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· Aprova• o · Relat6do - de __ Identificação
e o Reconhecimento,
territorial
da Comun'idadeNegra Rural de Cúriaú e a· Delimitação das terras
ocupadas pela mesma,_ Município de - Macapá, Estado do A111apá,
segundo Relatório - elaborado peLo Grupo Técnico - GT firmado pelo
Convênio n, 0 04/97 publiéado no Diário Oficial da - União n." 146, de Ql_
de agosto de 1997, - entre - a Fundação Cultural
Palmares - Mine
a
Universidade Federal _ de Alagoas -~- UFAL, que designa .os seguintes
profissionais
para os serviços
téénicos
especializados:
' Eliane
Cantarino O' Dwyer,_ Doutora em Antropologia ·social, ProfessÓra Adjunta
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do Departamento de Antropologia da Universidade Federal Flurninense/UFF
- Coordenadora; Francisco José.Lopes de Souza - Engenheiro Agrônomo;
Vamilson Freire Fontes - Técnico; e Rosa Elizabeth Maria Acevedo Marin
- Antropóloga, Professora da Universidade Federal do Pará, Núcleo de
Altos Estudos Amazônicos/UFPA; com fulcro no art. 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT e nos arts. 215 e 216,
da Constituição Federal.

/,--.

..

A Presidenta da Fundação Cultural Palmares - FCP, tendo em vista os
autos do Processo FCP n.0 01420.000295/98-69 e considerando o Parecer
n.0
001/FCP/MinC/98 do Grupo Técnico instituido pela Portaria Interna
da Fundação - Cultural Palmares n.0 06, de 27 de Julho de 1998,
publicada no Boletim Interno Nº 07 , mês julho · da Fundaçào Cultural
Palmares/Mine, formado por Rita Heloisa de Almeida - Antropóloga;
Mar;i.a Auxiliadora Cruz de Sá Leão - Antropóloga; Cristian Teófilo da
Silva - Antropólogo; Luciana Valéria Pinheiro Gonçalves - Advogada;
José Paulo Freire de Carvalho - Advogado e Sociólogo; Luis Fernando
Rosário Linhares - Engenheiro Agrônomo; Eliane cantarino O 'Dwyer Antropóloga; Marlene Santos Pessoa - Psicóloga e Marco Antônio
Evangelista da Silva - Li_cenciado em :Geografia face às razões. - e
jus ti fica tivas apresentadas decide:
·
·
l Aprovar a conclusão objeto do citado Parecer, reconhecendo os
estudos de Identificação e Reconhecimento territorial da Comunidade
Negra Rural de Curiaú, no 'Municipio de Macapá, Estado do Amapá e a
Delimitação da área por ela ocupada,
nos_ termos do Memorial
Descritivo.

2 - -Determinar a publicação no Diário Oficial da União deste Despacho
e do Parecer n.0 001/FCP/MinC/98.
3 - Oficiar ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária; IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis; FUNAI - Fundação Nacional do Índio; IPHAN
Instituto do Patrimônio Histórico e Artistico Nacional;
SPU
Secretaria do Patrimônio da União; e ao Governo do Estado do Amapá
para que se manifestem, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre questões
incidentes na área delimitada,
relacionadas ao âmbito de suas
respectivas competências.
PARECER

N9

1/98

O presente parecer contempla a Comunidade Negra Rural de
Curiaú, localizado no Municipio de Macapá, Estado do Amapá, com vistas
à
demarcação
e à
titulação
definitiva
da
terra,
pelo
seu
reconhecimento como Remanescentes de Quilombo, com base no art. 68 do
ADCT e nos arts. 215 e 216 da Constituição Federal, nos termos do
Convênio n. 0 04/97 publicado---no Diário Oficial da Un ão n , 0 146, de 01
de agosto de 1997.
í

