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DESCRIÇÃO DA PORTARIA 

NORTE 

' "- 

Partindo do llfl'tõ·1, de coordenadas geQ 

gráficas aproximadas 02Rso•os•N e 609 

33•1S"Jílgr, aftyl.tv.f.0.:'"-4'. ç_q;n.1;".ZUêtre.!à"'.- do' 

!fãrapê·-cànàüàriim com o" Iga'rapê·-~u·rrãf; 

dai, ~e~ue por uma linha seca de' azimy_ 

te aproximado 74226• até o Ponto 2, de 

coordenadas geográficas aproximadas 029 

ná 

CóriFl"üênc! a- •i'lllt'!1garapé lJma·-""l:febominA 

~o, com'"êi'Tgã.t"ãpé "'Ra-ta-Hàt/1; dai, s_g 

gue pela margem esquerda do Igarapé M-ª. 
ta-Matá no sentido montante até o Ponto 

3, de coordenadas geográficas aproximl!. 

das 02R49'20"N e 60930'12-Wgr. 

. . ..••. - 

LESTE 

Do ponto 3, segue por uma linha seca de 

azimute aproximado 164228' até o Ponto 
1 

4, de coordenadas geog{áficas aproxima 

das 02R47'05"N e 60929'35-Wgr., 

.P,1ll;ihárgei,f' esquerda "'ifflttdãr.ipé .. St.{t 

l'ãõ, !õcal. cfefiõminl!JdO''"'&!lge-",:il8'-·11fá tinta'; 

dai, segue pelo referido igarapé margem 

esquerda no sentido montante até o Pon. 

to 5, de coordenadas geográficas aproxi 

madas 02g45•2s·N e 60§28'30-Wgr. 
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INTENÇAO DA DELIIIITAÇAO 

NORTE '•t , .. - .·, 

Partindo do c,ntt>" ·1, de coordenadas 

geográficas aproximadas 02949'07"N e 

60R32 '48.Jigr., v:tuado na ·confluência, 
(O ·-igarapé Canauantm--eomo--o- ---·-igarapé 

fUrrão~ dai, segue por uma linha seca 

de azimute aproximado 86§48• até o 
?; · 

Ponto 2, de coordenadas 

aproximadas 02g49•2s•N e 

geográficas 

60927'28" 

Wgr., Ff'tüàdo 'na· c~n:fluência do Igarí!,. 

lfl! Vêlitania, .. com o Igarapé 'Mata-Ma't'I; 
;'·. 

.... ~ . 

dai, segue pela margem esquerda do 

Igarapé Mata-Matá no sentido montante 

até o Ponto 3, de coordenadas geogri 

ficas aproximadas 02948'2B·N e 60§25' 

01•wgr., sit:uado na confluência 

Igarapé Folharal ~. 
11,. 

do 

LESTE 

Do Ponto 3, segue por uma linha seca 

de azimute aprpximado 233102• até o 

Ponto 4, de coordenadas geográficas 

aproximadas 02§45'24·N e 

Wgr., ,rttzado-fia ·margem esquerda dó 
rg-a-ràpê .. SurrãÓ, J'tjcaJ- ãenôminado 'áe 
page"'"tlã-Ma tin tá; dai, segue pelo refg 

rido igarapé margem esquerda no senti_ 

do montante até o Ponto 5, de coorde 
nadas geográficas aproximadas 02244• 
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SUL 

Do Ponto 5, segue por uma linha seca de 

azimute aproximado 2S2•24' até o Ponto 

6; de coordenadas geográficas aproxima 

das 02•44•1o·N e 60•32'271PJ1gr, UliJJJS. 
~be~~--~ga'Hp~ ·-r1a ··-onçl!r; 

L , .- • . "'--' OESTE 

Do Ponto 6, segue pela margem a irei ta 
do ~o ·igarapé.nó sentido jusante, 

até o Ponto 7, de coordenadas geográfi 

cas aproximadas 02945'SO·N e 60934 • is» 

tlgr., p.ttmnnr-nã-ct:mf'luência com o Igá 
rapé dõ" .• Itt1rc1:u-;- dai, segue por uma li 

nha seca de azimute aproximado 13•11' 

até o Ponto 1, inicial da presente des 

crição perimétrica. 

f ' ''-..- .. •' SUPERF!CIE 

SUPERFÍCIE 

EXPRESSA: 

REAL 

6.324 ha 

8.000 ha 

PERÍMETRO EXPRESSO: 34 km 

.02. 

SUL 

Do Ponto 5, segue por uma linha seca 

de azimute aproximado 255124' até o 

Ponto 6, de coordenadas geográficas 

aproximadas 02•43•5s•N e 60•31•32• 

ligr. , f'l tuado na cabeceira do ·rgarapé · 

lfa Onça: 

OESTE 

Do Ponto 6, segue pela margem direita 

do ~ferido igarapé·no sentido jusa.Q 

te, até o Ponto 7, de coordenadas geQ 

gráficas aproxiamdas 02•45•33•N e 609 

34•s1•Ngr; ~0·~·12a~cont'luência colr 

f~Igarapê do Inácio~ dai, segue por 

uma linha seca de azimute aproximado 

29956' até o Ponto 1, inicial da prg_ 

sente descrição perimétrica. 

SUPERFÍCIE REAL: 10.930 ha /1 

-: ',, 
PERÍMETRO REAL- : 50 km 

SEP Quadra 702 Sul 
Edlfklo Lex, 3~ andar 

Cl!P 70.330 Brasma D.F. 
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