Köppen, com reduzida 

amplitude térmica e índice pluviométrico anual de cerca de 2.100 mm. Desta pluviosidade, 90% 

distribuem-se nos seis primeiros meses do ano. 

 Os solos que ocorrem no Município são o Latossolo Amarelo, textura média, e os 

Concrecionário Laterítico. Outra ocorrência é a de solos Indiscriminados de Mangues, na porção 

litorânea. 

 A cobertura vegetal é constituída, predominantemente, pelas Florestas Secundárias 

(capoeiras), em diversos estágios de regeneração, que substituíram a cobertura florestal primária de 

Floresta Tropical Úmida, sob tipo Densa dos baixos platôs. No litoral a influência salina do mar torna 

expressiva a vegetação de mangue. Às margens dos pequenos rios incide a mata ciliar, ainda intacta, 

e trechos de várzeas, com sua vegetação típica de espécie ombrófilas dicotiledôneas e palmeiras. 

 A alteração da cobertura vegetal natural (55,61%), verificada em trabalho realizado com 

imagens LANDSAT-TM, do ano de 1986, está somada com a do município de Primavera, pois fazia 

parte dele, quando do levantamento efetuado. 

 A zona costeira é, ecologicamente, a mais importante, visto que o ecossistema de manguezal 

é fundamental para o equilíbrio da cadeia alimentar. É necessário nesta área trabalho de preservação 

de suas belas praias, nas ilhas do Coqueiro, Fortaleza e Itarana, entreoutras. 

 A topografia do Município acompanha a simplicidade do relevo existente, sem muitas 

variações batimétricas, apresentando, na sede, cota aproximadamente de 8 metros. 

 A estrutura geológica da região está representada por sedimentos de idade Terciária da 

Formação Barreiras, bem como por aqueles de mesma idade que constituem a Formação Pirabas 

(Mioceno Inferior), caracterizados por uma face carbonática (calcário), subjacente à 

FormaçãoBarreiras. Compõem essa estrutura, ainda, os sedimentos inconsolidados do Quaternário 

Atual e Subatual. 

 Seu relevo identifica-se com a estrutura geológica apresentada e simplificada das suas formas, 

representada por tabuleiros aplainados, terraços e várzeas, que estão inseridos na unidade 

morfoestrutural Planalto Rebaixado do Amazônia (da Zona Bragantina) e Litoral de Rias. 
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 Os principais rios que pertencem à rede de drenagem do município de São João de Pirabas 

são: o Inajá e o Pirabas, que deságuam nas baías de mesmo nome, sendo que, o segundo banha a sede 

municipal. O rio Xoacaré, que passa a sudoeste do Município, faz limite natural com Santarém Novo; 

o rio Japerica, ao sul, serve de limite natural com o município de Primavera; e o rio Arapepó, ao norte, 

faz limite natural com Salinópolis. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS PROPOSTAS PARA A CRIAÇÃO DAS UNIDADES 

DE CONSERVAÇÃO 

3.1. Localização e  Abrangência 

3.1.1. UC de Aimorés 

 A área que se pretende criar a unidade de conservação está localizada na Vila de Aimorés, 

zona rural do município de São João de Pirabas, distante aproximadamente 17 km da sede municipal. 

Adotou-se como critério para definição do seu perímetro a utilização, sempre que possível, de limites 

da área de proteção permanente do Igarapé da Bacabeira, nesse caso, atendendo o Código Florestal 

(Lei 12.651/2012), que dispõem que as APP’s são “faixas marginais de qualquer curso d’água natural 

desde a borda da calha do leito regular em largura mínima de 30 (trinta) metros para os cursos d’água 

de menos de 10 (dez) metros de largura”. Neste caso, incluem-se também as áreas de entorno das 

nascentes e dos olhos d’água perenes no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros. 

 A delimitação preliminar da área da UC é de 7,44 ha e perímetro de 2,41 km (Figura 02), 

conforme memorial descritivo. As coordenadas das áreas limítrofes estão descritas no memorial 

descritivo da Unidade. 
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Figura 02: Delimitação da área proposta para a UC Aimorés. 

Fonte: Google Earth com adaptações. 

