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APRESENTAÇÃO 

As unidades de conservação (UC) brasileiras foram regulamentadas pela Lei Federal nº 9.985/2000, que estabeleceu o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC. Essas áreas especialmente protegidas são criadas pelo poder público (federal, estadual 

e municipal), e têm como função proteger a fauna, a flora, os recursos hídricos, o solo, as paisagens e os processos ecológicos pertinentes aos 

ecossistemas naturais, além da proteção do patrimônio associado às manifestações culturais (BRASIL, 2000).  

As UC são criadas por ato do poder público (federal, estadual ou municipal) após a realização de estudos técnicos e consulta 

pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade. A realização da consulta pública antes 

da criação da UC possibilita que a sociedade participe ativamente do processo, oferecendo subsídios para o aprimoramento da proposta. 

Os estudos técnicos têm por objeto elaborar um diagnóstico da área em questão e devem ser realizados pelos técnicos da 

prefeitura, equipe técnica contratada ou até mesmo por uma instituição parceira a fim de subsidiar na tomada de decisão para criação de uma 

unidade de conservação, conforme Lei N° 9.985/2000 que institui o Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC). Deverão tratar de 

uma caracterização do meio biótico, do meio físico, dos aspectos socioeconômicos, da existência de outras áreas protegidas, do potencial de 

visitação da área, da existência de populações tradicionais residentes ou que fazem uso da área, dentre outras. É também importante que se 

produzam informações sobre a questão fundiária da área e uma descrição sucinta sobre o uso da terra. 

Nesse contexto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São João de Pirabas, através desse estudo ambiental propõe as 

justificativas técnicas para a criação da Unidade de Conservação Municipal na Vila dos Miritis de acordo com a lei 940/2011 (SMUC) na 

categoria Área de Proteção Ambiental Sustentável cujo o objetivo é “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” (artigo 20 § 1º Lei nº 9985/2000, que dispõem sobre o Sistema nacional de Unidade de Conservação/SNUC). 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil constantemente enfrenta impasses ambientais e severas restrições socioeconômicas que têm dificultado o 

desenvolvimento de programas de proteção da biodiversidade (MARINHO-FILHO; SAZIMA, 1998). A falta de lugares preservados e o 

aumento da fragmentação de habitats constitui atualmente uma das principais causas de perda de biodiversidade no planeta. A Amazônia, por 

exemplo, quase sempre é destacada na mídia por seus grandes problemas ambientais como o desmatamento, extração ilegal de madeira e 

expansão das atividades agropecuárias. Para conter o avanço dessas atividades e seus resultados desastrosos uma das principais estratégias tem 

sido a criação e manejo de áreas oficialmente protegidas como as Unidades de Conservação. Segundo Milano (2001) a conservação in situ é a 

estratégia mais eficaz e segura para a manutenção da biodiversidade, e as unidades de conservação são o pilar central desse processo. Além 

disso, essas áreas proporcionam uma série de benefícios à sociedade. 

A importância da demarcação das áreas protegidas é fundamental para minorar os efeitos dos desmatamentos na Amazônia 

e o aumento da degradação da biodiversidade, que têm sido alarmantes nas últimas décadas, colocando em risco a diversidade do seu bioma. 

Nesse sentido, os governos municipais têm tido papel importante no processo de criação de Unidades de Conservação (UC), cujo espaço 

especialmente protegido, tem respaldo na Constituição Federal (Artigo 225, parágrafo 1º, inciso III), na Lei 6.938 de 31/08/1981 (inciso VI) e 

ainda é objeto de uma lei específica: a Lei 9.985 de 18/07/2000, dita Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, 

regulamentada pelo Decreto 4.340 de 22/08/2002.   

Segundo a Lei 9.985/2000 Unidade de Conservação é 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". 

Ainda segundo esta Lei as UC’s podem ser classificadas em dois grupos: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso 

Sustentável. O objetivo da 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. 
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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. 

Assim, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de São João de Pirabas localizado na Mesorregião Nordeste 

Paraense, visando restringir as ações de devastação em seu território, também criou o Sistema Municipal de Unidade de Conservação - SMUC 

através da Lei 940/2011. 

A área proposta para criação da U.C na categoria APA é a Vila dos Miritis que se localiza na PA 440, aproximadamente 5 

km da sede municipal. É uma comunidade cuja base econômica está na pesca artesanal e agricultura familiar. A Vila é banhada pelo igarapé 

dos Miritis, o qual passa por problemas de desmatamento e apropriação das margens pelos próprios moradores. Fatores como a degradação 

das faixas de preservação permanente, ocupação de área de várzea para produção agrícola e falta de saneamento, faz da ação antrópica a 

principal promotora da degradação desse recurso hídrico. 

