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APRESENTAÇÃO 

 

              A fixação de Unidades de Conservação representa um importante instrumento para 

a proteção da flora e da fauna e de recursos hídricos, manejo de recursos naturais, 

desenvolvimento de pesquisas científicas, manutenção do equilíbrio climático e ecológico e 

preservação de recursos genéticos. O presente documento apresenta os resultados do estudo 

técnico de caráter ambiental com ênfase na biodiversidade e no meio físico, e informações 

relevantes obtidas em levantamento de campo. 

           O estudo foi conduzido com a finalidade de embasar o processo para a proteção legal, 

na categoria de Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) no grupo uso sustentável, 

cuja denominação proposta pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente- SEMMA é 

baseada no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

           Nesse aspecto, a SEMMA propõe criar uma Unidade de Conservação de categoria 

ARIE no município de São João de Pirabas, especificamente na área do Canavial com a 

nominação de “Área de Relevante Interesse Ecológico Canavial das Helicônias” que 

apresenta como objetivo básico “manter os ecossistemas naturais de importância regional 

ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os 

objetivos de conservação da natureza. ” É o que dispõe o artigo 16 Lei nº 9.985/2000, 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação/SNUC. 

          A criação da Unidade de Conservação Canavial das Helicônias visará a conservação 

e preservação dos diversos aspectos que conferem à área importância pelas suas 

características singulares. Atraindo turistas, visitantes e investimentos para o Município, 

além de evitar a depreciação da paisagem com vistas ao desenvolvimento sustentável. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil possui uma das biotas mais notáveis do planeta, mas tem sido degradada de 

forma dramática ao longo das últimas décadas (PINTO, 2008), particularmente no Estado 

do Pará que está inserido no bioma da Amazônia, maior reserva de biodiversidade do mundo 

e o maior do Brasil. Nos últimos anos as pressões antrópicas têm intensificado contribuindo 

para perda acelerada da vegetação nativa e redução nas populações de espécies, levando 

algumas à ameaça de extinção. 

Uma das formas mais reconhecidas e utilizadas para a proteção das espécies e dos 

ecossistemas são as chamadas unidades de conservação – parques nacionais, reservas 

biológicas e extrativistas, entre outras (CDB, 1994). Estes espaços territoriais têm 

características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com o objetivo 

de preservar e conservar a biodiversidade e outros atributos naturais neles contidos, com o 

mínimo de impacto humano (PINTO, 2008). O Estado do Pará tem 58% do seu território 

coberto por áreas protegidas, na forma de Unidade de Conservação federais, estaduais e 

municipais, terras indígenas e quilombolas (SEMA, 2009). 

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, estabelece critérios 

e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação da natureza, 

parques urbanos e áreas verdes de complemento urbano. 

A área proposta para criação da U.C é denominada ARIE Canavial das Helicônias e 

está inserida no Município de São João de Pirabas que foi fundado em 1988 e é pertencente 

à Mesorregião Nordeste Paraense, à Microrregião do Salgado, localiza-se na costa do oceano 

Atlântico. Sua área abrange 705,542 km2 quilômetros quadrados, que abriga 22.647 

habitantes (IBGE, 2010).   
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A área do Canavial está localizada na sede municipal. O Estudo da área do Canavial 

é relevante em vistas da criação de uma U.C, considerando a mesma como ferramenta para 

o desenvolvimento sustentável e melhoria da qualidade de vida das populações locais.   

  

2. OBJETIVOS  

Apresentar os resultados do estudo técnico de caráter ambiental com ênfase na 

caracterização no meio físico, meio biótico e aspectos socioeconômicos da área de estudo, 

além de informações relevantes obtidas em levantamento de campo para embasar a proposta 

de criação da Área de Relevante Interesse Ecológico Canavial das Helicônias em São João 

de Pirabas, Estado do Pará.  

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar levantamento sobre os aspectos do Meio Físico: Clima, Relevo, Geologia, 

Solos, Hidrografia; 

 Realizar levantamento sobre os aspectos do Meio Biológico: Vegetação e Fauna 

local; 

 Apresentar a justificativa técnica para a criação da ARIE Canavial das Helicônias;  

 Definir os limites e as características da ARIE Canavial das Helicônias. 