 

3.1.2. UC do Laranjal 

 A Unidade de Conservação RDS Laranjal está localizada na Vila do Laranjal, zona rural do 

Município de São João de Pirabas. Semelhante a UC de Aimorés, a RDS Laranjal também inclui área 

de preservação permanente, porém, nesse caso, o Igarapé do Laranjal. A área total da UC é de 29 

hectares e perímetro de 3.626 metros, a demarcação da Unidade e suas respectivas coordenadas estão 

apresentadas no memorial descritivo.  

 

 

 

 

 

 



 

 

                                   
Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de São João de Pirabas 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

 

 

Avenida Plácido Nascimento, 265 – Centro. São João de Pirabas-Pará.      CEP: 68719 - 000. 

Fone: (091)3449–1222. Fax:(091)3449-1295.                                                                                        

14 

Figura 03: Delimitação da área proposta para a UC Laranjal. 

Fonte: Google Earth com adaptações. 

 

3.2. Aspectos Biológicos 

3.2.1. Flora 

3.2.1.1 UC de Aimorés 

 A cobertura vegetal é constituída predominantemente, pelas florestas secundárias (capoeiras) 

em diversos estágios de regeneração. Na Vila de Aimorés, devido à agricultura, é visível a 

modificação dessa área por causa das queimadas para a realização do plantio. Outro agravante é a 

ocupação desordenada, com a existência de moradias nas proximidades dos igarapés. A floresta 

secundária substituiu a cobertura florestal primária de floresta tropical úmida, sob tipo denso dos 

baixos platôs. A mata ciliar está presente às margens do rio e em trechos de várzeas com a vegetação 

típica de espécies ombrófilas dicotiledôneas e palmeiras. 

 As espécies encontradas na área de estudo estão citadas na Tabela 1. 
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Tabela 1: Espécies de flora encontradas no local.  

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 

Arecaceae Astrocaryum vulgare Mart. Tucumã 

Arecaceae Mauritiella armata(Mart.) Burret Caranã 

Arecaceae Euterpe oleracea Mart. Açai 

Fabaceae  Inga edulis Ingá cipó 

Myrtaceae Psidium guajava Goiaba 

Malpighiaceae Byrsonima crassifolia  Muruci 

Clusiaceae Platonia insignis Mart. Bacuri 

Anacardiaceae Mangifera indica Manga 

Arecaceae Cocos nucifera Coco 

Arecaceae Mauritia Flexuosa Miriti (Buriti) 

Anacardiaceae Spondias mombin Taperebá 

 Malvaceae Theobroma grandiflorum Cupuaçu 

Fonte: SEMMA, (2020). 

Conforme o levantamento em campo a espécie encontrada em predominância na área é a 

Mauritia flexuosa (Miriti). Mesmo com a devastação da mata ciliar ainda há a presença de 

remanescente de mata primária em bom estado de conservação. A espécie Mauritia flexuosa  

encontram-se presentes à beira do rio e em sua nascente. São árvores que ocorrem em solos brejosos 

e inundados (Sander, 2014). É importante a preservação dessas espécies à margem do rio e em sua 

nascente, pois são fundamentais para o equilíbrio do ecossistema, auxiliando na manutenção dos 

corpos hídrico e da umidade do solo nas épocas de seca. Também são fontes de carbono e evitam o 

assoreamento dos rios, que é um problema ambiental presente nesta região. As espécies também 

servem como habitat e fonte de alimento para uma ampla diversidade da fauna. 

As regiões de floresta de várzea são as áreas de concentração de palmeiras. Entre os 

núcleos de palmeiras existente na região estão: o buriti (Mauritia flexuosa L.f), o tucumã 

(Astrocaryum vulgare Mart.), o caranã (Mauritiella armata(Mart.) Burret), o coco (Cocos nucifera) e 

o açaí (Euterpe oleracea Mart.). Sendo assim, a Arecaceae foi a família com o maior número de 

espécies. 

Na região também foram identificadas algumas espécies que foram plantadas pelos 

moradores, isso acontece pela proximidade de quintais na área proposta para a UC. As espécies 

encontradas foram: o coqueiro (Cocos nucifera), a mangueira (Mangifera indica), a goiabeira 

(Psidium guajava). 
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Nenhuma das espécies citadas está na Lista Oficial das Espécies da Flora Brasileira 

Ameaçadas de Extinção (MMA, 2014) ou na Lista de Espécies da Flora ameaçadas de Extinção do 

Estado do Pará (SEMA, 2009).  

