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Fundação Nacional do Índio ·<1"'-1~ r'l>(,j 
MINISTÉRIO DO INTERIOR •,._!A N.º ~~/ ....... ~""". 

INFO: 046/DEF/93 Brasília, em 07 de abril de 1993. 

Do: Engenheiro José Jaime Mancin 

Ao: Presidente da CEA e Coordenador da DID 

Ass: Memorial Descritivo e Mapa da Ãrea Indígena Raposa/Serra do Sól. 
Ref: Processo FUNAI/BSB/3233/77. 

Senhor Presidente, 

·t 

Atendendo a solicitação da antrop6loga Maria / 

Guiomar de Mello, Coordenadora do GTI criado pela Portaria n9 1141,de 

6 de agosto de 1992, e na qualidade de membro da CoMissão Especial de 

Análise-CEA, e ainda considerando a nova siternática de demarcação de 

terras indígenas estabelecida pelo Decreto n9 22/91,Portaria n9 239 / 

9~ e os. n9 04/SUAF/91, elaborei o Memorial Descritivo e organizei o 

Mapa de Identificação da área indígena em questão, que acompanharão a 

presente informação. 

' 

Considerando que este servidor não participou/ 

dos estudos de campo ~uando da identificação dos novos limites, e sim 

quanto ao aproveitamento dos trabalhos cartográficos apresentados pe 

lo Técnico em Agrimensura ZENILDO DE SOUZA CASTRO, lotado na ADR de 

:t-lanaus/AM, -membro do citado GTI, cujas peças tecnicas encaminhadas fo 

ram anexadas às Fls. / , c1o processo referenciado, a responsa- 

bilidade deste engenheiro limita-~e apenas aos dados lançados sobre/ 

as folhas topográficas do IBGE, l'· 8scala 1:250.000, e que será prod~ 

zido um novo mapa, no qual figurat~ o novo limite proposto pelo GTI 

para a Ãre,a Indígena Raposa/Serra à · Sol, que calculado mecanicamente 

através de planí~etto sua superfície será de 1.678.800 ha, para um p~ 

rímetro de 1.000 Km, ambos ap~oxirnados, cujas t~rras estão localizadas 

nos Municípios de.Boa Vista e Normandia, Estado de Roraima. 

Solicitamos ainda, através do FAX 044/DAF/93 -a 

, Comissão Demarcadora de Limites a relação dos marcos de fronteira en- . ~ 
tre o Brasil/Venezuela e Guiana,limites da.área indígena em questão, 

e que foi prontamente atendido conforme FAX n9 025, de 02/04/93, cujos 
dados serão arquivados no processo. 

As coordenadas goegráficas dos pontos definidores 
de limite foram extraídas através de interpolação gráfica no sistema/ 

CTM e transfornadas por prog;~füra~ J'dpti tude e Longitude. 
l:difíl'iO l.cx , ~!' andar Atenciosame 1.e 

CEP vo :no Bravíha D.f. n .:,o$f 
0,11&.S, •. ~~ 



DIRETORIA OE ASSUNTOS FUNDIARIOS 
DIVISÃO DE DEMARCAÇlO E FISCALIZAÇÃO 
MEMORIAL DESCRITIVO DE DELIMITAÇÃO 

DENOMINAÇÃO 
Area Indlgena Raposa Serra do Sol 

ALDEIAS INTEGRANTES 
85 Aldeias 

GRUPOS INO!GENAS 
Macuxi - Wapixana - Ingarikó - Taurepang 

LOCALIZAÇÃO 
MUNIC!PIOS: Boa Vista e Normandia 
UNIDADE REGIONAL: ADR de Boa Vista 

COORDENADAS DOS EXTREMOS 

ESTADO: Roraima 

f!XTREMOS 
·ijpRTE: 
LESTE: 
SUL: 
O~STE: 

NOMENÇLATURA 
~R. 5,6,10,11 
ÃREA: 

PERfMETRO: 

LATITUDE 
- 05º16 '20' 'N 
03°26 '50' 'N 
03°22 '26' 'N 
04°29'38' 'N 
BASE CARTOGRÃFICA 

ESCALA 
1:250.000 

[,ONGITUDE 
6 O 12 '4 3 ' 'WGr. 
59°30'40' 'WGr. 
60°19 '13' 'WGr. 
61°08'01' 'WGr. .•. 