LOCALIZAÇÃO
As terras da Comunidade Negra Rural
de
cur aü
localizam-se no Municipio de Macapá, Estado do Amapá, a 13 km da sede
do governo estadual. A paisagem de ~uriaú é marcada predominantemente
por vegetações de cerrado, campos de várzea e matas de várzea. Durante
a estação de chuvas, o lago do Curiaú ocupa grande superficie. Os
moradores atravessam-no em pequenas canoas para atingir a várzea e
matas, onde abrem roças, caçam e pescam. Na estação seca, a área do
lago transforma-se em campo, podendo ser atravessado à pé em todas as
direções para se colher frutos, caçar, fazer plantios e criar gado.
í

O Curiaú original, mais tarde batizado por seus
habitantes de Curiaú de Dentro ou Curiaú de Baixo, situa-se à beira do
lago e constitui-se de um pequeno circulo de casas de palha, paredes
de
muriti
e
ucubá.
Curiaú
de
Dentro
representa
o
local
tradicionalmente associado ao inicio da atual comunidade, sendo, pois,
muito apreciado por seus habitantes devido à proximi~ade de áreas de
coleta de frutos e de abertura de roçados.
Com a abertura de uma picada de l km em direção a
Macapá, surgiu novo lugar a qual chamam de curiaú de Fora ou de Curiaú
de Cima.
Curiaú de Fora é resultado da necessidade de expansão de
Curiaú de Dentro, principalmente ao tempo das chuvas e das inundações,
quando seus habitantes saem ã procura de terras altas para colocação
do gado.
Em curiaú de Dentro estão situados a Associação de
Moradores,
a Associaçao Atlética,
uma igreja católica e outra
evangélica, além do Salão de Fes·tas Nossa Senhora da Conceição. A
única rua, a de Santo Antônio, é local de muitas atividades e
animação. Já Curiaú de Fora tem menos casas, pouco movimento nos
finais de semana,
embora apresente maior número de casas. em
construção.
Segundo a tradiçao oral, Curiaú correspondia a um
te~~itório muito extenso no qual estavam inclusos localidades antigas
que foram pontos referenciais para trocas econômicas e culturais tais
como Campina Grande, Matapi, Ilha dos Porcos, Igarapé dos Lagos e
Pedreira. Atualmente Curiaú corresponde a uma área de aproximadamente
16 mil hectares cujos limites são ao norte as fazendas de Dodoca e
Xixeca, ao sul o bairro Novo Horizonte, ao leste o Conjunto Brasil
Nove e ao oeste o Curralinho.
·-·- .. 1
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DAS TERRAS DE CURIAÚ