3.2.1.2 UC do Laranjal 

 O levantamento florístico da região foi realizado por meio de questionários aplicados aos 

moradores da comunidade do Laranjal. Conforme os entrevistados as espécies identificadas estão 

expostas na tabela a seguir. 

Tabela 2: Espécies de flora encontradas no local.  

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME POPULAR 

Arecaceae Astrocaryum vulgare Mart. Tucumã 

Arecaceae Mauritiella armata(Mart.) Burret Caranã 

Arecaceae Euterpe oleracea Mart. Açai 

Fabaceae  Inga edulis Ingá cipó 

Myrtaceae Psidium guajava Goiaba 

Malpighiaceae Byrsonima crassifolia  Muruci 

Clusiaceae Platonia insignis Mart. Bacuri 

Anacardiaceae Mangifera indica Manga 

Arecaceae Cocos nucifera Coco 

Arecaceae Mauritia Flexuosa Miriti (Buriti) 

Anacardiaceae Spondias mombin Taperebá 

 Malvaceae Theobroma grandiflorum Cupuaçu 

 Bombacaceae Ceiba Pentandra  Samaúma 

 Bombacaceae Lecythis pisonis  Sapucaia 

Rhizophoraceae Rhizophora mangle Mangue Vermelho 

Rhizophoraceae Rhizophora racemosa  Mangue Vermelho 

Rhizophoraceae Rhizophora harrisonii Mangue Vermelho 

Acanthaceae  Avicennia germinans  Mangue Negro  (Siriba) 

Verbenaceae Avicennia schaueriana  Mangue Preto 

Combretaceae  Laguncularia racemosa  Mangue Branco 

Fonte: SEMMA, (2020). 

 Na região foram identificados três tipos de ecossistemas que são: mata de várzea, floresta 

secundária de terra firme e manguezal. 

 Várzea é um tipo de vegetação característico da Amazônia, que ocorre ao longo dos rios e 

planícies inundáveis. A floresta de várzea apresenta menor diversidade de plantas do que a terra firme, 
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pois poucas espécies dispõem de mecanismos morfofisiológicos que tolerem o ritmo sazonal de 

inundação.  

 Florestas de terra firme são florestas situadas em uma região mais alta do relevo amazônico, 

onde não há alagamentos como na floresta de igapó ou a de várzea. Sua vegetação pode atingir cerca 

de 60 metros de altura. Mata de terra firme se desenvolve em áreas que não estão sujeitas a inundações 

por estarem situadas em relevos mais elevados.  

 O manguezal representa um ecossistema costeiro de transição entre os biomas terrestre e 

marinho. O termo aplica-se a zonas úmidas características de regiões tropicais e subtropicais, 

associadas às margens de baías, enseadas, barras, desembocaduras de rios, lagunas e reentrâncias 

costeiras, onde há encontro de águas de rios com a do mar, ou diretamente expostos à linha da costa, 

sujeitas ao regime das marés e dominadas por espécies vegetais típicas, às quais se relacionam outros 

componentes vegetais e animais.  

3.2.2. Fauna 

3.2.2.1. UC de Aimorés 

Na região há ocorrência de espécies consideradas comuns para ambientes amazônicos e 

neste bioma, a presença da fauna local expõe as consequências das ações antrópicas, principalmente 

pelas queimadas que afetaram diretamente o habitat das espécies. Segue algumas das espécies de 

mamíferos, aves, répteis e anfíbios comumente encontradas na área. 

Tabela 3. Espécies da fauna encontradas no local. 

                  ESPÉCIES MAMÍFEROS NOME POPULAR 

Procyon cancrivorus Guaxini 

Agouti paca Paca 

Dasypodidae Tatu 

Mymercophagidae Tamanduá 

Didelphis marsupialis Mucura 

Cerdocyon thous Raposa 

Bradypus variegatus Preguiça 

ESPÉCIES DE AVES  

Ortalis guttata Aracuã 

Amazona sp.), Papagaio 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Amazônia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Várzeas
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Ramphocelus carbo Pipira 

Accipitridae Gavião 

Oryzoborus angolensis Curió 

Picidae Pica-pau 

Turdidae Sabiá 

Columbina sp Rolinha 

Crotophaga ani Anu preto 

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi 

ESPÉCIES DE RÉPTEIS  

Eunectes Sucuri 

Bothrops jararaca Jararaca 

Epicrates cenchria Saramanta 

ESPÉCIES DE ANFÍBIOS  

      Bufos spp.  Cururu 

Osteocephalus Taurinus Perereca 

Rana pipiens Rã 
Fonte: SEMMA (2020). 