 

4. MÉTODOS 

O procedimento metodológico consistiu em levantamento bibliográfico, e verificação 

in loco da relevância ambiental da área e realização de visitas técnicas nos dias 10 e 14 de 

março, dias 7 e 21 de abril de 2017. A demarcação da área foi realizada nos dias 5 e 6 de 

março de 2020, com a utilização do equipamento de GPS da marca Gramin, modelo etrix 

20x.   

Para levantamento sobre o histórico obteve-se relatos dos moradores mais antigos do 

local e análise fundiária na Secretaria Municipal das Cidade- SEMUC.  

A caracterização do meio físico e biológico foi realizada a partir de fontes 

bibliográficas e vistoria na área de estudo. Para identificação dos solos, estes foram 

coletados e analisados diretamente no campo, a partir de abertura de mini perfis e coleta de 

amostras deformadas em vários pontos da área previamente estabelecidos para análise de 
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cor e textura, e classificados conforme o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

(EMBRAPA, 2006).  

5. CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA TÉCNICA  

As propostas de criação de Unidades de Conservação podem surgir dentro do próprio 

órgão responsável pela sua criação e gestão (SEMMA) ou ser encaminhadas por pessoas ou 

entidades externas. Neste caso, a demanda do processo se deu pelo recebimento de um Ofício 

do Instituto Remar. Sendo assim, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente considerou 

pertinente a possibilidade da criação de uma Unidade de Conservação na área por 

desempenhar as funções de preservação, manutenção e restauração da área verde e 

possibilitar o acesso à cultura, educação e lazer a população de São João de Pirabas. Além 

de se tratar de uma área de relevante interesse ecológico pelas características naturais 

existentes e por se tratar de Área de Preservação Permanente (APP).  

As ARIE’S são áreas com características naturais extraordinárias ou que abriga 

exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de 

importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a 

compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza.  

A importância da criação da U.C na área ocorre pela necessidade de proteção das 

nascentes, recuperação do igarapé do Canavial, proteção da APP, preservação dos 

mananciais subterrâneos. O caráter multifuncional oferecido pela estrutura da U.C está 

relacionado com o valor que ela gera em vários níveis como: nível ambiental, nível social e 

nível econômico. 

Nível ambiental: A U.C no município constituirá ferramenta importante para 

recuperar e preservar o manancial superficial e subterrâneo. Em vistas de que as águas do 

Município têm influência salina por estar perto do litoral, tornando-as salobras, 

consequentemente inapropriadas para o consumo humano. Além de que, será mecanismo 

direto para preservar a biodiversidade local.  

Nível social: Irá oferecer cultura, lazer e entretenimento à população por meio de 

atividades culturais e educativas, essenciais para a saúde física e mental dos cidadãos. Além 

de gerar um vínculo com a comunidade local, fortalecendo a democracia, uma vez que a 

participação dos cidadãos em sua concepção e manutenção é fundamental. 
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Nível econômico: Influenciará no dinamismo local devido ao aumento da atratividade 

do município, pode se traduzir na revalorização do solo e na criação de novas atividades 

econômicas.  

  Além dos diversos aspectos que conferem à área importância, um dos principais é 

pela presença de Helicônias, especificamente a espécie Helicônias psittacorum, conhecida 

popularmente como bico de garça, Helicônias papagaio, planta papagaio, caetezinho e tracoá, 

uma herbácea ornamental de relevante interesse ecológico para região, pois apesar de ter um 

grande potencial para comercialização, principalmente para o setor de decoração, 

proporciona a proteção dos mananciais, o reflorestamento, micro habitats e fonte de alimento 

para alguns organismos. 

Outro fato é a ocorrência é a necessidade de proteção do igarapé do Canavial, único 

manancial superficial de água doce do perímetro urbano do município, apresentando 

fragmentos de vegetação nativa, que tem sua proteção garantida conforme o Código Florestal 

(Lei 12.651/2012) que define as áreas de preservação permanentes as “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. ”  

Todavia 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 (Figura 1), 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”. 

A 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”. 

Outro impacto 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, 
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plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão 

competente”. 

E a presença de construções de fossas negras na extensão do igarapé, ocasionando o 

lançamento de efluentes sanitários sem o devido tratamento no corpo hídrico. 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. 

  Preocupante também é a questão relacionada à queima da área (Figura 2) que segundo 

moradores é feita para limpeza, ocorrendo periodicamente às margens do igarapé. Os fatores 

supracitados têm impactado negativamente o ecossistema local, demonstrando a sua 

vulnerabilidade e justificando a importância da criação da U.C.  

