
Áreas Protegidas

Em Oriximiná e Óbidos, existem diversos espaços territoriais 
que são reconhecidos pela legislação brasileira como áreas 
que ajudam a proteger o meio ambiente e que são chamadas 
de Áreas Protegidas.

São consideradas Áreas Protegidas as Unidades de Conservação, 
as Terras Indígenas e as Terras Quilombolas.

Terras Indígenas e Terras Quilombolas
O Decreto Federal nº 5.758 de 2006 que criou o Plano Estratégico 
Nacional de Áreas Protegidas reconhece a contribuição das 
Terras Indígenas e Quilombolas para a conservação do meio 
ambiente juntamente com as Unidades de Conservação.

Os direitos dos indígenas e quilombolas às suas terras está 
garantindo na Constituição Federal.

As Terras Indígenas são demarcadas e homologadas pelo 
governo federal.

Já as Terras Quilombolas podem ser tituladas tanto pelo governo 
federal, quanto por governos estaduais e municipais.

Unidades de Conservação
As unidades de conservação (UCs) são áreas criadas com 
o objetivo de promover a proteção e a conservação do meio 
ambiente. As Unidades de Conservação podem ser criadas 
pelo governo federal, pelos governos estaduais ou pelos 
governos municipais. 

Populações tradicionais
Além dos povos indígenas e comunidades quilombolas, outras 
comunidades tradicionais – como as comunidades ribeirinhas – 
com os seus modos de vida, conhecimentos e tradições próprios 
contribuem também com a conservação do meio ambiente nos 
territórios que ocupam.

No entanto, seus territórios não considerados Áreas Protegidas.
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Áreas Protegidas  
em Oriximiná e Óbidos

Nos municípios de Oriximiná e Óbidos estão localizadas  
14 Terras Quilombolas, 5 Terras Indígenas e 6 Unidades  
de Conservação. Veja a lista completa abaixo.

Terras Quilombolas
• Boa Vista
• Água Fria
• Trombetas
• Erepecuru
• Alto Trombetas I
• Alto Trombetas II
• Cachoeira Porteira
• Ariramba
• Cabeceiras
• Peruana
• Patauá do Umirizal
• Muratubinha, Mondongo e Igarapé-Açu dos Lopes
• Nossa Senhora das Graças
• Arapucu

Terras Indígenas
• Zo’é
• Nhamundá-Mapuera
• Trombetas-Mapuera
• Kaxuyana-Tunayana
• Tumucumaque

Unidades de Conservação
• Reserva Biológica do Rio Trombetas
• Floresta Nacional de Saracá-Taquera
• Floresta Estadual Trombetas
• Floresta Estadual Faro
• Estação Ecológica do Grão-Pará
• Floresta Estadual Paru
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