Sendo assim, a finalidade do estudo ambiental aqui apresentado é descrever e analisar atributos relevantes, como meio físico, 

biológico e socioeconômico para a implantação de uma Unidade de Conservação Municipal na Vila dos Miritis no Município de São João de 

Pirabas. 
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2 OBJETIVOS 

 Geral 

 Apresentar um diagnóstico ambiental e socioeconômico da Vila dos Miritis, no Município de São João de Pirabas/PA, 

com o intuito de subsidiar as ações referentes ao processo de criação de uma Unidade de Conservação Municipal na categoria de Área de 

Proteção Ambiental, no grupo de Uso Sustentável. 

Específicos 

• Efetuar levantamento sobe as características do Meio Físico (Clima, Geologia, Solo, Infraestrutura e Saneamento); 

• Realizar levantamento sobre os aspectos do Meio Biológico (Formação vegetal remanescente, composição florística e estruturas 

das formações vegetais, fauna local); 

• Realizar levantamentos sobre os aspectos do Meio Socioeconômico (populações tradicionais, Meio Social e Meio econômico); 

• Apresentar a justificativa técnica para criação da APA dos Miritis; 

• Definir os limites e as características da APA dos Miritis. 

 

3 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

3.1 ASPECTOS GERAIS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE PIRABAS  

 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 

0°46'47''Sul, longitude 47°10'52'' Oeste, está próximo dos municípios de Primavera, Santarém Novo e Salinópolis. O município possui uma 

população estimada em 22.207 habitantes de acordo com o censo de 2016. A extensão territorial do Município é de 705,542 km
2

 e a densidade 

demográfica do município é de 29,26 hab/ km
2

 (IBGE 2016). 
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      Figura 1: Mapa do Município de São João de Pirabas. 

 

      Fonte: Google Earth com adaptação. 

3.2 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”, juntamente 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. 
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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: São João de Pirabas. 

 

4 ASPECTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA DE ESTUDO 

4.1 LOCALIZAÇÃO 

 A Vila dos Miritis, localiza-se na PA 440, aproximadamente 5 km da sede do Município de São João de Pirabas. O local 

proposto para a criação da Unidade de Conservação está localizado em uma Área de Preservação Permanente. A área proposta é de 23,00 

Hectares, limitando aproximadamente 80 (oitenta) metros as faixas marginais do igarapé dos Miritis desde da borda da calha do leito regular e 

considerando o raio de 83 (oitenta e três) metros de entorno da nascente. Segundo dados da SEMMA de 2015, os pontos geográficos da nascente 

do igarapé são 00°48'37.60''S e 47°13'46.10''O.  
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Figura 2: Mapa de localização da APA dos Miritis. 

 

Fonte: Google Earth com adaptações. 

 

5 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E SOCIOECONÔMICO 

5.1 METODOLOGIA 

Para a criação da Unidade, adotou-se como procedimentos a execução das seguintes etapas de trabalho: 

• 1ª ETAPA 

Levantamento bibliográfico sobre os trabalhos existentes, abordando os temas relacionados ao meio físico, socioeconômico, 

fundiário e histórico sobre a região de estudo. 

• 2ª ETAPA 

Relatório técnico gerado a partir de visita técnica à área proposta para a criação da UC, realizada em fevereiro de 2015 pela 

equipe técnica da SEMMA/PMSJP. Nessa etapa, houve mapeamento do curso do rio para se ter um conhecimento da localização da área de 

estudo e assim definir as ações a serem desenvolvidas no campo. A tomada de pontos por GPS para delimitação preliminar da área, foi realizada 

com o auxílio do Global System Position (GPS), da marca Garmin, modelo Oregon 650. 
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• 3ª ETAPA 

Em uma segunda visita realizada pela SEMMA em março de 2017 foram coletados registros fotográficos relevantes para o 

estudo. Os moradores da Vila também foram importantes fontes de informação para identificar a questão de condições de moradia e 

informações relevantes sobre a vila. 

• 4ª ETAPA 

Em fevereiro de 2020 foi realizado visita técnica in loco para a finalização do estudo e delimitação da área proposta para 

Unidade de Conservação. 