Figura 1: Moradias na APP.                                              Figura 2. Árvores queimadas no leito do rio . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMMA (2017).                                               Fonte: SEMMA (2017). 

          O exposto acima acentua a necessidade de conservação e preservação das 

características naturais da região, no qual está inserido a área de estudo, garantindo também 

a população uma área multifuncional, observado a carência de espaços no município 

direcionados às diferentes possibilidades que a ARIE Canavial das Helicônias poderá 

proporcionar. 
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6. DENOMINAÇÃO E CATEGORIA SUGERIDA 

A denominação sugerida para a U.C é ARIE Canavial das Helicônias, carregando em 

seu título o nome de um grupo de espécies de flora com ampla ocorrência reprodutiva na 

região, nomeada de Helicônias, mais especificamente a espécie Helicônias psittacorum, que 

é de importância ecológica para a proteção dos mananciais, reflorestamento, e além de servir 

de micro habitats e fonte de alimento para alguns organismos. O nome Canavial condiz com 

o nome do igarapé Canavial, que nasce dentro da área proposta para a UC e deságua no rio 

Canavial, manancial superficial de grande importância para a preservação da biodiversidade. 

Segundo 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. 

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 Canavial das Helicônias é categorizada Área de Relevante 

Interesse Ecológico (ARIE), pertencente ao grupo Uso Sustentável, conforme o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação - SNUC (Lei 9.985/2000). A escolha por essa 

categoria se justifica pela presença do igarapé Canavial e a necessidade de preservação da 

sua Área de Preservação Permanente (APP), pela ocorrência da espécie Helicônias 
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psittacorum, de relevante interesse ecológico para a região e além de ser uma área de 

nascentes e mananciais superficiais. 

Segundo a SNUC, a área de relevante interesse ecológico define-se: 

“Uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação 

humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares 

raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de 

importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a 

compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. ” 

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

de Uso Sustentável. 

Quadro 1 – Principais características das ARIE’S. 

Características 
ARIE 

Área de Relevante Interesse Ecológico 

Objetivos 

Objetivos:  

Manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular 

o uso admissível das áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de 

conservação da natureza. 

Visitação 
Visitação: 

Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e 

restrições para a utilização de uma propriedade privada. 

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. 

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

 

7. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA  

A área prevista para criação da Unidade de Conservação está situada no Município 

de São João de Pirabas o qual pertence à Mesorregião Nordeste Paraense e Microrregião do 

Salgado.  

A área geográfica objeto de estudo localiza-se no bairro da Olaria, onde nasce o 

igarapé Canavial, no limite com bairro Piracema e a partir da Rua Maria Pajé, servindo de 

limite natural dos bairros Olaria e Piracema.  

Constitui o patrimônio municipal, doado pelo Instituto de Terras do Pará - ITERPA 

à Prefeitura Municipal de São João de Pirabas em 28 de julho 2004. Pertencente à 2ª Gleba 

Patrimonial.   
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Ocupa a área de 9,92 hectares e uma extensão de 2.142 metros, conforme memorial 

descritivo, e a nascente do igarapé tem as seguintes coordenadas geográficas: 00° 47’ 0.70”S 

e 47° 10’ 57.50”O. As coordenadas das áreas limítrofes propostas para a U.C estão descritas 

no memorial descritivo da Unidade. 

Figura 3: Mapa da Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Canavial das Helicônias. 

 

Fonte: Google Earth. 

É importante ressaltar que esta proposta de limites é preliminar e que, para se chegar 

aos limites definitivos é necessário ouvir a sociedade local, que deve ter considerações e 

contribuições relevantes para o aperfeiçoamento da proposta, como está previsto na Lei 

9.985/2000 (SNUC), através da realização obrigatória de consulta pública. 

 

8. BREVE HISTÓRICO  

Parte das informações utilizadas neste item foi baseada em relatos dos moradores 

mais antigos do local, uma vez que não existem dados oficiais. De acordo com os mesmos, 

o igarapé é denominado Canavial pois na área havia uma plantação de cana, porém os 

moradores não souberam informar o ano. 

      No ano de 1974 existia uma olaria, a qual retirava a matéria prima e utilizava a água do 

igarapé para o processo produtivo o que deu origem ao nome do bairro da Olaria, onde está 

situada a área em estudo. Ainda de acordo com relatos o igarapé era "profundo e largo", nele 
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se pescava e também eram realizadas atividades domésticas como lavar  roupas, lavar louças 

e tomar banho. A vegetação era "capoeira alta" e tinham árvores como seringueira (Hevea 

brasiliensis L.), ananim (Symphonia globulifera) e guarumã (Ischinasiphon obliquus 

(Rud.) Koern.).  