E FORMAÇÃO

DA IDENTIDADE

Curiaú de Dentro e Curia(l de Fora, com população
aproximada de 538 habitantes, diferenciam-se dos bairros rurais e
urbanos regionais.
Esta diferença está expressa na vida social de
seus habitantes, nas atividades culturais e econômicas que exercem e
principalmente no discurso que detêm a respeito de si mesmos e da
origem do lugar onde habitam.
A principal fonte de informações sobre a história de
Curiaú é um documento intitulado 'Curiaú : suá vida, sua história",
escrito por Sebastiao Menezes da Silva e ilustrado·por M. Silva. Em 19_
páginas datilografadas, esse autor fornece um testemunho como pessoa
nativa de Curiaú, registrando 'sua preocupaçao com o passado, a luta
contra o·esquecimento, e ( •.. )·uma fala sobre a identidade".
Esse documento informa,
a partir do registro da
história oral, que Curiaú teve inicio há três séculos com a chegada _de
um casal de origem africana, possivelmente procedente da colônia
portuguesa de Mazagao, no norte da África'. A comitiva formada por esse
casal e sete escravos viaja através do rio Pedreira, levando 'gado
encambado em jangada~ e segu~ à pé até o local conhecido hoje como
sendo Retiro, no km 13.
Em expedições à procura de mel, um dos
escravos descobre Curiaú, voltando ao seu senhor para informar sobre
um lugar bom para instalar moradia e criar gado.
Essa primeira
referência é confirmada por documentos da história da formação do
estado do Amapá. Segundo estes registros, a administração colonial
teria doado gado aos coloncs vindos de Açores e Mazagão para que
implantassem a pecuária no~ campos naturais existentes na parte
litorânea do Cabo Norte.
Conforme explica o historiador iocal Sebastião Menezes
da Silva, os escravos protagonistas da origem de Curiaú não eram
propriamente fugitivos. Para o historiador local, esses sete primeiros
escravos continuaram a viver nas terras situadas na fronteira do
Curiaú a qual chamou de mocambo, porque eram férteis e propicias a
plantações. Lá faziam a farinha, o mel de cana, além de extrair o
barro, a tala e a embira para confecção de utensilios domésticos.
Portanto, as terras de Curiaú não chegaram a pertencer ao dono dos
sete escravos, que não chegou a ter herdeiros naturais, tampouco a
qualquer outro moradvr .. É o que assegura a antropóloga Rosa Elizabeth
Acevedo Marin ao afirmar que as terras de Curiaú foram herdadas de
seus ancestrais. Em 1891, numa viagem a Macapá, Domingas Francisca do
Espirito Santo, víuva de Francisco José Ramos faz o registro de posse
das terras de São Joaquim do Curiaú. Tratava-se, conforme o registro
fundiário, de 'uma légua de terras formada por campinas, lagos e
matas, de terras firmes e várzeas próprias para criação de gado vacum
e cavalar" Interessante observar que o mesmo documento aponta para
presença de 'vizinhos· comuns no mesmo t ez reno" tais corno Francisco
Ignácio dos Santos, Demiciar.a do Rosário, os herdeiros dos finados
Pedro Antônio da Silva e Manoel Ignácio, entre os demais citados todos considerados
integrantes da mesma comunidade. Em 1893,
Francisco Inácio dos Santos fez o registro de posse situada no igarapé
Criaú, igualmente nas terras denominadas São Joaquim.
No documento
fundiário lê-se que eram terras formadas por campos apropriados à
pecuária.
O registro quase simultâneo demonstra que as relações
entre familias extensas e a ocupação de dominios territoriais em comum
já ocorria desde meados do século XIX. Atualmente, conforme observou
a Antropóloga Acevedo, 'o grupo reconhece o território como patrimônio
comum recebido em herança dos que ocuparam a terra, _üos que realizaram
registros( ... } fato esse que não alterou o regime de uso e exploração
comum das terras. O aces.so e uso dos recursos é livre para aqueles que
permanecem e trabalham as terras do Curiaú e está garantido esse
direito para os que retornaram ... ".
Outros integrantes da comunidade fornecem elementos
esclarecedores da existência da expressão mocambo no vocabulário local
e regional. Para Manoel Gonzalo Ramos, o nome mocambo procede do fato
de ali ter sido local de refúgio de escravos. Para Reginaldo Miranda,
Curiaú teria sido descoberta por um escravo fugido, seu bisavô Balbino
Miranda.
Confirmando
os
relatos
dos
descendentes
desses
primeiros escravos, o historiador de Macapá, Nilson Montoril de
Araújo, escreve em um trabalho intitulado 'De Ladrão a ladrão a
história de uma nação (1996) que: 'A região do rio Curiaú pertencia ao
português Manoel Antônio Miranda e era rota dos soldados da Fortaleza
que se deslocavam para a vigia erguida a 600 metros da foz do citado
rio"
Para esse historiador de Macapá, o português Miranda permitia,
entre seus escravos, a presença de •escravos desgarrados" que
ali
passavam vindos da Fortaleza de Macapá e dos povoados de Macapá e de
Mazagão em fuga aos maus tratos da escravidão.
Entre os descendentes de e sc.ravos , encontra-se fortes
argumentos que sao favoráveis à versão relativa à presença de escravos
vindos da Fortaleza de Macap~. quando P.xplicam que a fartura natural
de alimentos permitia a formação de urna situação de autonomia
econômica e segurança aos escravos que conseguiam escapar dos núcleos
de colonização nas regiões adjacentes. Dai encontrar-se com frequência
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a expressão mocambocómo seri.doa ·origem de cur aú', · Para a Antropóloga
· Acevedo, o essencial
é que· essas· informações procedentes de fontes
oral e escrita explicam a 'presença e permanência ao longo do tempo de
escravos desse proprietário
ou de negros desgarrados que ele vigiava e
interceptava,
para que o grupo permanecesse nessas terras,
até o
presente".
í