3.2.2.1.1. Herptofauna 

  O grupo dos anfíbios foi pouco diversificado, pois foram observados o cururu (Bufos spp.), 

a perereca (Osteocephalus Taurinus) e a rã (Rana pipiens). Essas espécies são dependentes de 

ambientes úmidos ou associados à água. 

  Os répteis estão representados pelas serpentes que são: a sucuri (Eunectes), a jararaca 

(Bothrops jararaca) e a saramanta  (Epicrates cenchria). As serpentes observadas são em sua maioria 

terrestre ou arbórea, com hábitos diurnos e noturnos, como a jararaca e noturnos a jararaca e a 

saramanta. São animais rastejantes que não possuem patas e a pele é coberta por escamas. São 

carnívoras, alimentam-se de ovos, outros animais, inclusive de outras cobras. Para matar sua presa, 

algumas espécies têm peçonhas (dentes interligados à glândula de veneno) utilizadas para inocular 

o veneno na presa e outras matam a presa por constrição (enrolam-se ao redor da vítima esmagando-

a). 

3.2.2.1.2. Avifauna 

  A comunidade das aves compõem o maior grupo de ocorrência na área, entre os vertebrados, 

principalmente em função da possibilidade de realizarem grandes deslocamentos e podem ser 

considerados bons indicadores do nível de degradação de áreas naturais.  
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  Nesse grupo foram constatados as seguintes espécies: aracuã, papagaio, pipira, gavião, curió, 

pica-pau, sabiá, rolinha, anú preto e bem-te-vi. 

 

3.2.2.1.3. Mastofauna 

  Grupo com representação expressiva na região, especialmente as espécies de médio porte. 

Foram registradas as seguintes espécies: guaxini, paca, tatu, tamanduá, mucuru, raposa e preguiça.  

  A Mastofauna é composta por mamíferos que podem ser aquáticos (cetáceos), terrestres 

(quadrúpedes/bípedes) e aérios, como é o caso dos morcegos. 

 

3.2.2.2. UC do Laranjal 

  A fauna da região varia pela existência de distintos ecossistemas, conforme tabela a seguir. 

Como na RDS Laranjal há a presença do ecossistema de manguezal, algumas espécies típicas foram 

identificadas no levantamento de campo, como por exemplo a inclusão dos crustáceos. 

Tabela 4. Espécies da fauna encontradas no local. 

                  ESPÉCIES MAMÍFEROS NOME POPULAR 

Procyon cancrivorus Guaxini 

Agouti paca Paca 

Dasypodidae Tatu 

Mymercophagidae Tamanduá 

Didelphis marsupialis Mucura 

Cerdocyon thous Raposa 

Bradypus variegatus Preguiça 

ESPÉCIES DE AVES  

Ortalis guttata Aracuã 

Amazona sp.), Papagaio 

Ramphocelus carbo Pipira 

Accipitridae Gavião 

Oryzoborus angolensis Curió 

Picidae Pica-pau 

Turdidae Sabiá 

Columbina sp Rolinha 

Crotophaga ani Anu preto 

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi 

Casmerodius albus egreta Garça Branca Grande 
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Coragyps atratus  Urubu de Cabeça Preta 

Phoenicopterus ruber Flamingo 

ESPÉCIES DE RÉPTEIS  

Eunectes Sucuri 

Bothrops jararaca Jararaca 

Epicrates cenchria Saramanta 

ESPÉCIES DE ANFÍBIOS  

      Bufos spp.  Cururu 

Osteocephalus Taurinus Perereca 

Rana pipiens Rã 

ESPÉCIES DE CRUSTÁCEOS  

Ucides cordatus  Carangueijo Uçá 
Fonte: SEMMA (2020). 