   

5.2 ASPECTOS DO MEIO FÍSICO 

5.2.1 Aspectos Físicos Ambientais 

5.2.1.1 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 elementos climáticos que caracterizam a área de estudo atribuem as mesmas condições gerais de clima quente e úmido 

expressas para o Município de São João de Pirabas.   

5.2.2 Aspectos Físicos Territoriais 

5.2.2.1 Solo 

Os solos que ocorrem no Município são o Latossolo Amarelo, textura média, e o concrecionário laterítico. Outra ocorrência 

é a de solos Indiscriminados de Mangues, na porção litorânea. 

De modo geral, os solos presentes na Vila dos Miritis são férteis, enriquecido com matéria orgânica e úmido. Em virtude do 

desmatamento na Área de Preservação Permanente, o solo fica mais exposto a agentes erosivos, ou seja, que o degradam lentamente, como a 

água das chuvas e dos rios. A erosão acaba provocando o desagregamento do solo, empobrecendo a quantidade de nutrientes e, por 

consequência, fazendo com que ele seja impróprio para a agricultura.  
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  Figura 3: Solo na vila dos Miritis. 

 

                                           Fonte: SEMMA 2017.  

5.2.2.2 Vegetação 

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. 

5.2.2.3 Patrimônio Natural 

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, entre 

outras. 

5.2.2.4 Topografia 

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

na sede, cota aproximadamente de 8 metros. 
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5.2.2.5 Hidrografia 

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. 

                           Figura 4: Mapa da Hidrologia. 

 

                          Fonte: Manguezais do Brasil (2016). 

5.2.2.6 Geologia e Relevo 

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 Formação Barreiras. Compõem essa estrutura, ainda, os sedimentos inconsolidados do Quaternário Atual e Subatual. 
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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. 

5.2.3 Saneamento Básico  

5.2.3.1 Abastecimento de Água 

A população da Vila dos Miritis detém de um Sistema de Abastecimento de Água – SAA composto por: um poço tubular, 

adutora em PVC e um reservatório elevado. Uma parcela da comunidade que não é atendida pela SAA utiliza água de poço comum. 

• Captação 

A captação é realizada através de um poço de 45m do manancial subterrâneo que utiliza bomba submersa, monofásica de 03 

cv. 

Figura 5: Ponto de captação – Poço subterrâneo. 

                        Fonte: PMSB São João de Pirabas. 
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• Adutora de Água Bruta 

A água captada através do poço é transportada através da AAB para os reservatórios elevados. A adutora apresenta as 

seguintes características: 

✓ Material: PVC; 

✓ Diâmetro (Ø): 60mm; 

✓ Extensão:30m. 

• Tratamento 

Neste sistema não é realizado o tratamento da água. A população utiliza o hipoclorito que é distribuído nas residências pelo 

agente comunitário de saúde. 

• Reservatório 

O sistema possui dois reservatórios elevados de concreto com 50.000 L.  

 Figura 6: Reservatório Elevado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: PMSB São João de Pirabas. 
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5.2.3.2 Esgotamento Sanitário 

A Vila dos Miritis não possui rede de esgoto sanitário. Nesta comunidade há a presença de banheiros de alvenaria com fossa 

séptica com fundo falso, mas também ocorre a presença de inúmeras residências com banheiros de madeira e fossa negra. 

O grande problema nesse caso é a contaminação do solo e dos aquíferos subterrâneos, pois ocorre o comprometimento da 

qualidade ambiental e do corpo hídrico superficial. 

No ano de 2019 através de convênio com a FUNASA, foi proposto a construção de 43 unidades de banheiros, intitulado 

como Melhorias Sanitárias Domiciliares, que são intervenções promovidas nos domicílios, com o objetivo de atender às necessidades básicas 

de saneamento das famílias, por meio de instalações hidrossanitárias mínimas, relacionadas ao uso da água, à higiene e ao destino adequado 

dos esgotos domiciliares. Esses banheiros estão em fase de construção na Vila dos Miritis. 

O programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares tem os seguintes objetivos:  

I. Implantar soluções individuais e coletivas de pequeno porte, com tecnologias apropriadas;  

II. Contribuir para a redução dos índices de morbimortalidade, provocados pela falta ou inadequação das condições de saneamento 

domiciliar;  

III. Dotar os domicílios de melhorias sanitárias, necessárias à proteção das famílias e à promoção de hábitos higiênicos; e  

IV. Fomentar a implantação de oficina municipal de saneamento. 
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Figura 7: Fossa rudimentar em quintal. 