ATIVIDADES PRODUTIVAS E MEIO AMBIENTE

A agricultura
constitui
atividade
central.
Ainda que
muitos da comunidade de curiaú trabalhem no garimpo ou na construção
civil,
sempre re.tornam às suas roças.
Os mais jovens trabalham na
roça e dedicam-se parcialmente
a atividades do ·setor terciário
como
vigilantes,
empregados· domésticos, funcionários de empresas privadas
ou do governo estadual e municipal. com a construção da estrada vieram
os compradores de farinha, de tucupi e de frutas, que encomendam
e vem
comprar regularmente.
Nos fundos e na parte
lateral
das casas
encontrám-se
.cultivos
de ~andioca,. maniva e uma diversidade
de
frutas. Nas matas· de várzea, cultivam frutas como a manga, cupuaçu,
jaca,
mama.o, goiaba,
ameixeira
que se somam às cultivadas
nos
quintais.
Dirigem-se em grupo· às Feiras do Produtor,· de Pacoval e
Macapápara realizar as vendas de seus produtos.
As atividades
de cultivo da terra são regidas por um
calendário agricola. Entre novembrÓe. dezembro fázem a preparação dos
terrenos.
Em janeiro aguardam as chuvas para plantarem a mandioca em
terra .encharcada. Em maio, realizam a capina. Após 12 e até mesmo14
meses, coihem a mandioca, com a qual fazem o tucupi e a tapioca.
Na
mata de várzea plantam a mandioca e a macaxeira junto a várias
espécies de frutas
tais como a laranjà,
abacaxi, banana e coco.
Cultivam igualmente milho, batata,
jerimum, cará, maxixe e feijão.
Fabricam nas casas de Farinha um tipo conhecido po_r farinha d' água. No
Curiaú de Dentro encontram-se 5 grandes e outras estão espalhadas na
mata de várzea. No Curiaú de Fora existem duas casas de farinha. o uso
da casa de farinha é organizado pelos grupos familiares
que seguem
regras prescritas
sobre os dias de trabalho 'no local e o uso do
tipiti,
peneiras,
vasilhas
e rodos.
Toda uma vida socí.a L é
, ,permanentemente recriada durante a preparação da farinha .. !Mulheres e
homens, adultos, adolescentes
e crianças circulam na Casa de Fàrinha
colaborando nás ·.diversas etapas de descascar, ralar, espremer, torrar
e armazenar,· além das que reservam para confeccionar ·cestas, tipitis
de buriti
e rodos de. madeiras. Durante essas sessões- coletivas
de
trabalho
também são reproduzidas
situações
sociais·. de · namoro,
casamento e criação de filhos ..
A coleta dos frutos do açai é trabalho feito por homens
jovens. Destinam o açai
para o consumo doméstico ·ou para ser
distribuido
entre parentes e vizinhos amigos, sendo, pois; raramente
vendido. O açai é prato diário da dieta local · e 'regional.
· Nas
adjacências
dos açaizais
estão as matas de várzea · utilizadas·
pelo
·grupoem suas .atividades produtivas. Segundoa AntroP.ólogaAcevedo, os
açaiiais
são freqüentemente invadidos por terceiros ·vindos de bairros
próximos. Para conter essa onda de invasão, os moradores de curiaú
têm instalado guaritas
e· se organizado em grupos .de vigilantes.
As
áreas
dos açai;ais
e as demais áreas
agricultáveis
devem ser
preservadas enquanto terras de usufruto comum desta comunidade.
.