3.3. Aspectos Socioeconômicos 

 Com características semelhantes na questão socioeconômica, as vilas de Aimorés e do 

Laranjal possuem aproximadamente 150 e 50 famílias, respectivamente. A renda das comunidades 

está baseada na pesca, no comércio e na agricultura de subsistência, tais como: plantação temporária 

de mandioca, milho, feijão, macaxeira, maxixe, melancia e abóbora. A maioria das famílias estão 

cadastradas no Programa Federal Bolsa Família para contribuição da renda mensal.  

A sociedade local está organizada em associações. Sendo elas a Associação de Moradores 

de Aimorés - AMA. 

4. JUSTIFICATIVA  

4.1. Justificativa da categoria 

4.1.1. UC de Aimorés 

  De acordo com a SNUC (Lei 9.985/2000), as Unidades de Conservação são divididas em 

dois grupos e em 14 categorias. O primeiro grupo se refere às Unidades de Conservação de Proteção 

Integral, dividido nas seguintes categorias: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, 

Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre. Já o segundo grupo é representado pelas Unidades 

de Conservação de Uso Sustentável, divididas por: 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. 
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  As Unidades de Proteção Integral têm como principal objetivo a proteção da natureza. Nesse 

grupo, regras e normas são mais restritivas, sendo permitido apenas o uso indireto dos recursos 

naturais, ou seja, aquele que não envolve consumo, coleta ou danos a tais recursos como por exemplo: 

atividades voltadas à visitação, recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa 

científica, educação e interpretação ambiental. Em relação ao grupo de Unidades de Uso Sustentável, 

o objetivo é conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. Nesse 

grupo, as atividades que envolvem coleta e o uso dos recursos naturais são permitidas, mas desde 

que praticadas de forma a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos 

ecológicos, conforme definido nos planos de manejo (Ministério do Meio Ambiente - Roteiro para 

Criação de Unidades de Conservação Municipais, 2019).  

  A Unidade de Conservação de Aimorés é categorizada Área de Proteção Ambiental (APA), 

pertencente ao grupo Uso Sustentável, conforme o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - 

SNUC (Lei 9.985/2000).  

  Segundo a SNUC, a área de proteção ambiental define-se: 

“Uma área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, 

dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 

especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das 

populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a 

diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar 

a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.”  

  No quadro a seguir será exposto as principais características da categoria APA, do grupo de 

Uso Sustentável. 

Quadro 01 – Principais características da APA. 

Características 
APA 

Área de Proteção Ambiental 

Objetivos 
Objetivos: 

Proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 

assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

Visitação 
Visitação:  

Respeitadas os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e 

restrições para a utilização de uma propriedade privada. Nas áreas sob 
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propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para 

pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais. 

Posse e domínio Posse e domínio:  

Público e privado 

Pesquisa 

científica 

Pesquisa científica:  

Depende de autorização prévia e está sujeita à fiscalização do órgão 

responsável pela administração da unidade de conservação. Aquelas previstas 

em regulamento. 

Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as 

condições para a pesquisa, observadas as exigências e restrições legais. 
Fonte: Adaptado do roteiro para criação de Unidades de Conservação Municipais - MMA, 2019. 

 

4.1.2. UC do Laranjal 

  A Unidade de Conservação do Laranjal é categorizada Reserva de Desenvolvimento 

Sustentável (RDS), pertencente ao grupo Uso Sustentável, conforme o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação - SNUC (Lei 9.985/2000).  

  De acordo com a SNUC, a reserva de desenvolvimento sustentável define-se: 

“Uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência 

baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais, 

desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições 

ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na 

proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. ”  

  No quadro a seguir será exposto as principais características da categoria RDS, do grupo de 

Uso Sustentável. 

 Quadro 02 – Principais características da RDS. 

Características 
RDS 

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

Objetivos 

Objetivos: 

Preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios 

necessários para a reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida 

e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como 

valorizar, conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do 

ambiente, desenvolvido por estas populações. 

Visitação Visitação:  
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Permitida e incentivada, desde que compatível com os interesses locais e de 

acordo com o plano de manejo. 

Posse e domínio Posse e domínio:  

Público 

Pesquisa 

científica 

Pesquisa científica:  

Permitida e incentivada, desde que seja voltada à conservação da natureza, à 

melhor relação das populações residentes com seu meio e à educação 

ambiental, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela 

administração da unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e às 

normas previstas em regulamento. 
Fonte: Adaptado do roteiro para criação de Unidades de Conservação Municipais - MMA, 2019. 