Fonte: SEMMA (2017).                                                     

Figura 8: Banheiros da FUNASA. 

Fonte: FUNASA (2014).                                                     

5.2.3.3 Aspecto Socioeconômico  

 Na questão socioeconômica, a Vila possui 207 famílias. A renda da comunidade está baseada na agricultura de 

subsistência, tais como: plantação temporária de mandioca, milho, feijão, macaxeira, maxixe, melancia e abóbora (figura 9 e 10). Também há 

a lavoura permanente de caju. A maioria das famílias estão cadastradas no Programa Federal Bolsa Família para contribuição da renda mensal.  

A sociedade local está organizada em associações e cooperativas. Sendo elas a Associação de Moradores da Vila dos Miritis, 

Associação Agropesqueira da Vila dos Miritis – AAGROPEMI, Cooperativa de produtores de caju e Cooperativa de Catadores de Pirabas – 

COOPECAP. 
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  Figura 9: Casa de forno onde ocorre a produção de farinha. 

 

 

 

 

  

 

 

                                                              

               Fonte: SEMMA, 2017 

 

                                                Figura 10: Plantação de milho e mandioca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               Fonte: SEMMA, 2017 
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5.3 ASPECTOS DO MEIO BIOLÓGICO 

5.3.1 Vegetação 

A cobertura vegetal é constituída predominantemente, pelas florestas secundárias (capoeiras) em diversos estágios de 

regeneração. Na Vila dos Miritis, devido à agricultura, é visível a modificação dessa área por causa das queimadas para a realização do plantio. 

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. 

A floresta Ombrófila Densa Aluvial corresponde a uma formação ribeirinha que ocupa as planícies inundadas permanente e 

periodicamente, assim como os antigos terraços quaternários (RIMA VOTORANTIM, 2012).   

As espécies encontradas nos locais de estudo e mencionadas pelos moradores estão citadas na Tabela 1. 

Tabela 1: Algumas espécies da flora da Vila Miritis. 

NOME POPULAR ESPÉCIE 

Inajá Syagrus inajai (spruce) Becc. 

Tucumã Astrocaryum vulgare Mart. 

Caranã Mauritiella armata (mart.) Burret 

Açaizeiro Eutrpe oleracea mart. 

Ingá cipó Inga edulis 

Ucuúba Virola surinamensis 

Bacuri Platonia insignis Mart. 

Imbaúba Cecrópia adenopus 

Miriti (Buruti) Mauritia flexuosa 

Verônica vermelha Dalbergia monetária 

Buiuçu Ormosia coutinhoi 

Marupá Simarouba amara 

Barbatimão Stryphnodendron adstringens 

Cupuaçú Theobroma grandiflorum 
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5.3.2 Fauna 

 Há ocorrência de espécies consideradas comuns para ambientes amazônicos e neste bioma apresentam ampla 

distribuição dos diversos ambientes fito fisionômicos, diante da diversidade de ambientes florestados e até trechos com alterações antrópicas. 

Na comunidade dos Miritis, segundo os moradores, existem na região diversas espécies da fauna, conforme Tabela 2. Além 

de espécies de pássaros e borboletas que vivem ou utilizam o espaço da floresta para reprodução e alimentação. 

Tabela 2: Algumas espécies da fauna da Vila Miritis. 

Nome Popular Espécie 

Morcego fruteiro Atibeus jamaicensis 

Macaco prego Cebus apela 

Macaco de cheiro Saimiri sciureus 

Cutia Dasyprocta agouti 

Coati Nausa narica 

Raposa Cerdocyon thous 

Tatu-peba Euphractus sexcinctus 

Capivara Hydrochoerus hydrochaeris 

Preguiça Bradypus variegatus 

Mucura Didelphis sp. 
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6 JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA CRIAÇÃO DA UC NA VILA DOS MIRITIS 

 A Unidade de Conservação Municipal proposta para a Vila dos Miritis será enquadrada no grupo Uso Sustentável, na 

categoria Área de Proteção Ambiental. Conforme o art. 15 do SNUC (Lei N° 9.985/2000): 

A Área de Proteção Ambiental é uma área 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. 

Além de favorecer a conservação ambiental, essas unidades são importantes porque contribuem diretamente para a 

manutenção do patrimônio natural e cultural do Município, incentivo às pesquisas científicas, educação e informação ambiental, preservação 

das espécies e da diversidade genética, e outras formas de geração de renda com o mínimo de impacto humano.  