Ainda, segundo relatos, no local havia também a criação de gado e a atividade de 

matadouro.  

Em 2004 a área foi doada à Prefeitura de São João de Pirabas pelo Instituto de Terras 

do Pará - ITERPA, destinada ao aumento do Centro Urbano da Sede Municipal, então foi 

loteada e doada, dando origem ao bairro da Piracema em julho de 2011. Sobre o loteamento 

da área o mapa (Figura 4) mostra o planejamento de um sistema de abastecimento de água 

com captação da nascente do igarapé Canavial. 

  No processo de ocupação houve a ocupação irregular de parte da rua Rei Sabá, 

adjacente à área em estudo, o que não estava previsto no projeto, assim com o tempo foram 

surgindo moradias próximas ao leito do igarapé. 

 

Figura 4: Mapa do Sistema de Abastecimento de Água do loteamento no bairro Piracema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SEMUC (2011). 

 

 



15 

 

  

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

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

 

9. MEIO FÍSICO  

9.1 CLIMA  

  O clima é do tipo Aw da classificação de Koppen, apresentando um período chuvoso 

bem acentuado nos meses de dezembro a maio, e uma estação menos chuvosa de junho a 

novembro, com uma precipitação pluviométrica média anual variando de 2500 a 3000 mm e 

umidade relativa do ar que oscila entre 80 e 90% anualmente (SILVA; EL ROBRINI, 2001). 

 

9.2 RELEVO 

  O relevo da área apresenta feição de terraço fluvial, sendo o igarapé responsável pela 

esculturação do relevo que ao longo do tempo escavou a superfície, depositou e promoveu a 

erosão lateral (margens). Este relevo está inserido na unidade morfoestrutural Planalto 

Rebaixado da Amazônia (Zona Bragantina). O solo concrecionário laterítico encontrado na 

área foi exposto superficialmente devido à ação climática e intemperismo e erosão 

corresponde a formação dos terraços. 

  

9.3 GEOLOGIA 

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

da Formação Barreiras. A Formação Pirabas também se constitui por sedimentos de mesma 

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

Formação Barreiras. Compondo ainda, sedimentos inconsolidados do Quaternário Atual e 

Subatual. 

 

9.4 SOLOS 

  A área em estudo apresenta os tipos de solos caracterizados como Concrecionário 

Laterítico (Figura 4). Esse tipo de solo apresenta petroplintita na forma de nódulos ou 

concreções em um ou mais horizontes dentro da seção de controle que defina a classe em 

quantidade e/ou espessura insuficientes para caracterizar horizonte concrecionário. É 

requerida petroplintita em quantidade mínima de 5% por volume (EMBRAPA, 2006). 
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                    Figura 5: Solos Concrecionário laterítico encontrado na área do Canavial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                    Fonte: SEMMA (2017).                                               

   

Os solos encontrados às margens do rio foram classificados como Gleissolo 

Tiomórfico Húmico (Figura 6). Que possui caráter hidromórfico, peculiar de área úmidas, os 

solos desta classe encontram-se permanente ou periodicamente saturados por água 

(EMBRAPA, 2006).  

 

              Figura Gleissolo encontrado na área em estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

               Fonte: SEMMA (2017).  
 

  Sob a vegetação de herbáceas, que sucedeu a área pós-queimada encontra-se o solo 

denominado como argissolo (Figura 7), onde as cores mais escuras estão nos horizontes 

superficiais.  
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              Figura 7: Argissolo encontrado na área em estudo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
                 Fonte: SEMMA (2017).                                               

  

  É importante ressaltar que os solos são de fácil caracterização macroscópica, não 

obstante seja de relevante importância a realização de análises específicas (químicas e físicas) 

para uma avaliação mais precisas. 

 

9.5 HIDROGRAFIA 

  Os igarapés são cursos d’água de pequeno porte, caracterizados pelo leito delimitado, 

correnteza relativamente acentuada, baixa temperatura da água e geralmente rasos 

(CORRÊA et. al. 2012). O Canavial é um igarapé afluente do rio de mesmo nome, que 

deságua no rio Pirabas, principal rio pertencente a rede de drenagem do município de São 

João de Pirabas. 