.

A extração de madeira é atividade de estrita
finalidade
doméstica. O . carvão é extraido das matas que são queimadas para
preparação dos roçados. o pau mulato, a andiroba e o macaquero são
madeiras mais utilizadas
para fazer frecha!,
tábuas e construção de
casas.

os dados fornecidos pelo Plano de Desenvolvimento do
Amapá apontam para existência
de uma agricultura
regionalmente
decadente.
A Antropóloga Acevedo adverte para ·o uso de práticas
agricolas
inadequadas à conservação do meio . ambiente, à · carência de
transporte
para escoamento, presença de atividades de garimpo e uma
deficiente
assistência.técnica.
Segundo a Antropóloga, neste quadro em
que Curiaú de Dentro e Curiaú de Fora já se constituem em áreas
tradicionalmente
agricolas,
sua população nativa poderá confirmar a
opção pela produção hortifrutigran'jeira,
contribuindo
a_ssim para o
crescimento da economia de Macapá e ao mesmo tempo garantin_do sua
permanência nas terras
qUe ocupam secularmente.
Constitui
outra
pos s í.ve I opção, a · exploração turistica
da região. Em s:uma, a escolha
entre estas opções virá necessariamente da comunidade.
CONCWSÂO

o processo de Identificação,·nemarcação
e Titulação das
terras de curiaú teve inicio a partir. dos: esforços da Associação de
Moradores que representa a ComunidadeNegra Rural ali existente.·
Estas ações consistiram 'nc encaminhamento de oficios
diversos para informar a situação fundiár.ia de Curiaú. e ·solicitar 'que
o processo de titulação
das terras
fosse encaminhado como sendo de
dominio coletivo e em nome da Associação. Os oficios se· dirigiram ao
Coordenador Estadual de Meio Ambiente, ao Instituto
Nacional ,de
Colonização e Reforma Agrária, assim como aos chefes do executivo do
Municipio de Macapá e do Estado do Amapá, ao Procurador Gerál da
República no Estado do Amapáe ao Ministro da Cultura a quaL está
vinculada a Fundação Cultural Palmares
·
·
O problema fundiário pode ser datado em 1995, quando a
realidade étnica, cultural
e histórica
de curiaú era pouco conhecida
pelas
agências
governamentais,
acarretando
· a
tentativa
de
implementação da legislação agrária brasileira
através da distribuição
de iotes
individuais
(Ação Discriminatória
- INCRA), enquanto .em
terras de Quilombo, a titulação deve ser de uso co·mlim conforme Artigos·
215 ce 216 da Constituição
Federal Brasileira
e o Art. 68 do ADCT. Tal
ação colocava em ameaça o sistema t radâc í.onaâ de ·uso comum das terras
pelo qual o grupo negro ali existente
vinha se mantendo coeso há
muitas gerações, além de com isto estimular outras práticas de Lnvasãc
tais como a grilagem de terras e a exploração predatória dos recursos
naturais.
Em decorrência,
aAssociação·de.Moradores
reivindica,
juI)to
aos canais competentes, informações relativas
ao ·resultado da Ação
Discriminatória
quanto a relação
de posseiros
e proprietários
existentes
em curiaú bem como. cor respondent;e mapa·de localização
das
áreas por eles ocupadas.
·

Uma das conquistas da Associação foi a ·criação da APA,·Área de Preservação Ambiental- de ·curiaú. Contudo; esta iniciativa
comunitária, viabilizada
pelo apoio do governo estadu'lil, ainda obteve
poucos resultados.
Através dos canais supra mencionados, a·Associ:ação
vem reivindicando
informações quanto ao processo-·de
demarcação do
perimetro
da APA e uma efetiva
participação · na· formuiação dos
objetivos,
metas. e atividades
a serem· desenvolvidos; ·uma vez que o
desconhecimento das ações oficiais,
assim como.as suas protelações
e
indefinições
vem contribuindo para a .crescente invasão ·'de 'sem-terr.âs
urbanos".
Agravando ainda mais o problema f_undiário, há especulações
poli ticas em torno da incorporação de· curiaú em um novo-planejamento
urbano que certamente não coincide com as expectativas
e interes.ses do
grupo negro que ali vive tradicionalmente.
·

