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• MINISTÉRIO OOMElO AM!Bl'm: 
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS 

DIRETORIA OE i;cosslSll:MAS 
Sain Av. L4 Norte, Ed S.:dc do lDAMA. CEP.: 70800-200 
Tclcfooes: (61) 316.1163/.316.1164 FAX.: (61) 225.1767 

INSTlTUíO S0ClO.t,J-N3íENTAL 
Data I I __ 
Cod. 33! 9 

Oficio~()~ 9 /2003/DIREC 
Brasília, 28 de abril de 2003. 

À Sua Senhoria o Senhor 
AURÉLIO VIANNA Jr. 
Diretor do Programa Piloto e do ARPA 
Secretaria de Coordenação da Amazônia 
Ministério do Meio Ambiente 
Brasília/D F 

Assunto: Efetivação do Projeto ARPA 

Prezado Senhor, 

1. Em atendimento ao requerido por Vossa Senhoria, referente às demandas relativas à 
implantação do Parque Nacional de Tumucumaque, estamos encaminhando cópia da Informação nº 
15/2003-CGREG/DIREC, que trata dos limites definidos para a referida Unidade de Conservação. 

2. Como Vossa Senhoria poderá observar, conforme mapa anexo que exibe em detalhe 
o limite da Terra Indígena Parque do Tumucumaque e do Parque Nacional das Montanhas do 
Tumucumaque, não existe nenhuma discrepância entre os dois. 

3. Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer 
outros esclarecimentos julgados necessários. 

Atenciosamente, 
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Informação nº f 5 /2003-CGREG/DIREC 

Senhora Diretora: 

Através do oficio nº 707/2003/SCA/MMA, o Diretor do Programa Piloto e do 
ARPA, Sr. Aurélio Vianna Jr., solicita que seja verificada a existência de sobreposição entre 
os limites do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque e da Terra Indígena Parque do 
Tumucumaque, 

Este assunto havia sido levantado e corrigido durante a fase de definição dos 
limites do Parque Nacional, conforme consta da informação nº 003/2002- 
DIREC/CGE UC/SC, de 18 de março de 2002 (cópia em anexo). 

A delimitação final, que constou no decreto de criação do parque, datado de 22 
de agosto de 2002, seguiu os limites da terra indígena, conforme estabelecido no decreto que 
homologou sua demarcação administrativa. Isto é o que consta do art. 2° do ato, reproduzido 
parcialmente abaixo. Houve apenas um equívoco, que aconteceu depois que o processo foi 
remetido para o MMA, na descrição das coordenadas do ponto O 1, onde a latitude que consta 
do documento preparado pelo IBAMA foi alterada de 02°26'44,21" N para 02°26'52" N. Isto 
não criou nenhum problema com a terra indígena mas jogou o ponto algumas dezenas de 
metros para o norte, adentrando território do Suriname. 

"Art. 2o O Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque possui uma área total 
aproximada de 3.867.000 ha, com sua delimitação descrita a partir de plantas e memoriais 
descritivos das glebas de terras da União, elaborados pelo Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária - INCRA, do Decreto de 23 de maio de 1996, que "homologa a 
demarcação administrativa da Terra Indígena Waiãpi, localizada nos Municípios de Laranjal 
do Jari e Amapari, Estado do Amapá" e da Carta do Estado do Amapá em escala 
l: 1.000.000, editada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, com o 
seguinte memorial descritivo: tntcta-se na fronteira do Brasil com o Suriname, no ponto de 
coordenadas geográficas aproximadas 02°26'$2" N e 54"47'32,11" WGr (ponto 01); segue 
em dtreção sul, acompanhando o limite da Terra lndigena Parque do Tumucumaque, 
conforme Decreto de 3 de novembro de 1997, que "homologa a demarcação administrattm 
da Terra Indlgena Parque do Tumucumaque; localizada nos Municlpiós de Almeirim, 
Ortximmá; Õõidos e Alenquer, Estado do Pará, e Laranjal do Jari; no Estado do Amapà", 
passando pelos pontos de coordenadas geográficas 02"12'26,S.5" N e 54°40'32,36" WGr 
(ponto 02); 02"05'()(),59" N e $4° 43'10,77" WGr (ponto 03); atingindo o ponto de 
coordenadas geográficas 01°5J'S7,4r N e 54°40'21,27" WGr (ponto 04); dai; segue pelo 
limite da Terra lndlgena citada até a margem direita do Rio Jarl no ponto de coordenadas 
geográficas aproximadas 01°51 '16,6" N e S4º44'50,J" WGr (ponto 05); segue a jusante pela 
margem direita do Rio Jari. até a foz do Rio Mapari (ponto 06); segue a montante pela 
margem direita do Rio Mapari, até a confluência com o Igarapé Yakã, ponto de coordenadas 
geográficas 01º23 '05,282" N e 53º09 '13,084" WGr (ponto 07); segue a montante pela 
margem direita do Igarapé Yakã até sua cabeceira, ponto de coordenadas geográficas 
01º43 '27,275" N e 53º13'31,139" WGr (ponto 08); ... segue a jusante pela margem direita do 
Rio Anotaié, até sua foz na Rio Oiapoque (ponto 35); segue em direção sudoeste, p~ 
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fronteira do território nacional brasileiro com a Guiana Francesa, posteriormente com o 
Suriname, até atingir o ponto inicial desta descrição, fechando o perímetro ". 

