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MOSAICO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA: ÁREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA) AIMORÉS, MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE 
PIRABAS, ESTADO DO PARÁ 
 
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DE PIRABAS 

ESTADO: PARÁ 

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL AIMORÉS: 
 

 Área: 7,60 ha                              Perímetro: 2.394 metros 
 

 Confrontações: 

o NORTE: Rua do Porto, Rua São Francisco, Rua Taperinha e com quem 

de direito; 

o SUL: Terreno do Sítio Flor do Sal e com quem de direito; 

o LESTE: Rua São Francisco, Rodovia PA 124 e com quem tem direito; 

o OESTE: Rua Taperinha, terre do Sr. Manuel e com quem tem direito. 

 

DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

 

Estes perímetros denominados de Área de Proteção Ambiental Aimorés, onde 

todas as coordenadas geográficas aqui descritas estão referenciadas ao Sistema 

Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema de Coordenadas 

Datum SIRGAS2000, e cujos limites e vértices foram definidos com auxílio do GPS da 

marca GARMIM, modelo etrex 20x, bem como expedição realizada à área pela equipe 

técnica da SEMMA. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

O Área de Proteção Ambiental Aimorés possui uma área de 7,60 ha (Sete 

hectares e sessenta centiares), conforme o seguinte memorial descritivo, cujo 

perímetro inicia no ponto P01 (0°46'3.06"S e 47°16'59.62" W.Gr.), localizado na 

Rodovia PA 124 segue-se ao ponto P02 (0°45'58.86"S e 47°16'57.36" W.Gr.), na 

direção nordeste, distância 145 m, localizado no terreno do Sítio Flor do Sal. Do P02 

segue-se ao P03 (0°45'58.80"S e 47°16'55.04" W.Gr.), na direção leste, com distância 

de 72 m, ainda no terreno do Sítio Flor do Sal. Do P03 segue-se ao P04 (0°45'57.50"S 

e 47°16'52.88" W.Gr.), na direção nordeste, com distância de 150 m, localizado no 

terreno do Sítio Flor do Sal. Do P04 segue-se ao P05 (0°45'58.86"S e 47°16'50.16" 

W.Gr.), na direção sudeste, na distância de 94,1 m, localizado no terreno do Sítio Flor 



do Sal. Do P05 segue-se ao P06 (0°45'55.86"S e 47°16'48.90" W.Gr.), na direção 

nordeste, distância de 132 m, localizado no terreno do Sr Manuel. Do P06 segue-se ao 

P07 (0°45'53.52"S e 47°16'52.38" W.Gr.), na direção noroeste, distância de 136 m, 

localizado no terreno do Sr Manuel. Do P07 segue-se ao P08 (0°45'55.76"S e 

47°16'56.13" W.Gr.), na direção sudoeste, distância de 195 m, localizado no limite do 

terreno do Sr. Manuel . Do P08 segue-se ao P09 (0°45'49.46"S e 47°16'57.41" W.Gr.), 

na direção noroeste, na distância de 14,5 m, localizado no terreno com quem de direito. 

Do P09 segue-se ao P10 (0°45'49.29"S e 47°16'56.98" W.Gr.), na direção nordeste, na 

distância de 14,4 m, localizado no terreno com quem de direito. Do P10 segue-se ao 

P11 (0°45'48.37"S e 47°16'56.93" W.Gr.), na direção nordeste, distância de 28,9 m, 

localizado no terreno com quem de direito. Do P11 segue-se ao P12 (0°45'48.04"S e 

47°16'56.14"W.Gr.), na direção nordeste, distância de 26 m, localizado no terreno com 

quem de direito. Do P12 segue-se ao P13 (0°45'45.92"S e 47°16'57.05" W.Gr.), na 

direção noroeste, distância de 71,3 m, localizado no limite do terreno da Sra Mayara, 

na Rua Taperinha. Do P13 segue-se ao P14 (0°45'46.20"S e 47°16'57.52" W.Gr.), na 

direção sudoeste, distância de 17,5 m, localizado no terreno com quem de direto ainda 

na rua taperinha. Do P14 segue-se ao P15 (0°45'47.15"S e 47°16'57.22" W.Gr.), na 

direção sudeste, distância de 30,2 m. localizado com quem de direito. Do P15 segue-se 

ao P16 (0°45'47.55"S e 47°16'58.21" W.Gr.), na direção sudoeste distância de 34,4 m, 

localizado no terreno com quem de direito. Do P16 segue-se ao P17 (0°45'46.31"S e 