í

A atividade
de criação de gado , bovino ·e vacum· está
estreitamente
identificada
com a história
da ocupação de curiaú.
Contudo, a pecuária constitui
atividade
de um grupo. menor no quaI
atuam apenas algumas familias que herdaram gado de seus ancestrais.
Uma parte da produção dessa atividade é destinada ao consumodoméstico
da carne, leite ·:e que,ijo. A outra é reservada à procriação,
engorda e
venda.
Nas condições. ecológicas atuais,
as atividades de caça
e pesca são raràs. A pescá é uma das atividades mais afetadas pelas
mudanças sociais e ecológicas do Curiaµ. o lago e os poços ofereciam
espécies
diversas
de acará,
tamuatá,
matrixão,· traira,·
tucunaré,
cairá,
cará, pirapitinga,
mafirá, · jiju,
piranha,
pratinha,
matapá,
surubim, jacaré, tambaqui, ·entre outros.
Hoje a pesca constitui
uma
atividade
pouco lucrativa
e exclusivamente destinada
ao consumo
doméstico.
Curiaú é .com freqüência
invadido
por pascadoces
clandestinos
que penetram· à noite para pescar no · l<1.go e em poços .e
igarapés.
A rarefação
da variedade e da quantidade de espécies
aumentou com esta prática que é· feita sem cuidados minimos de manejo
dos poços. Novos projetos
e, principalmente,
o ecoturismo, poderão
ácarretar
a escassez e a extinção de espécies nativas, caso não se
introduza o monitoramento sistemático e disciplinado
destes
impactos.
raridade,
capivara,
região. :

A caça ·constitui
uma atividade
do passado .. Com
encontra-se
espécies
nati~as
tais
como tatu,
cutia,
veado, porco do mato e caititu,
que foram abundantes na

A Associação de Moradores de Curiaú foi criada porque
preexistia
uma organização social,
uma cultura e · uma história· dando
sentido às suas ações. os descendentes dos primeiros
escravos de
curiaú guardam ciosos a história de sua origem e as tradições corno o
'Batuque", o 'Marabaixo" e muitas outras · práticas
religiosas,
entre
outras econômicas, com as quais nutrem forte· sentimento de pertença a
lugar e grupo étnico especifico
(Boletim Informatiyo NUER. · Vol. 1,
n ;? 1., Florianópolis - UFSC. 1997:81).
seus direi tos à terra
estão respaldados na ocupação
secular, garantida por seus ancestrais desde as primeiras providências
para legalização e orgulhosamente mantida e defendida pela Associação
que hoje lhes representam. Prova disso é a presença dessa Associação
protagonizando
todas as .ações junto
aos orgânisÍnos públicos · e
governéµllentais para consecução da regularização
fundiária das terras
de curiaú.
·Em conformidade com os estudos de Identificação
e
Delimitação realizados pelÓ Grupo Técnico, com fulcro, no convên í.o Nº
04/97 e com a colaboração
ativa da Comunidade, concluiu-se 'pélo.
·reconhecimento de uma área .de 3. 268, 94 há e perimetro' de 26. 863, 07 m
com os limites
e confrontações
abaixo assinalados
no memorial
descritivo.
MEMORIAL DESCRITIVO

-

MUNICÍPIO: MACA.PÁ .

