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MOSAICO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA: RESERVA 
EXTRATIVISTA BOM INTENTO 

 
MUNICÍPIO: SÃO JOÃO DE PIRABAS 

ESTADO: PARÁ 

RESERVA EXTRATIVISTA BOM INTENTO: 
 

 Área: 987 ha Perímetro: 30.798 metros 
 

 Confrontações: 

o NORTE: Ramal Bom Intento e Ramal Trevo/Água Boa; 

o SUL: Rio Chocoaré; 

o LESTE: Rio Carateua, Fazenda São João; 

o OESTE: Rio Maracanã, Porto Bom Intento e Vila Bom Intento. 

 

 
DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO 

 
 

Estes perímetros denominados de Reserva Extrativista Bom Intento, 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 Reserva Extrativista Bom Intento possui uma área de 987 ha (novecentos e 

oitenta e sete hectares), conforme o seguinte memorial descritivo, cujo perímetro inicia 

no ponto P01 localizado no ramal do Trevo/Água Boa, definido pelas coordenadas 

geográficas  0°48'35.86"S  47°22'32.48"O; daí segue no sentido sudoeste até o ponto 

P02 (0°49'0.22"S e 47°22'43.70"O), com distância de 803 m, localizado no Rio Maracanã, 

daí segue em linha reta até o ponto PO3, no sentido sudeste (0°49'52.05"S e 

47°22'26.73"O), localizado no Rio Maracanã, com distância de 1.756 m. Do P03 segue-

se ao P04 (0°50'18.82"S e 47°22'52.85"O), com distância de 1.231 m, no sentido 

sudoeste, localizado no Rio Chocoaré, daí segue para o P05 (0°50'26.76"S e 

47°22'38.47"O) no sentido sudeste, com distância de 487 m, localizado no Rio 

Chocoaré. Do P05 segue-se ao P06 (0°50'20.36"S e  47°22'24.24"O) em linha reta na 

direção nordeste e distância de 490 m, localizado no Rio Chocoaré. Do P06 segue-se ao 

P07 (0°50'26.29"S e  47°22'11.85"O) na direção sudeste e distância de 406 m, localizado 



no Rio Chocoaré, nas proximidades do porto Bom Intento. Do P07 segue-se ao P08 

(0°50'46.70"S e  47°22'11.01"O), localizado no Rio Chocoaré, no sentido sudeste e com 

distância de 636 m. Do P08 segue-se até o P09 (0°51'21.61"S e  47°21'39.69"O), na 

direção sudeste e distância 1.434 m, localizado no Rio Chocoaré. Do P09 segue-se até 

o P10 (0°51'4.77"S e  47°21'15.37"O) na direção nordeste e distância de 942 m, , 

localizado no Rio Chocoaré. Do P10 segue-se até o P11 (0°51'7.46"S e  47°20'57.21"O) 

na direção sudeste e distância de 564 m, , localizado no Rio Chocoaré. Do P11 segue-

se até o P12 (0°51'17.70"S e   47°20'55.75"O) na direção sudeste, , localizado no Rio 

Chocoaré, distância de 340 m. Do P12 segue-se até o P13 (0°51'13.99"S e  

47°20'39.07"O.) na direção nordeste e distância de 542 m, localizado no Rio Chocoaré. 

Do P13 segue-se até o P14  (0°51'5.00"S e  47°20'34.04"O) na direção nordeste e 

distância de 344 m, localizado no Rio Chocoaré. Do P14 segue-se até o P15 

(0°50'48.14"S e 47°20'31.19"O) na direção nordeste e distância de 528 m, localizado no 

Rio Chocoaré. Do P15 segue-se até o P16 (0°50'31.56"S e  47°20'19.28"O) na direção 

nordeste e distância de 647 m, localizado no Rio Chocoaré. Do P16 segue-se até o P17 

(0°50'29.32"S e  47°20'3.28"O) na direção  nordeste e distância de 506 m, localizado no 

Rio Chocoaré, nas proximidades do Rio Carateua. Do P17 segue-se até o P18 

(0°50'18.79"S e  47°20'1.42"O.) na direção nordeste e distância de 279 m, localizado no 

Rio Carateua. Do P18 segue-se até o P19 (0°49'44.40"S e  47°20'12.88"O) na direção 

noroeste, em linha reta e distância de 1,159 m, localizado com quem de direito. Do P19 

segue-se para o P20 (0°49'33.62"S  47°20'51.66"O) na direção noroeste e distância de 

1,252 m, localizado com quem de direito. Do P20 segue-se ao P21 (0°49'23.13"S e   

47°20'59.41"O), localizado com quem de direito, no sentido noroeste e com distância de 