   O igarapé atravessa o mangue, área de transição entre o afluente e o rio Canavial. 

Contudo a área em questão não apresenta influência do mangue, devido a feição inclinada de 

seu relevo. 

 

9.5.1 NASCENTE  

  A nascente do afluente do rio Canavial (Figura 8) não apresenta descarga de água 

subterrânea com fluxo visível e sim uma superfície úmida quando comparada a área de seu 

entorno, aumentando o volume d'água no decorrer do curso (Figura 9).  É denominada 

segundo Kresic, (2007) de água subterrânea de percolação definida quando a descarga de 

água atravessa pequenos poros intergranulares emergindo na superfície.  
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                   Figura 8: Nascente do igarapé Canavial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                   Fonte: SEMMA (2017).                      

                          

                Figura 9. Aumento do volume d'água no decorrer do curso do igarapé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fonte: SEMMA (2017).          

                                  

9.5.2 ÁREAS ÚMIDAS - AUs 

   A área em estudo é composta por Áreas Úmidas- AUs (Figura 10), que atuam 

como esponjas na paisagem, absorvendo excesso de água durante as chuvas, liberando-a 
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lentamente durante a seca para o leito do igarapé, proporcionando assim que o igarapé 

continue seu fluxo normalmente nesse período. 

             Figura 10. Área úmida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        

 

 

             Fonte: SEMMA (2017).                    

                            

10. MEIO BIOLÓGICO 

10.1 VEGETAÇÃO 

  A cobertura vegetal é constituída predominantemente, por florestas secundárias 

(capoeiras) mostradas na Tabela 1. Sendo a vegetação arbórea remanescente de floresta 

tropical úmida densa, comum da região amazônica.  A altura é de aproximadamente 35 

metros e baixa densidade. A vegetação arbustiva apresenta densidade mediana. 

Aproximadamente 40% da área são tomadas por vegetação herbácea. 

A seguir, é exposto as espécies de flora mais comuns encontradas durante o 

levantamento no local. 

 

Tabela 1: Espécies de flora encontradas no local.  

ESPÉCIE NOME POPULAR 

Syagrus inajai (Spruce) Becc. Inajá 

Astrocaryum vulgare Mart. Tucumã 

Mauritiella armata (Mart.) Burret Caranã 

Euterpe oleracea Mart. Açaizeiro 

Inga edulis Ingá cipó 

Virola surinamensis Ucuúba 

Platonia insignis Mart. Bacuri 

Cecropia adenopus Imbaúba 

Mauritia Flexuosa Miriti (Buriti) 
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shizolobium amazonicum Paricá nativo 

Ormosia coutinhoi Buiuçu 

Guatteria dielsiana Envira 

Montrichardia linifera Aninga 

Heliconia psittacorum Bico de garça 

Phenakospermum guianensis Aubl. Sororoca 

Symphonia globulifera Ananin 

 Fonte: SEMMA, (2017). 

 

Ressalta-se que a espécie encontrada em predominância na área é a Heliconia 

psittacorum, da família HELICONIACEAE, conhecida popularmente como bico de garça, 

helicônia papagaio, planta papagaio, caetezinho e tracoá. É uma herbácea ornamental, 

semelhante a bananeira, sendo muito encontrada no estado silvestre pelas florestas da 

Amazônia. Suas folhas são lanceoladas, lisa e de pecíolo curto. Sua inflorescência é vistosa, 

durável e por isso utilizada com flor de corte. Formada por brácteas vermelhas, que se abrem 

em conchas de pétalas amareladas com detalhes pretos, crescem até 2,0 metros de altura e 

são populares nos arranjos do norte. Estas têm o crescimento rizomatoso, com variável 

capacidade de colonização vegetativa, pode ter colonização agrupada ou adensada, ou seja, 

com emissão de perfilhos muito afastados entre si ou muito próximos, respectivamente 

(COSTA, 2005), por isso previnem a erosão. Também são indicadoras de áreas úmidas e de 

vegetação secundária.  

As helicônias são plantas de origem neotropical, mais precisamente da região 

noroeste da América do Sul. Originalmente incluído na família Musaceae (a família das 

bananeiras), o gênero Helicônia mais tarde passou a constituir a família Heliconiaceae, como 

único representante. O nome do gênero foi estabelecido por Lineu, em 1771, numa referência 

ao Monte Helicon, situado na região da Beócia, na Grécia, local onde, segundo a mitologia, 

residiam Apolo e suas Musas.  