Na categoria das Unidades de Uso Sustentável, é permitida a realização de uma ampla gama de atividades de exploração 

comercial e a ocupação humana, o que, no entanto, deve obedecer a um plano de manejo específico especialmente desenvolvido para cada 

Unidade (ou tipo de unidade) dentro de um estado. Este plano deve ser feito por órgãos ambientais capacitados e o intuito é permitir que a área 

seja explorada de maneira a não causar danos ambientais, visando sua utilização contínua por muitas gerações e a concomitante preservação 

dos recursos de importância ecológica existentes. 

A criação da UC pode gerar rendimentos econômicos, sociais e ambientais, favorecendo o crescimento do turismo, que 

impulsiona o crescimento regional, e é considerado, portanto, uma atividade positiva para o município. A oferta de atrativos turísticos 

proporciona o aumento da demanda por serviços nas redes hoteleiras, bares, restaurantes, transportes, entre outros. Estes serviços promovem 

a geração de emprego e, consequente, distribuição de renda. 

       A Áreas de Proteção Ambiental podem ser estabelecidas em terras públicas ou privadas. No caso das áreas de domínio público, 

as condições para realização de pesquisa científica e visitação pública são definidas pelo órgão gestor da unidade. Já nas áreas sobre propriedade 

privada, as condições podem ser estabelecidas pelo proprietário, desde que sejam respeitados os limites legais. É provável que dentro das 

APAs, dependendo das condições  geográficas do terreno, existem várias Áreas de Preservação Permanente-APP. A obrigação de preservar as 

APPs é do proprietário do terreno, que inclusive deve recompor a vegetação, caso tenham ocorrido alterações. 

O quadro a seguir demonstra as principais características da categoria APA. 
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Quadro 1 – Principais características das APA´S. 

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 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. 

A extensão proposta para ser criação da UC encontra-se localizada no entorno de Área de Preservação Permanente. Segundo 

o Código Florestal (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. 

A área proposta para a APA é de 23,00 hectares, com perímetro de 3.764 metros, considerando o raio de 83 (oitenta e três) 

metros no entorno da nascente e aproximadamente 80 (oitenta) metros das faixas marginais desde da borda da calha do leito do igarapé dos 

Miritis. Confrontando ao NORTE - Associação Agropesqueira da Vila dos Miritis (AAGROPEMI), Rodovia PA 440, Sítio Coqueiral e com 

quem de direito; SUL - Associação Agropesqueira da Vila dos Miritis (AAGROPEMI), Rodovia PA 440, Rua Ananim, Patrimônio Municipal, 

Rua Santa Helena, Rua Airton Sena, Rua dos Buritis e com quem de direito; LESTE Fazenda Fé em Deus; OESTE - Associação Agropesqueira 

da Vila dos Miritis (AAGROPEMI). 

A justificativa técnica para criação da UC na Vila dos Miritis deve-se ao fato da necessidade de conservação da Área de 

Preservação Permanente do igarapé dos Miritis, cujos estudos efetuados pela SEMMA de São João de Pirabas demonstraram a degradação 

ambiental existente na região pela ação antrópica.  

A devastação da mata ciliar é um dano ambiental recorrente na região e existem vários motivos que ocasionam essa 

devastação. Primeiramente a falta de conhecimento dos moradores, pois acreditam que ao limpar a margem do rio proporcionará um melhor 

acesso ao recurso para tomar banho, lavar roupa ou até mesmo colocar de molho a mandioca para a produção de farinha (figura 7 e 8). Outros 
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devastaram devido à agricultura com a prática de queimadas para plantação (figura 9). Além da extração de madeira para produção de carvão 

e construção de casas. 

A nascente do rio também se encontra em estado de vulnerabilidade ambiental, pois houve a evidência de uma antiga roça a 

menos de 30 metros da nascente (Figura 14). Também foram encontrados buracos escavados com a finalidade de retirada de areia para a 

construção civil. 

A supressão da vegetação nativa em APP é um dano ambiental grave que traz prejuízos ao solo, a fauna, aos recursos hídricos 

e a população. De acordo com estudos realizados por Condez (2008) a supressão da cobertura vegetal pode causar impactos negativos sobre a 

biodiversidade, pois reduzem o habitat natural de diversas espécies e tornam as condições desfavoráveis para a reprodução e sobrevivência.  