 

4.2. Justificativa da criação 

4.2.1. UC de Aimorés 

  A proposta de criação da Unidade de Conservação de uso sustentável APA Aimorés está 

baseada na importância da conservação das áreas de proteção permanente do município, da 

potencialização de usos sustentáveis do ambiente e da mediação de conflitos de usos na área em 

questão.  

  Considerando o atual estado de degradação que a área do Igarapé Bacabeira se encontra, pela 

incidência de problemas ambientais potencializados pela antropização da região, se faz necessário a 

proteção das nascentes, recuperação do leito do Igarapé da Bacabeira, proteção da APP e preservação 

dos mananciais subterrâneos. 

  A demanda pela criação da Unidade foi dos moradores da região, que sensibilizados com a 

atual situação do igarapé procuraram a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para verificação da 

possibilidade de criação de uma área de proteção. Então a SEMMA atendendo à solicitação fez o 

levantamento da área em questão e atestou a necessidade de criação de uma UC, que culminou na 

elaboração desse estudo. 

  Na verificação em campo foram identificados os seguintes impactos negativos: 

       Quadro 03 – Aspectos e impactos ambientais. 

Aspecto Ambiental Impacto Ambiental 

Descarte de resíduos sólidos Contaminação do solo e da água 

Assoreamento Redução do volume de água 
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Desmatamento Redução da disponibilidade do recurso 

natural 

Queimadas 
Alteração da qualidade do ar, morte de 

plantas e animais do entorno 

Geração de esgoto doméstico Contaminação do solo e da água 

Caça predatória Morte de animais 
        Fonte: SEMMA, 2020. 

A área de estudo vem sofrendo pressões negativas ocasionadas pela urbanização de sua 

área de entorno, que tem gerado impactos significativos no ecossistema local. Um exemplo disso é a 

ocorrência de construções irregulares próximo ao leito do igarapé,não respeitando o limite destinado 

a área de preservação permanente (APP), que conforme a Lei 12.651/2012 as APP’s são “faixas 

marginais de qualquer curso d’água natural desde a borda da calha do leito regular em largura mínima 

de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura”. Neste caso, 

incluem-se também as áreas de entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes no raio mínimo de 

50 (cinquenta) metros.  

No interior da área proposta para a UC foi possível identificar algumas regiões de 

nascentes que apresentam grande vulnerabilidade ambiental (Figura 4), com estágio de assoreamento, 

ocasionado principalmente pelos impactos ambientais existentes nas suas áreas de entorno. Tendo em 

vista esse cenário se faz necessário a proteção e recuperação dessas áreas. 
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             Figura 04: Áreas de nascentes. 

 

            Fonte: Google Earth com adaptações. 

Outro aspecto negativo é a retirada de madeira para construção de casas, artefatos e outros 

fins, provocando a acentuação do desmatamento, considerado crime contra a flora, com reclusão de 

dois a quatro anos e multa, conforme o Art. 50 da Lei 9.605/1998, onde considera pena para quem 

“desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio 

público ou devolutas, sem autorização do órgão competente”. O aumento do desmatamento tem 

impactado significativa as nascentes e provocando assoreamento do Igarapé da Bacabeira (Figura 5). 

 

 

 

Área de nascente Legenda: 
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Figura 5 – Área de nascentes.                                                   Figura 6 – Vulnerabilidade das nascentes.                                      

    

Fonte: SEMMA (2020).                                                Fonte: SEMMA (2020).  

Além da ocorrência da captura de animais silvestres, que é considerado crime contra a 

fauna, mediante o Art. 29 da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998), que dispõe a detenção de 

seis meses a um ano e multa para quem “matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna 

silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade 

competente, ou em desacordo com a obtida”. 

E a presença de construções de fossas negras próximo ao igarapé, ocasionando a 

contaminação do solo e da água, pelo lançamento de efluentes sanitários sem prévio tratamento. Os 

efluentes lançados no curso d’água comprometem sua qualidade, além de prejudicar a fauna local e 

serem vetores e criadouros para vetores de doenças. Segundo o disposto na Resolução CONAMA nº 

430/2011, art. 3º, os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados diretamente 

nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições, padrões e 

exigências dispostos na resolução e em outras normas aplicáveis. Os efluentes lançados sem 

tratamento podem causar efeitos tóxicos imediatos de alguns poluentes e ocasionar a bioacumulação 

nos organismos, processo onde os seres vivos vão retendo algumas substâncias tóxicas e que também 

se acumulam nos demais seres da cadeia alimentar. 