No Brasil, cerca de 40 espécies ocorrem naturalmente são conhecidas por vários 

nomes, conforme a região: bananeira-de-jardim, bananeirinha-de-jardim, bico-de-guará, 

falsa-ave-do-paraíso e paquevira, entre outros. 

As flores da helicônia são apreciadas pelos beija-flores pois são ricas em néctar. O 

fruto, tipo baga, é de cor verde ou amarelo, quando imaturo, e azul escuro na maturação 

completa. Geralmente abriga uma a três sementes, com 1,5 cm de diâmetro. 

Quanto à forma de reprodução, é interessante observar que as helicônias são consideradas 

geófitas, ou seja, se reproduzem não somente pelas suas sementes, mas também por seus 
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órgãos subterrâneos especializados, cuja principal função é servir como fonte de reservas, 

nutrientes e água para o desenvolvimento sazonal e, assim, assegurar a sobrevivência das 

espécies. 

As helicônias vêm apresentando crescente comercialização no mercado internacional 

em função do aumento da área de produção nos países da América Central e da América do 

Sul, o que proporciona uma maior oferta do produto e sua maior divulgação. 

                                   

 

                                 Figura 11. Bico de garça (Heliconia psittacorum). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fonte: SEMMA (2017).                                               
 

Outra espécie em quantidade expressiva na área é os buritis (Mauritia Flexuosa), 

correspondente a fitofisionomia de vereda que são encontradas em solos hidromórficos, estas 

são indicadores ecológicos da presença de água na superfície, como também em solos mal 

drenados e encharcados. São frequentemente associados à existência de nascentes e poços 

d’água e dependem da água para sua dispersão e germinação (LIMA, 2012). Verificou-se 

presença de vegetação rasteira e algumas plantas mortas e outras danificadas, pois a área vem 

sofrendo queimada periodicamente é o caso dos buritizeiros mostrado na Figura 12.  
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              Figura 12. População de buritizeiros afetada pelo fogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fonte: SEMMA (2017).                                               

 
10.2. FAUNA 

                 O levantamento foi realizado a partir de observação em campo. A fauna existente 

na área de estudo 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 2. 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 Pia-pau 

Turdidae Sabiá 

Columbina sp Rolinha 

Crotophaga ani Anu preto 

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi 

ESPÉCIES DE RÉPTEIS  

Eunectes Sucuri 

Bothrops jararaca Jararaca 
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Epicrates cenchria Saramanta 

ESPÉCIES DE ANFÍBIOS  

Bufos spp.  Cururu 

Osteocephalus Taurinus Perereca 

Rana pipiens  Rã 

ESPÉCIES DE PEIXES  

Callichthys callichthys Tamuatá 

Hoplias malabaricus. Traíra 

Crenicichla Jacundá 

Fonte: SEMMA (2017). 

É importante ressaltar que a antropização do ambiente em questão é responsável pela 

alteração na composição da fauna local.  A recuperação e preservação da área é uma medida 

imprescindível para a recomposição da biodiversidade do local. 

 

11. INFORMAÇÕES GERAIS 

11.1 FICHA TÉCNICA 

Quadro 2 – Ficha técnica ARIE Canavial da Helicônias. 

Categoria de Manejo e Nominação 
Área de Relevante Interesse Ecológico 

Canavial das Helicônias 

Gestor Responsável  
Secretaria Municipal do Meio Ambiente - 

SEMMA 

Área  9,92 hectares 

Perímetro 2.142 metros 

Localização 
Mesorregião Nordeste Paraense, 

Microrregião Salgado, Município de São 

João de Pirabas. 

Abrangência Bairro Olaria e Piracema 

Limites 

Rua Delfino, Travessa Caguira, Travessa 

Tubarão, Travessa Peixe Agulha, Rua 

Canavial, Rua Maria Pajé e Avenida 

Bandeirado. 

Biomas e Ecossistemas Igarapé do Canavial 

Aspectos Naturais Relevantes 
Igarapé do Canavial, Helicônia – espécie 

Heliconia psittacorum, nascentes e Área de 

Preservação Permanente (APP). 

Situação Fundiária  

Área de Patrimônio municipal doado pelo 

Instituto de Terras do Pará - ITERPA à 

Prefeitura Municipal de São João de Pirabas 

em 28 de julho 2004. Pertencente à 2ª Gleba 

Patrimonial, conome matrícula 6.895 Livro 
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2-Q, Fls 240/27 de dezembro de 2006 - 

Cartório 1º Ofício Comarca de Capanema. 