O assoreamento do rio também é um dano ambiental decorrente da devastação de mata ciliar na região. Segundo relato dos 

moradores, há cinco anos o igarapé possuía uma profundidade considerável e em épocas seca, sua profundidade diminuía, porém não secava. 

Hoje, ao chegar o período de ausência de chuva, alguns trechos do igarapé seca.  

Como consequência do assoreamento, há uma redução no volume de água do rio, que também se tornam turvas e impedem 

a entrada de luz, impossibilitando a renovação do oxigênio que os peixes e outros organismos precisam para sobreviver. A grande concentração 

desses elementos causa a elevação do fundo do corpo hídrico, comprometendo o fluxo das correntes de água e a sua navegabilidade.  

Outro fator determinante dos impactos ambientais negativos é a evidência de fossas rudimentares na proximidade do igarapé, 

ocasionando a contaminação dos lençóis subterrâneos e comprometimento da qualidade da água superficial.  

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. 

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 (Miriti), que dá nome a Vila, e a Mauritiella armata (mart.) Burret (Caranã), 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 identificado na região. As espécies também servem como habitat e fonte de alimento para uma ampla diversidade da fauna. 
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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. Por isso a necessidade da criação da Unidade de Conservação na Vila dos 

Miritis na categoria Área de Proteção Ambiental, onde será possível compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela 

dos seus recursos naturais pela comunidade local. 

Essas unidades combinam a proteção de áreas naturais por meio da conservação da natureza com o uso sustentável dos 

recursos naturais. Com isso, são permitidas nelas a presença de habitantes. Atividades como coleta, cultivo, e uso dos recursos naturais de 

forma sustentável, consciente e responsável, que não causem prejuízo ao ecossistema e nem a exploração desordenada dos recursos, são 

permitidas também. Dessa forma, é assegurada a proteção das áreas e a possibilidade de que gerem economia sustentável para as populações 

que lá residem. 

 Figura 11: Igarapé com a margem limpa pelos moradores. 

 

Fonte: SEMMA 2017. 
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                                                                       Figura 12: Saca com mandioca de molho no igarapé. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

                   Figura 13: Nascente do igarapé dos Miritis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

Fonte: SEMMA 2017. 

 

Fonte: SEMMA 2017. 

 

Fonte: SEMMA 2017. 
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                    Figura 14: Vestígio de roça próximo da nascente do igarapé. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

                       Fonte: SEMMA 2017. 

 

Figura 15: Miritis às margens do igarapé. 

Fonte: SEMMA 2017. 

 Além dos impactos ambientais negativos que ocorrem na Área de Preservação Permanente na Vila dos Miritis outras 

justificativas embasam a criação da Unidade de Conservação conforme apresentado a seguir. 

Fonte: SEMMA 2017. 
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a) Aumento da Receita Municipal 

 Um dos critérios de repasse da receita da cota parte do ICMS pertencentes aos Municípios, além do valor agregado, da 

proporção da população e da superfície territorial, o tratamento especial de que trata o § 2º do artigo 225 da Constituição do Estado. 

§ 2°. É assegurado aos Municípios que tenham parte de seus territórios integrando unidades de 

conservação ambiental, tratamento especial (...). 

Serão beneficiados os municípios que abriguem unidades de conservação e outras áreas protegidas. Estas Unidades são 

previstas no Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, assim como as demais áreas protegidas integrantes do Sistema 

Estadual de Biodiversidade e Áreas Protegidas, tais como as estradas cênicas, os rios cênicos, as reservas de recursos naturais, as áreas de 

populações tradicionais e terras indígenas, as áreas de preservação permanente e de reserva legal.  

b) Proteção Legal 

 O Código Florestal atual estabelece como áreas de preservação permanente (APPs) as florestas e demais formas de 

vegetação natural situadas às margens de lagos ou rios (perenes ou não); nos altos de morros; nas restingas e manguezais; nas encostas com 

declividade acentuada e nas bordas de tabuleiros ou chapadas com inclinação maior que 45º; e nas áreas em altitude superior a 1.800 metros, 

com qualquer cobertura  vegetal. 

 Os limites das APPs às margens dos cursos d’água variam entre 30 metros e 500 metros, dependendo da largura de cada 

um, contados a partir do leito maior. Também devem ser mantidas APPs em um raio de 50 metros ao redor das nascentes e “olhos d’água”, 

ainda que sequem em alguns períodos do ano. 

 As APPs se destinam a proteger solos, águas e matas ciliares. Nessas áreas só é possível o desmatamento total ou parcial 

da vegetação com autorização do governo federal e, mesmo assim, quando for para a execução de atividades de utilidade pública ou de interesse 

social. 

