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Na comunidade de São Miguel é possível identificar belezas cênicas peculiares como a 
cachoeira da Neblina, a cachoeira do Mutum e a cachoeira da Pedra Furada, todas inseridas no 
catálogo de turismo do município de Presidente Figueiredo. Um dos motivos fortes para se 
preocupar com a situação ambiental da área é aumento da população local e o turismo 
predatório. Neste sentido, o estudo avaliou a atual situação ambiental em torno das cachoeiras 
da Neblina, do Mutum e a da Pedra Furada. Para o estudo foi realizada, em 2005, avaliação 
ecológica rápida “in loco” utilizando formulários para registro dos aspectos fisionômicos e 
estruturais e GPS. No entorno da cachoeira do Mutum a fisionomia da vegetação é a de 
campina com estrato arbustivo pouco menos que 15 metros de altura. As espécies florestais 
predominantes foram angelim da campina, araçá, goiabinha, sucuúba, ingá xixica, jatobá da 
campina, ambé, buriti da campina, jatobazinho e paxiubinha da campina. Também foi 
observada nas formações rochosas uma forte presença de línquens. A vegetação em torno das 
cachoeiras da Pedra Furada e da Neblina é a ripária, com estrato arbóreo de até 25 metros de 
altura. As espécies florestais predominantes foram: abiurana, Amapá, urucurana, tachi, buriti, 
lacre, saracura da beira d´água, bacaba, carapanaúba, tauari, envira, breu, cupiuba e ingá. Em 
geral, foi identificado, em torno das cachoeiras, um número entre dois a quatro estratos 
arbóreos densos, onde a presença de clareiras foi praticamente nula. A textura e coloração do 
solo variavam de arenosa de cor branca à arenosa branca lavada. Nestes ambientes há, 
limitações do solo quanto à estrutura, fertilidade e retenção de água. Foi observada presença 
de rocha sedimentar e arenítica, entre 50% a 90% de rochosidade. Por constituírem reservas 
legais dos proprietários e por se encontrarem distantes de sua área principal de influência, 
favoreceu a conservação do local, sendo possível observar floresta primária em seu entorno. 
No entanto, na cachoeira da Pedra Furada e da Neblina, a principal ameaça constatada foram 
inscrições em afloramentos rochosos e dispersão de resíduos próximos do local. Devido aos 
atributos turísticos é necessária a adoção de práticas conservacionista e preventiva para que o 
turismo predatório não interfira na beleza e na conservação das cachoeiras.
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