IMÓVEL: CUR!AÚ
ÁREA: 3.268,94

ha

PERÍMETRO: 26.863,07

MARCO INICIAL: P-1
COORDENADAS:

ESTE: 498.856,34

m -NORTE: ll.482,88m

m

LIMITES

E CONFRONTAÇÕES

NORTE: RIO CURV.Ú
LESTE: RIO CURV.Ú
SUL: PERÍMETRO URBANO DE MACAPÁ
OESTE: CCMONIDADE DE CURAALINHO

DESCRIÇÃO

DO

PERÍME~

Com inicio no marco P-1, acima descrito, pelas suas coordenadas
planas, UTM,· deste seque percorrendo o limite com terras do perimetro
urbano de Macapá, cOIII azimute de 266°28' 12" e distância de 7 .896,50 m
até o marco P-2, deste segue percorrendo com terras da Comunidade de
Cu:t:ralinho, com azimute de 38°35'41"
e distância de 4.885,70 m até o
marco P-3, deste segue percor:rendo com o rio Curiaó com distância de
8.931,27 m até o marco P-1, inicio da descrição deste perimetro.
·
OBS: P-1

P-2
P-~

c:ravado na foz do igarapé MuC81!1bo
cravado na baixa pequena
cravado 'na lagoa Manoel Felipe

Pelas razões expostas,
o Grupo Técnico instituido
pela Portaria
Interna da FUndaçãocultural
Palmares n. 0 06 de 27 de Julho de 1998,
recomenda a aprovação dos· estudos de Identificação
e Reconhecimento
territodal
da comunidade Negra Rui;-al de curiaú com fulcro no Art. 68
da ADCT e nos Arts. 215 e 216 da CF/88 e que. seja acatada a proposta
para Delimitação das terras ocupadas por esta ComunidadeRemanescente
de Quilombo, no Municipio Macapá, Estado do Amapá,. seguindo os
trâmites
necessários
a ti tu lação em nome da Associação Comunitária
pertinente
segundo a Comunidade e sua consequente Demarcação nos
limites do Memorial Descritivo acima.
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MEMORIAL DESCRITIVO ( *)
IMÓVEL: CURIAÚ
ÁREA :3.321,8931 ha