 Para derrubada de vegetação nas APPs em perímetro urbano, o código orienta que se siga o previsto no plano diretor e 

as leis de uso e ocupação do solo do município, desde que observadas as restrições impostas pela lei ambiental. 

c) Importância Ecológica 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente são quatro os principais argumentos sobre a importância sobre a conservação da 

biodiversidade: 

a. Contribuição econômica direta, por meio da imensa quantidade de produtos alimentares, farmacêuticos e de uso industrial derivados da 

fauna e da vegetação, os quais contribuem, ou podem vir a contribuir, diretamente para a vida humana. 
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b. Participação da manutenção dos grandes ciclos ambientais gerais do planeta, tais como: o ciclo da água, dos climas, dos nutrientes etc. 

c. Valor estético. Conservando a biodiversidade estarão sendo conservados os valores estéticos paisagísticos que atraem as pessoas por sua 

beleza ou “poder de fascinação”, sentimento de admiração, complexidade e variedade das inúmeras interligações das diferentes formas de vida 

etc. 

d. Justificativas éticas inerentes às próprias espécies, isto é, seu valor por si mesmo, o próprio direito de existir das espécies. 

Diante do avanço da exploração econômica dos recursos naturais aliada a necessidade de conservação dos ecossistemas se 

faz necessário o estabelecimento de estratégias e ações coordenadas e harmônicas, estruturadas em um sistema de áreas protegidas. 

 

7 ESTRATÉGIAS PARA IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

7.1 NATUREZA ADMINISTRATIVA 

A Unidade de Conservação na Vila dos Miritis constituirá uma unidade administrativa do Poder Executivo do Município de 

São João de Pirabas, sobre responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A gestão de uma unidade de conservação envolve 

basicamente a proteção dos recursos naturais, a fiscalização para coibir as infrações ambientais, relação social com autoridades locais e 

regionais e com a comunidade, promoção e autorização de pesquisas, promover educação ambiental e o ecoturismo, dentre outras ações.  

7.2 OBJETIVOS DA UC NA CATEGORIA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

Os objetivos da UC na Vila dos Miritis são: 

Quadro 2 – Objetivos da UC. 

Diversificação da Economia  
Terá um forte impacto na economia local porque será preparado 

para o turismo.  

Proteção e Recuperação do Ecossistema  
Vai contribuir significativamente para a proteção e recuperação da 

biodiversidade do local.  

Recreação  
Oferecerá espaços para sociabilização e tranquilidade para a 

apreciação da natureza.  

Apreciação  
Criará e oferecerá oportunidades para explorar e apreciar o rico 

patrimônio natural do município.  

Educação Ambiental 

Promoverá capacitação aos moradores da Vila, além de palestras e 

cursos na área ambiental buscando o desenvolvimento sustentável da 

região. 

Desenvolvimento da pesquisa científica Vai contribuir para a realização de pesquisa científica mediante 

solicitação de universidades, escolas etc. 
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7.3 PARTE INTERESSADA 

Stakeholder é um termo da língua inglesa que tem como significado "grupo de interesse". Fazem parte deste grupo pessoas que 

possuem algum tipo de interesse nos processos e resultados da comunidade. 

Os potenciais “stakeholders” (Stake: interesse e Holders: aqueles que possuem) que tem interesse na Unidade de Conservação são 

os seguintes: 

Quadro 3 – Stakeholders. 

População  População residente na Vila dos Miritis e nas localidades do entorno  

Visitantes  Veranistas, turistas, alunos e professores  

Associações Civis  Instituto Manguezal, AAGROPEMI, outras. 

Poder Publico Prefeitura, EMATER, outras 

 

7.4 SINALIZAÇÃO E ACESSO 

Será realizado planejamento e execução da sinalização da área visando informar a população do entorno, dentre outros 

cidadãos, do status de área especialmente protegida e das restrições de acesso, uso e manejo da área. A estratégia de comunicação deverá ser 

de cunho não apenas informativa, mas também educativa. 

O acesso principal à área dá-se através de Rodovia PA 440, cerca de 5 km da sede do município de São João de Pirabas. 

7.5 FORMAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO  

Conforme prevê o artigo 15 da Lei N° 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação) a Área de Proteção 

Ambiental disporá 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. 
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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”. 