Diante dos problemas ambientais expostos nesse estudo se torna necessário a conservação 

da área para evitar a perda da biodiversidade e o comprometimento ambiental do recurso hídrico. 
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Sendo assim, a criação da UC de Aimorés proporcionará a compatibilização entre a conservação da 

natureza e o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais pela comunidade local. 

Neste sentido, há de se ressaltar ainda que a criação de Unidades de Conservação 

constitui-se como uma das mais eficientes estratégias de conservação, tendo em vista que ao ser 

criadas, o território definido como unidade protegida passa a ser trabalhado de forma mais estratégica. 

A partir do aprofundamento do olhar para a realidade da Unidade, observando-se suas potencialidades 

e ameaças, tendo em vista seus objetivos de manejo, são traçados mecanismos para a gestão.  

4.2.2. UC do Laranjal 

 Semelhante as problemáticas que ocorrem na área de proposta para criação da UC de Aimorés, 

a área da UC do laranjal também apresenta impactos ocasionados pelo desmatamento, queimadas, 

caça predatória e despejo de efluentes sanitários nas proximidades do igarapé. 

 

O problema mais agravante nessa região é o desmatamento, principalmente para a prática de 

agricultura. As áreas cultiváveis estão aumentando desordenadamente e se expandindo para além dos 

limites de APP do igarapé do Laranjal (Figura 8).  O desmate e a prática de queima para fabricação 

de carvão também é evidente nessa região (Figura 9). 

 

Outro fator relevante é a especulação imobiliária, pelo crescimento da venda de terrenos em 

áreas próximas ao igarapé, provocando a expansão urbana da vila, que vem acompanhados com a 

presença de moradias precárias sem instalações sanitárias apropriadas e os demais aspectos 

ambientais já citados (Figura 7). 
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                             Figura 7: Instalações sanitárias precárias em APP. 

 

 
                             Fonte: SEMMA (2020).      
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Figura 8: Queimadas em área de APP para a prática de agricultura. 

    
Fonte: SEMMA (2020).      

 

                                                Figura 9: Caieira de carvão. 

 
                                                Fonte: SEMMA (2020). 
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Não menos importante, a criação da Unidade proporcionará a mediação dos conflitos 

existentes, principalmente na região do Balneário do Laranjal, cenário de conflitos pelo uso de água. 

 

Sendo assim a criação da RDS Laranjal propicia a gestão da área pela SEMMA, que 

estabelecerá os usos permitidos, ordenando das habitações das existentes e conservação do igarapé 

do Laranjal, além dos atributos da fauna e da flora da região. 

 

5. OBJETIVOS 

 Constituem objetivos das Unidades de Conservação propostas: 

• Preservar a diversidade biológica;  

• Proteger as espécies endêmicas, raras e ameaçadas de extinção, ocorrentes na área e nos 

remanescentes florestais da região; 

• Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade ecológica do município, 

ampliando a representatividade dos ecossistemas municipais protegidos como unidades 

de conservação; 

• Criar refúgio para a biodiversidade na região; 

• Incentivar ações que promovam a recuperação das áreas degradadas;  

• Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 

monitoramento ambiental; 

• Promover a educação e interpretação ambiental e a recreação em contato com a natureza; 

•  Promover o desenvolvimento sustentável, respeitando a capacidade de suporte ambiental 

da área, potencializando as vocações naturais, culturais, artísticas, históricas e 

ecoturísticas da região. 
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6. DIRETRIZES PARA A IMPLANTAÇÃO 

6.1. Formação do Conselho Gestor da Unidade de Conservação 

Conforme prevê o artigo 15 da Lei 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidade de Conservação) 

a APA de Aimorés e a RDS Laranjal disporão de um Conselho presidido pelo órgão responsável por 

sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade 

civil e da população residente, conforme se dispuser no regulamento desta Lei.  