MUNICÍPIO: "MACAPÁ/AP
PERÍMETRO: 30.941,24 m

LIMITES E CONFRONTAÇÕES
NORTE: GLEBA MATAPÍ CURIAÚ. E VILA NOVA
LESTE: MARGEM DIREITA DO RIO CURIAÚ
SUL: ÁREA URBANA DA CIDADE DE MACAPÁ E LOTES 291,670, 16A, 193 E
25W.
OESTE: COMUNIDADE DB CURRALINHO E LOTES 200 E 43W
DESCRIÇÃO DO PERÍMETRO
O perímetro inicia-se no marco M-16 localizado na margem direita do rio Curiaú
no local denominado Mocambo e limite comum com o lote 25W, definido pela coordenada geográfica
de Latitude 00'07'05,l "N. e Longitude 51°00'35,0"Wgr., elipsóide SAD-69 e pela coordenada Plana
U.T.M. N"'10013051,660me É"'498917,460 m, referida ao Meridiano Central 51° Wgr.; deste, com
azimute de 247°58'01" e distância de 1.080,37 metros chega-se ao marco M-527 localizado no limite
do lote 25W; deste, com azimute de 233°05'52" e distância de 551,73 metros, chega-se ao marco MIO, localizado na divisa do lote 193; deste, com azimute de 230005'50" e distância de 312,87 metros
chega-se ao marco M-528F; deste, com azimute de 236°53'02" e distância de 343,30 metros chega-se
ao marco M-09; deste, com azimute de 256°01'15" .e distância de 469,52 metros chega-se ao marco
M-QLB 04; deste, .com azimute de 237°20'45" e distância de 257,30 metros, chega-se ao marco MQLB 05; deste, com azimute de 232"59'02'e distância de 272,87 metros chega-se ao marco M-13A;
deste, com azimute de 186°29'59" e distância de 340,55 metros chega-se ao marco M-QLB 06; deste,
. com azimute de 277"T0'51'' e distância de 471,91 metros chega-se ao marco M-QLB 07; deste, com
azimute de 276°35'03" e distância de 1.070,29 metros 'chega-se ao marco M-QLB 08; deste, com azimute de 267°25'58'' e distância de 548,99 metros chega-se,ao marco M-QLB 09; deste, atravessando a
rodovia do Curiaú com azimute de 298°17'38" e distância de 695,66 metros chega-se ao marco MSOlF, limite comum com o lote 16A; deste, com azimute de 252°57'22"e distância de 645,74 metros
chegá-se ao marco M-502F; deste, com azimute de 314°20'47" e distância de 58,88 metros chega-se
ao marco M-200F; deste, com azimute de 255°36'21" e distância de 139,43 metros chega-se ao marco
M-200G; deste, com azimute de 08°18'11" e distância de 653,29 metros chega-se ao marco M-IP;
deste, com azimute de 229"57'21'' e distância de 78,74 metros chega-se a estação MS-54; desta, com
azimute de 265~42'22" e distância de 144,65 metros chega-se a estação MS-53; desta, com azimute de
246°12'08" e distância de 360,53 metros chega-se a estação MS-51; desta, com azimute de
221°32'59" e distância ~e 171,66 metros chega-se a estação MS-49; desta, com azimute de 224°
09'33" e distância de 111;29 metros chega-se a estação MS-47; desta, com azimute de 237°23'53" e
distância de 205,35 metros chega-se a estação MS-45; desta, com azimute de 252°44'50" e distância
de 285,21 metros chega-se a estação MS-43A; desta; com azimute de 296°43'14" e distância de
360,64 metros chega-se ao marco M-2W; deste, com azimute de 312°37'53" e distância de 161,Sl
metros chega-se ao marco M-IW; deste, com azimute de 261°28'03" e distância de 1.642,72 metros
chega-se ao marco M-QLB 21; deste, com azimute de 10007'45" e distância de 300,51 metros chegase ao màrco.M-QLB 22; deste, com azimute de 09"29'19" e distância de 414,55 metros chega-se ao
marco M-QLB 23; deste, com azimute de 14°58'14" e distância de 312,48 metros chega-se ao marco
M-QLB 24; deste, com azimute de 91°46'29" e distância de 284,49 metros chega-se ao marco M-56;
deste, com azimute de 103°10' 15" e distância de 683,33 metros chega-se ao marco M-61; deste, com
azimute de 57°34'33" e distância de 250,19 metros chega-se ao marco M-60; deste, com azimute de
. 47°39'56"e distância de 338,40 metros chega-se a estação W-4; desta, com azimute de 350"45'.39" e
distância de 403,73 metros chega-se ao marco M-59; deste, com azimute de 358°35'59" e distância de
350,42 metros chega-se a estação B-01; desta, com azimute de 314°45'07" e distância de 468,78 metros chega-se ao marco M-13C; deste, com azimute de 354°54'00" e distância de 1.110,34 metros
chega-se ao marco M-QLB 28; deste, com azimute de 58°02'04" e distância de 2.620,61 metros chega-se ao maréo M-QLB 34; deste com azimute de 93°12'53" e distância de 1.482,09 metros chega-se
ao marco M-QLB 35;_ deste, com azimute de 115°26'3(1" e distância de 2.034,14 metros atravessando
a rodovia do Curiaú às proximidades da ponte sobre o rio do mesmo nome chega-se ao marco M-QLB
36; deste, com azimute de 123°24'03" e distâcia de 299,3 l metros chega-se a estação C-01, localizada
na margemdireita do rio Curiaú; desta, segue-se pela referida margem no sentido jusante (baixando)
com uma distância de 5.401,47 metros atéencontrar o marco M-16 ponto inicial da descrição deste
perímetro.
·

(*) Repühlicado por ter saído com incorreção, do original,
13-8-98, Seção 1, pág. 33.
(Of. n9 58/99 l
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