 

11.2. ACESSOS A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PROPOSTA 

  A U.C Canavial das Helicônias situa-se no bairro da Olaria, limite com o bairro da 

Piracema, e confronta-se com: Avenida Bandeirado, Rua Delfino, Travessa Caguira, 

Travessa Tubarão, Travessa Peixe Agulha, Rua Canavial e Rua Maria Pajé. Está situada 

entre as coordenadas geográficas extremas: - Ponto Norte: 00° 46’ 53.25 ” S e 47° 10’ 53.97” 

W.Gr.; Ponto Sul: 00° 47’ 08.7” S e 47° 10’ 49.2” W.Gr.; Ponto Leste: 00° 46’ 54.2” S e 

47° 10’ 45.0” W.Gr.; e Ponto Oeste: 00° 46’ 59.4 ” S e 47° 10’ 58.6” W.Gr. 

  O principal acesso é pela BR- 124, até o km 42, onde inicia a PA 440 que dá acesso 

a sede do município de São João de Pirabas. 

                              Quadro 3 – Acesso a U.C. 

 

Vias de acesso 

 

Distâncias 

BR- 124 acesso ao 

município 
42 km 

Km 42  até sede do 

município  
11 km 

 
 

11.3. ATRATIVOS E POTENCIALIDADES DE USO PÚBLICO 

A U.C terá estrutura multifuncional para oferecer à população sociabilidade, cultura 

e lazer, bem como, um espaço para educação ambiental e turismo. A seguir os atrativos 

oferecidos pela U.C. 

                           Quadro 4 – Atrativos da U.C. 

ARIE CANAVIAL DAS HELICÔNIAS 

Contemplação da Paisagem 

Caminhadas 

Observação da Natureza 

Interpretação da Natureza 

Fotografia 

Recreação Infantil 

Celebração 
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12. DIRETRIZES PARA IMPLANTAÇÃO 

12.1. NATUREZA ADMINISTRATIVA 

 

A ARIE constituirá uma unidade administrativa do Poder Executivo do Município de 

São João de Pirabas, sobre responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 

12.2. OBJETIVOS DA UNIDADE CONSERVAÇÃO NA CATEGORIA ARIE 

Os objetivos da unidade consistem em:  

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 socialização e tranquilidade para a apreciação 

da natureza. 

Apreciação Criará e oferecerá oportunidades para explorar e apreciar o rico 

patrimônio natural do município. 

Pesquisa  Oferecerá o desenvolvimento da pesquisa científica nas diferentes 

áreas de ensino. 

Educação Ambiental  Proporcionará espaços para o desenvolvimento de projetos de 

educação ambiental. 
 

12.3. PARTE INTERESSADA 

         Os “stakeholders” são os atores sociais quem tem interesse na criação da Unidade de 

Conservação proposta, aqueles que serão afetados direto ou indiretamente. Os potenciais 

“stakeholders” da ARIE Canavial das Helicônias são os seguintes: 

 

População População do Município 

Visitantes Veranistas, turistas, alunos e professores 

Associações Civis  
 

Instituto Remar 
 

 

 

12.4. RECURSOS HUMANOS 

  A unidade demandará a constituição de uma equipe formada pelo Gerente, 

Assistente de Operação e pelos responsáveis pelos serviços. Estima-se a necessidade de 8 

profissionais e 10 voluntários no período de férias.   
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Função Nível Escolar Profissão 
Quantida

de 

Gerente da unidade Nível Superior 

Arquiteto, Biólogo, Engenheiro 

Agrônomo, Engenheiro 

Florestal, Geógrafo ou Geólogo 

1 

Assistente de 

Operação 
Nível Técnico Técnico em Meio Ambiente 1 

Assistentes de 

operação 
Nivel Médio - - - 6 

  TOTAL 8 

Voluntários - - - - - - 10 

 
 

12.5 FORMAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO  

Conforme prevê o artigo 15 da Lei Municipal 940/2011 (Sistema Municipal de 

Unidade de Conservação) a ARIE Canavial das Helicônias 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. 

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”. 

O conselho consultivo será o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente- 

CONDEMA criado pela Lei Municipal 931/2010 - Política Municipal do Meio Ambiente 
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que cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente- CONDEMA no dia 28 de maio 

de 2010. 