7.6 ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO 

   O artigo 27 da SNUC (Lei N° 9.985/2000) determina que as unidades de conservação deverão dispor de um plano de 

manejo e define: 

§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 Áreas de Proteção Ambiental será assegurada a ampla participação 

da população residente. 

§3º O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser elaborado no prazo de até dois anos a partir da data de sua criação. 

 O 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. 

 

8 ASPECTOS RELACIONADOS A GESTÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

8.1 VISITAÇÃO 

A unidade pode ser planejada para atender o seguinte público-alvo: 

• Moradores e estudantes da região; 

• Turistas domésticos e internacionais; 

• Veranistas. 

Os principais polos potenciais emissores de visitantes são o município de Belém e região metropolitana, município de 

Capanema, Primavera, Nova Timboteua, Salinas e os demais que fazem limite com o município de São João de Pirabas. 
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8.2 MANEJO DOS ECOSSISTEMAS  

As seguintes atividades de manejo de ecossistemas poderão ser implementadas na UC: 

a) Recuperação da mata ciliar do curso do igarapé dos Miritis; 

b) Proteção da nascente; 

c) Flora: 

• Recuperação de áreas degradadas; 

• Formação de pequeno arboreto e viveiro para propagação e replantio de espécies nativas. 

d) Fauna: 

• Recuperação e manejo de habitats. 

• Repovoamento de pequenas espécies. 

8.3. PROJETOS AMBIENTAIS 

a) Implantação de técnicas sustentáveis de agricultura familiar; 

b) Projetos de educação ambiental; 

c) Alternativas de tratamento de esgoto para a zona rural. 

8.4 PESQUISA E MONITORAMENTO 

A Administração da unidade estabelecerá parcerias com universidades visando conhecer em maior detalhe o clima, os solos, 

o relevo, a geologia, os corpos d’água, a fauna e flora e a ecologia do ecossistema, assim como a dinâmica socioeconômica das comunidades 

humanas e a história da área da APA e do seu entorno. O conhecimento será integralmente aplicado na gestão da unidade. 

8.5 PROTEÇÃO 

Será necessário elaborar um Plano Operativo de Prevenção e Combate a Incêndio e um Plano Operativo de Fiscalização e 

Patrulhamento específico para a unidade, para guiar as ações. 

8.6 COMUNICAÇÃO E MARKETING 

Montagem de website exclusivo da unidade com apoio de informações geradas pelo Plano de Manejo, eleição da planta e 

animal símbolo, edição de jornal anual, folhetos, dentre outros. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Com base nas informações presentes nesse estudo técnico pode-se concluir que é necessário a criação de uma Unidade 

de Conservação Municipal na Vila dos Miritis de acordo com a Lei N° 9.985/2000 (SNUC), na categoria Área de Proteção Ambiental, no 

grupo de Uso Sustentável, pois a mesma proporcionará a recuperação da mata ciliar e leito do igarapé do Miritis, e assim preservará a 

biodiversidade proporcionando bem-estar aos moradores. 

 Sendo assim, a implantação da APA na Vila dos Miritis irá disciplinar o processo de ocupação, além de proteger a 

diversidade biológica e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais. 

De acordo com o art. 15 da Lei nº 940/2011 (SMUC), Área de Proteção Ambiental (APA) é uma área em geral extensa, com 

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. 

A implantação da UC promoverá o uso sustentável dos recursos da Vila colaborando com a reversão dos processos de 

degradação ambiental e desigualdade socioeconômica, alcançando assim a melhoria da qualidade de vida na Comunidade dos Miritis. 

A criação de tais espaços, faz parte, assim, de uma série de atos atribuídos ao poder político estatal necessários à realização 

de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, tendo como fim específico o de “criar condições melhores de vida humana pela conservação 

de espaços povoados por outras espécies animais e vegetais” (DERANI, 2001b). 

Nesse sentido, há clara intenção de preservar o meio ambiente e permitir a manutenção e o desenvolvimento humano da 

população tradicional que nele habita, justamente por entender que essa é a forma mais eficaz de proteger o ambiente natural, porque o núcleo 

do conceito de populações tradicionais permite identificar um conjunto humano cuja sobrevivência se dê através de sistemas sustentáveis de 

exploração dos recursos naturais, adaptados às condições ambientais locais e transmitidos de geração a geração, cujo modo de vida, portanto, 

permita a conservação da diversidade biológica 

“Então, a APA serve muito mais para proteger o homem e ao mesmo tempo conferir a 

esse homem uma qualidade de vida melhor”. 
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