395 m. Do P21 segue-se até o P22 (0°49'5.74"S e   47°20'55.89"O), na direção nordeste 

e distância 552 m, localizado com quem de direito. Do P22 segue-se até o P23 

(0°49'6.09"S e  47°20'45.85"O) na direção sudeste e distância de 289 m, localizado com 

quem de direito. Do P23 segue-se até o P24 (0°48'50.94"S e  47°20'24.76"O) na direção 

nordeste e distância de 846 m, localizado com quem de direito. Do P24 segue-se até o 

P25 (0°48'57.31"S e  47°21'1.08"O) na direção sudoeste, localizado com quem de direito, 

distância de 1,138 m. Do P25 segue-se até o P26 (0°49'12.31"S e   47°21'13.50"O) na 

direção sudoeste e distância de 619 m, localizado no ramal do Bom Intento. Do P26 

segue-se até o P27  (0°49'44.80"S e   47°21'1.97"O) na direção sudeste e distância de 

1,033 m, localizado com quem de direito. Do P27 segue-se até o P28 (0°50'5.38"S e  

47°21'19.69"O.) na direção sudoeste e distância de 1,064 m, localizado nas 

proximidades da Fazenda São João. Do P28 segue-se até o P29 (0°50'7.04"S e 

47°21'4.39"O) na direção sudeste e distância de 503 m, localizado nas proximidades da 

Fazenda São João. Do P29 segue-se até o P30 (0°50'26.21"S e   47°20'58.63"O) na 



direção sudeste e distância de 572 m, localizado com quem de direito. Do P30 segue-se 

até o P31 (0°50'34.67"S e   47°21'2.72"O) na direção sudoeste e distância de 297 m, 

localizado nas proximidades da Fazenda São João. Do P31 segue-se até o P32 

(0°50'31.54"S e   47°21'48.21"O) na direção oeste, em linha reta e distância de 1,422 m, 

localizado com quem de direito. Do P32 segue-se para o P33 (0°50'19.62"S e   

47°21'57.58"O) na direção noroeste e distância de 447 m, localizado com quem de 

direito. Do P33 segue-se ao P34 (0°49'55.62"S e   47°21'45.13"O), localizado na Vila 

Bom Intento, no sentido nordeste e com distância de 866 m. Do P34 segue-se até o P35 

(0°49'46.99"S e   47°21'45.48"O), na direção noroeste e distância 236 m, localizado na 

Vila Bom Intento. Do P35 segue-se até o P36 ( 0°49'47.06"S e  47°21'52.81"O) na direção 

oeste e distância de 222 m, localizado na Vila Bom Intento. Do P36 segue-se até o P37 

(0°50'2.85"S e 47°22'14.66"O) na direção sudeste e distância de 846 m, localizado com 

quem de direito. Do P37 segue-se até o P38 (0°49'51.35"S e 47°22'19.67"O) na direção 

nordeste, localizado nas proximidades do Porto Bom Intento, distância de 413 m. Do P38 

segue-se até o P39 (0°49'34.69"S e   47°22'3.07"O) na direção nordeste e distância de 

744 m, localizado com quem de direito. Do P39 segue-se até o P40  (0°49'29.90"S e   

47°22'4.72"O) na direção noroeste e distância de 164 m, localizado com quem de direito. 

Do P40 segue-se até o P41 (0°49'28.95"S e   47°22'21.23"O) na direção oeste e distância 

de 476 m, localizado com quem de direito. Do P41 segue-se até o P42 (    0°49'15.05"S 

e   47°22'28.81"O.) na direção noroeste e distância de 489 m, localizado com quem de 

direito. Do P42 segue-se até o P43 (0°49'10.00"S e   47°21'56.83"O) na direção nordeste 

e distância de 1,007 m, localizado com quem de direito. Do P43 segue-se até o P44 

(0°49'4.69"S e   47°22'0.70"O.) na direção nordeste e distância de 215 m, localizado com 

quem de direito. Do P44 segue-se até o P45 (0°48'54.04"S e   47°22'24.15"O) na direção 

noroeste, em linha reta e distância de 805 m, limite com o ramal do cupuzal. Do P45 

segue-se para o P46 (0°48'40.67"S e 47°22'20.57"O) na direção nordeste e distância 393 

m, localizado com quem de direito. Do P46 segue-se para o P01, localizado no ramal do 

Trevo/Água Boa, na direção nordeste e distância 419 m, fechando o polígono irregular e 

encerrando este perímetro de 30.798 metros.
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