ORGÃO 
IBGE 

ANO 
1986 

1.678.800 ha (hum milhão,seiscentos e setenta e oito mil 
oitocentos hectares) 

1.000 km aproximadamente 
Descrição do Perímetro 

NOHTE: Partindo do Ponto "l" de coordenadas geográficas OS012'07,6''N e 
60 44'14,l''WGr., localizado sobre o Monte Roraima no Marco de Trijun 
ção das fronteiras Brasil-Guiana Britânica - Venezuela; dai, segue pelo 
limite internacional Brasil-Guiana até 8 Ponto "2" de coordenadas ge~ 
gráficas aproximadas 05°14'55,0''N e 60 08'05,0''WGr., localizado ,na 
cabeceira do Rio Maú ou Ireng. - 

.LESTE: Do ponto antes descrito, segue no sentido jusante pelo rio Ma.Ú 
ou Ireng até a confluência do Igarapé Uanamarã, no Ponto "3" de coorde 
~adas geográficas aproximadas 03 51'42,6''N e 59°35'35,0''WGr. 
SUL: Do ponto antes descrito, segue no sentido montante pelo Igarapé 

1Ua 
. namará até a confluência dg Igarapé Nambi,90 Ponto "4" de coQrdenadas 
, geográficas aproximadas 03 55'17,8''N e 59 41'46,S''WGr.6 da{,segue por 
uma linha reta no azimute e distância aproximados de 185 48'43'' - ••• 6 28.145,00 m até o Ponto "5" de coordenadas geográficas aproximadas 03 
40'06,6''N e 59°43'16,0''WGr., localizado no Marco Pirarara, junto a 
margem direita do Rio Maú ou Ireng; dai, segue no sentido jusante pelo 
citado rio até a confluência do Rio Tacatu6 no Ponto "6• de coordenadas 

·_..geográficas aproximadas 03°33'46,0"N e 59 52'15,S"WGr., da!, segue no 
sentido jusante pelo Rio Tacatu atéaconfluência do Rio Surumu, 8º Pon- 

.,to •7n de coordenadas geográficas aproximadas 03º22'26,5''N e 60 19' 
. 12,8' 'WGr. 

,OESTE: Do ponto antes descrito, segue no sentido montante pelo Rio Suru 
mu até a confluêncâa do Rio Miang, no Ponto "8" de coordenadas geográfi 
cas aproximadas 04 12'33,l''N e 60°47'59,0''WGr., da!, segue no sentidÕ 
montante pelo Rio Miang até sua mais alta cabeceira, no Ponto "9" de co 
ordenadas geográficas aproximadas 04º29'33,4''N e 6lº07'46,2''WGrb,dal; 
segue por uma linha reta no azimute e distância aproximados de 288 2ã'06• 
475,00m até 8 Ponto "10" de coordenadas geográficas aproximadas 04 29' 
38,3''N e 61 08'01,0''WGr., localizado na Serra Pacaraima,junto ao limi 
te internacional Brasil/Venezuela1 JªI. segue pelo citado limite até õ 
Ponto "l", inicial da descrição. __. -~ 

JOS! JAIME MANCIN - xC heiroi_Cjl:EA 57806/D/SP 
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DESPACHO N!! o 09 , DE JB' /05 /93 
Assunto: Processo FUNAI/BSB/889/93. Referência: Area Indígena RAPOSA SER 
RA DO SOL. Interessado: Grupos Indígenas Ingarikó, Wapixana, Macuxi Tay 
repang. EMENTA: Aprova o relatório de delimitação da Area Indígena em 
que se refere, com fulcro no Decreto n2 22, de 04 de fevereiro de 1991. 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO iNDIO - FUNAI, tendo em 
vista o que consta no Processo FUNAI/BSB/889/93, e considerando o Par~ 
cer n2 036/DID/DAF/93, de autoria do Antropólogo ARTUR NOBRE MENDES, que 
acolhe, face as razões e justificativas apresentadas, DECIDE: 

·' 

1. Aprovar as conclusões objeto do referido Parecer para afi 
nal, reconhecer os estudos e adequações à delimitação da A~e~~~--Indígena 
Rapos_a Serra do Sol, de ocupação dos respectivos grupos tribais com a sy 
perfície e perímetro aproximados de 1.678.800 ha e 1.000 km respectiva' 
m~nte, localizada nos Municípios de B09--..Vista e Normandia, Estado de 
Roraima. 

.•.. 

SYDNEY 

U do Parecer, Memorial Descri 
2, § 72 do Decreto n2 22/91. - 

2. Determinar a publicaçã 
tivo e Despacho, na conformidade do 

3. Encaminhar o respecti 
rio da ~ustiça, acompanhado da Min 
aprovaçao. 

emarcaçao ao Ministé 
Declaratória, para a 

,,. . ,, 

., 

.. 