47°16'58.23" W.Gr.), na direção nordeste, distância de 38,5 m, localizado na rua 

taperinha, limite com terreno com quem de direito. Do P17 segue-se ao P18 

(0°45'45.78"S e 47°16'57.16"W.Gr.), na direção nordeste, distância de 36,7 m, 

localizado limite coma rua taperinha, no terreno com quem de direito. P18 segue-se ao 

P19 (0°45'43.30"S e 47°16'58.03" W.Gr.), na direção noroeste, distância de 81,1 m, 

localizado no terreno com quem de direito. P19 segue-se ao P20 (0°45'43.63"S e 

47°16'58.84" W.Gr.), na direção sudoeste, distância de 29,6 m, localizado no terreno 

com quem de direito. P20 segue-se ao P21 (0°45'41.14"S e 47°17'0.34" W.Gr.), na 

direção noroeste, na distância de 88,6 m, localizado no terreno da Sra. Andreia, limite 

com a Rua do Porto. P21 segue-se ao P22 (0°45'41.69"S e 47°17'1.10"O W.Gr.), na 

direção sudoeste, na distância de 28 m, localizado no terreno de quem com direito, 

limite com a rua do porto. Do P22 segue-se ao P23 (0°45'43.67"S e 47°17'0.23" W.Gr), 

na direção sudeste, distância 68 m, localizado no terreno com quem de direito. Do P23 

segue-se ao P24 (0°45'44.11" S e 47°17'0.61" W.Gr.), na direção sudoeste, distância 



de 16,8 m, localizado no terreno com quem de direito. Do P24 segue-se ao P25 

(0°45'46.82" S e 47°16'59.35" W.Gr.), na direção sudeste, distância de 91,8 m, 

localizado limite com a rua taperinha. P25 segue-se ao P26 (0°45'47.96" S e 

47°17'2.43" W.Gr.), na direção sudoeste, distância de 99,9 m, localizado limite com a 

Rua São Francisco. P26 segue-se ao P27 (0°45'48.80" S e 47°17'2.07" W.Gr.), na 

direção sudeste, e distância de 27,6 m, limite com a rua São Francisco. P27 segue-se 

ao P28 (0°45'48.56" S e 47°17'1.24" W.Gr.), na direção nordeste, e distância de 27,9 

m, limite com o terreno da Sra. Claudete. P28 segue-se ao P29 (0°45'49.12" S e 

47°17'0.97" W.Gr,), na direção sudeste, distância de 18,8 m, localizado limite com o 

terreno do Sr. Fernandes. P29 segue-se ao P30 (0°45'48.70" S e 47°16'59.62" W.Gr.), 

na direção nordeste, distância de 42,8 m, localizado no terreno com quem de direito. 

P30 segue-se ao P31 (0°45'50.69" S e 47°16'58.98" W.Gr.), na direção sudeste, 

distância de 64,2 m, localizado no terreno do Sr Jackson. P31 segue-se ao P32 

(0°45'50.97" S e 47°16'59.58" W.Gr.), na direção oeste, na distância de 106 m, 

localizado no terreno com quem de direito. P32 segue-se ao P33 (0°45'54.08" S e 

47°16'58.30" W.Gr.), distância de 106 m, localizado limite com o terreno da Sra. 

Fátima. P33 segue-se ao P34 (°45'41.69"S e 47°16'59.94" W.Gr.), na direção sudoeste, 

distância de 52 m, localizado no terreno da Sra. Jandira. P34 segue-se ao P35 

(0°45'58.34" S e 47°16'59.61" W.Gr.), na direção sudeste, distância de 115 m, 

localizado no terreno do Sr. Manuel. P35 segue-se ao P36 (0°45'59.72" S e 47°17'0.65" 

W.Gr.), distância de 55,2 m, localizado limite com o terreno do Sr. Manuel, na Rodovia 

PA 124. P36 segue-se para o P01, distância 104 m, na Rodovia PA 124, fechando o 

polígono irregular e encerrando este perímetro de 2.394 metros. 
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Legenda: 

APA Aimorés 

Área: 7,60 ha 