12.6 ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO 

  O artigo 51 da SMUC (Lei 940/2011) 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. 

  Segundo a mesma legislação 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. 

 

12.7. INFRA-ESTRUTURA 

  A infra-estrutura da unidade será dimensionada no Plano de Manejo. Lista-se a seguir uma 

apreciação preliminar.  

● Guarita, Pórtico e Grande Mapa Explicativo da unidade; 

● Estacionamento; 

● Centro de Visitantes;  

● Sede Administrativa/Destacamento de Guarda Parque;  

● Sanitários coletivos; 

● Abrigos com mesas: 

● Mirante (torres de observação);  

● Cestas de lixo; 
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● Área gramada e arborizada, parque infantil; 

● Trilhas interpretativas sinalizadas ao longo do percurso; 

● Sistema de Sinalização: Placas bilíngües (português e inglês) padronizadas: 

informativas, direcionais e interpretativas; 

● Cercas: Em algumas áreas de vulnerabilidade ambiental. 

 

13. VISITAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

13.1. VISITAÇÃO 

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

● Moradores e estudantes da região; 

● Turistas domésticos e internacionais; 

● Veranistas; 

● Pessoas em busca de tranquilidade. 

 

Os principais polos potenciais emissores de visitantes são município de Belém e 

região metropolitana, município de Capanema e os demais que fazem limite com o 

município de São João de Pirabas.  

 

13.2 MANEJO DE ECOSSISTEMAS 

Mediante o que será exposto no plano de manejo, as seguintes atividades de 

manejo de ecossistemas poderão ser implementadas: 

 

a) Recuperação da mata ciliar do curso do igarapé 

 

b) Flora: 

 

● Recuperação de áreas degradadas;  

● Formação de pequeno arboreto e viveiro para propagação e replantio de espécies 

nativas. 

A Administração da unidade poderá transplantar algumas plantas nativas 

encontradas em lotes a serem edificados e com situação legal nas imediações, recuperando 

áreas degradadas da unidade.  

 

c) Fauna:  

● Recuperação e manejo de habitats; 
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● Repovoamento de pequenas espécies. 

 

13.3  PESQUISA E MONITORAMENTO 

A Administração da unidade estabelecerá parcerias com universidades visando 

conhecer em maior detalhe o clima, os solos, o relevo, a geologia, o igarapé, a fauna e flora 

e a ecologia do ecossistema, assim como a dinâmica socioeconômica das comunidades 

humanas e a história da área da U.C e entorno. O conhecimento será integralmente aplicado 

na gestão da unidade.  

 

13.4 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. Os serviços acima serão realizados pelos Guardas-Parque. 

 

13.5. COMUNICAÇÃO E MARKETING 

Para proporcionar a divulgação será realizado a montagem de website exclusivo da 

unidade de conservação com apoio de informações geradas pelo Plano de Manejo, eleição 

da planta e animal símbolo, edição de jornal anual, folhetos, dentre outros.   

 

13.6. GERENCIAMENTO COOPERATIVO E PARCERIAS  

Poderão ser firmados Termos de Cooperação Técnica com a Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), ONGs para implantação e co-gestão da unidade 

e parceria com empresas locais.  

 

13.7. PLANEJAMENTO E IMPLANTAÇÃO 

O principal instrumento de planejamento é o Plano de Manejo da ARIE, que deverá 

ser elaborado com a participação das universidades, associações civis e ONGs que atuam 

regionalmente, principalmente através do Conselho Consultivo.  

 

 

 

 



30 

 

  

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

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

 

14.  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A Unidade de Conservação denominada Área de Relevante Interesse Ecológico 

Canavial das Helicônias objetiva manter os ecossistemas naturais de importância regional ou 

local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos 

de conservação da natureza. Trata-se de compatibilizar a conservação da natureza com o uso 

sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 

 

Com base no estudo técnico, a criação da unidade de conservação atesta a imensa 

relevância para a conservação da biodiversidade, dada as características dos atributos que  

inegavelmente necessitam   ser   considerados   “alvos   de   preservação, recuperação e 

manutenção”, como os mananciais superficial e subterrâneo, reserva hídrica de extrema 

importância para o futuro abastecimento de água da região, além de componentes florístico 

como as helicônias e os miritis, esses por sua vez relevantes para a biota regional. 

 

A criação da ARIE na zona urbana do município irá também garantir um espaço 

público voltado à cultura, lazer e educação ambiental da população desenvolvimento o 

turismo local da região. 
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