Os gestores da unidade de conservação a ser criada farão esforços para a criação do Conselho 

Consultivo da unidade nos primeiros dois anos após sua criação, considerando a representação do 

município abrangido pela unidade de conservação, as representações da sociedade civil organizada 

com forte atuação na região, órgãos governamentais e não-governamentais com atuação na área de 

conservação e de pesquisa, dentre outras instituições formais e em vigor que tenham relação com a 

área, atendendo assim o disposto na legislação. 

O conselho consultivo tem importante função de contribuir para a elaboração do plano de 

manejo da unidade de conservação, conforme prevê o inciso II do artigo 20 do Decreto Federal 4340, 

que diz ser competência do Conselho “acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano 

de Manejo da unidade de conservação, quando couber, garantindo o seu caráter participativo”. 

6.2. Elaboração do Plano de Manejo 

 Plano de Manejo é um Plano de Gestão de uma unidade de conservação ou parque urbano, ao 

qual se faz diagnósticos e 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. 

 O artigo 27 da SNUC (Lei 9.985/2000) determina que as unidades de conservação deverão 

dispor de um plano de manejo e define: 



 

 

                                   
Estado do Pará 

Prefeitura Municipal de São João de Pirabas 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

 

 

Avenida Plácido Nascimento, 265 – Centro. São João de Pirabas-Pará.      CEP: 68719 - 000. 

Fone: (091)3449–1222. Fax:(091)3449-1295.                                                                                        

32 

§ 1o O Plano de Manejo deve abranger a área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento 

e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida 

econômica e social das comunidades vizinhas. 

§ 2o Na elaboração, atualização e implementação do Plano de Manejo das Reservas Extrativistas, das 

Reservas de Desenvolvimento Sustentável, das Áreas de Proteção Ambiental e, quando couber, das 

Florestas Nacionais e das Áreas de Relevante Interesse Ecológico, será assegurada a ampla 

participação da população residente. 

§ 3o O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de cinco anos 

a partir da data de sua criação. 

§ 4o O Plano de Manejo poderá dispor sobre as atividades de liberação planejada e cultivo de 

organismos geneticamente modificados nas Áreas de Proteção Ambiental e nas zonas de 

amortecimento das demais categorias de unidade de conservação, observadas as informações contidas 

na decisão técnica da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio sobre: 

I - o registro de ocorrência de ancestrais diretos e parentes silvestres; 

II - as características de reprodução, dispersão e sobrevivência do organismo geneticamente 

modificado; 

III - o isolamento reprodutivo do organismo geneticamente modificado em relação aos seus ancestrais 

diretos e parentes silvestres; e 

IV - situações de risco do organismo geneticamente modificado à biodiversidade. 

 Segundo o Art.28 da mesma lei “são proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer 

alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus objetivos, o seu 

Plano de Manejo e seus regulamentos”. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Áreas Protegidas são instrumentos eficazes para resguardar a integridade dos ecossistemas, a 

biodiversidade e os serviços ambientais associados, tais como a conservação do solo e proteção das 

bacias hidrográficas, a polinização, a reciclagem de nutrientes e o equilíbrio climático, entre outros. 

A criação e a implementação das Áreas Protegidas também contribui para assegurar o direito de 

permanência e a cultura de populações tradicionais e povos indígenas previamente 

existentes.(IMAZON/ISA, 2011)  

 Todos os dados e informações que foram analisados para a formulação desta proposta levam 

a concluir pela significância das áreas de proteção APA Aimorés e RDS Laranjal para preservação 

dos igarapés existentes e conservação da biodiversidade do município. A criação da UC nessas regiões 

poderão ajudar a controlar os impactos ambientais que vem causando a devastação dos recursos 

naturais das Vilas estudadas. 

 É necessário enfatizar que será possível o arruamento no interior da Unidade de Conservação 

de Aimorés, mediante canalização do corpo hídrico e autorização prévia do órgão ambiental. Todavia, 

não é possível abertura de vicinais na área destacada pela figura 4, relatada anteriormente, pois se 

trata de área de nascente com grande vulnerabilidade ambiental, sendo necessário sua preservação e 

recuperação. 

 Deve-se por fim, salientar que este processo de criação e gestão deve ser compartilhada, 

envolvendo os órgãos municipais, associações sociais, ONG’s, universidades e sociedade civil 

visando a conscientização da sociedade pirabense para um futuro sustentável para todos.  
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