O mapa em anexo exibe em detalhe o limite correto da Terra Indígena Parque 
do Tumucumaque e do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, demonstrando não 
existir nenhuma discrepância entre os dois. O mapa preparado pelo Instituto Sócio Ambiental 
e anexado ao documento do Sr. Aurélio Vianna Jr. está com os limites da Terra Indígena 
plotados em desacordo com o decreto que homologou a demarcação da área, o que gerou a 
dúvida. 

Em anexo encaminhamos cópia do decreto de homologação da demarcação da 
terra indígena e do decreto que criou o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. 

À consideração de V. Sa. 
Em 21 de abril de 2003 

~ 
Coordenador G9ral de 
Regulartzaçao Fundiária 
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Informação nº 003/2002-DIREC/CGEUC/SC 

Senhor Coordenador: 

Foi constatado um erro na delimitação proposta para o Parque Nacional das 
Montanhas do Tumucumaque, no trecho extremo oeste do seu perímetro, onde faz limite 
com a terra indígena Parque de Tumucumaque. Os desenhos que acompanham este 
documento mostram o problema encontrado e como ficou a situação após a correção 
efetivada. Para evitar qualquer falha, os limites do parque nos trechos vizinhos às duas 
terras indígenas existentes na área - Parque de Tumucumaque e Waiãpi - foram descritos 
utilizando-se os dados das demarcações homologadas das duas áreas. Não existe conflito 
com os limites internacionais do Suriname e nem da Guiana, já que o decreto especifica a 
linha divisória internacional como limite do Parque. O ponto inicial da descrição dos 
limites do parque nacional é o "Marco ME-2" da demarcação homologada do parque 
Indígena do Tumucumaque pelo Decreto s/nº de 3 de novembro de 1997. Este ponto, 
segundo aquele decreto, está situado na linha de fronteira Brasil-Suriname e é a única 
referência à fronteira que tem coordenadas geográficas estabelecidas. 

A alteração reduziu a área do Parque Nacional das Montanhas de 
Tumucumaque em aproximadamente 10.000 ha, 

O perímetro do Parque Nacional proposto, descrito a partir de plantas e 
memoriais descritivos das glebas de terras da União preparados pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária - INCRA, dos decretos de homologação da demarcação da 
Terra Indígena Waiãpi e Parque de Tumucumaque, e da carta do Estado do Amapá em 
escala 1: 1.000.000 editada pelo IBGE, passa a ser o seguinte: 

"Começa na fronteira do Brasil com o Suriname, no ponto de coordenadas 
geográficas 02°26'44,21" N e 54º47'32,11" Wgr. (ponto Ol);daí, segue no rumo sul, 
acompanhando o limite da terra indígena Parque de Tumucumaque, conforme definido no 
Decreto de 3 de novembro de 1997, que homologou a sua demarcação administrativa, 
passando pelos pontos de coordenadas geográficas 02°12'26,55" N e 54°40'32,36" Wgr 
(ponto 02); 02°05'00,59" N e 54°43'10,77'' Wgr. (ponto 03), e atingindo o ponto de 
coordenadas geográficas 01 º53'57,41" N e 54°40'21,27" Wgr (ponto 04); daí, continua 
pelo limite da terra indígena, até a margem direita do rio Jari, no ponto de coordenadas 
geográficas aproximadas (c.g.a.) 01 °51 '16.6" N e 54°44'50.l" W.Gr. (ponto 05); segue a 
jusante pela margem direita do rio Jari, até a foz do rio Mapari (ponto 06); segue a 
montante pela margem direita do rio Mapari, até a confluência com o igarapé Y akã, ponto 
de coordenadas geográficas O 1 °23 '05,282" N e 53°09' 13,084" W (ponto 07); segue a 
montante pela margem direita do igarapé Y akã até sua cabeceira, ponto de coordenadas 
geográficas 01º43'27,275" N e 53°13'31,139" W (ponto 08); segue por uma linha reta até o 
ponto de coordenadas geográficas OI º50'36,636" N e 53°05'22,644" W, localizado y 



cabeceira do Rio Inipaco (ponto 09); segue pelo Rio Inipaco, a jusante, até o ponto de 
coordenadas geográficas 01 º30'58,737" N e 53°02'40,808" W, localizado na confluência 
com o Igarapé Pakwar (ponto 1 O); segue por este igarapé, a montante, até sua cabeceira, 
ponto de coordenadas geográficas 01 °32'01,060" N e 52º52'55,788" W (ponto 11); segue 
por linhas retas, unindo os pontos de coordenadas geográficas O 1 °31 '15,081" N e 
52°53'46,697" W (ponto 12), 01 °29'19,942" N e 52°54'11,712" W (ponto 13), 
01 °28'08,206" N e 52º54'14,565" W (ponto 14), 01°26'22,277" N e 52°55'00,080" W 
(ponto 15), 01 º24'58,091" N e 52°54'38,623" W (ponto 16), 01 °23'44,089" N e 
52º53'20,415" W (ponto 17), 01°21'55,657" N e 52°54'10,763" W (ponto 18), e 
01 º20'26,221" N e 52°55'29,379" W, localiz.ado na cabeceira de um formador do Igarapé 
Visagem (ponto 19); segue por este, a jusante, e contínua pelo Igarapé Vísagem, até o ponto 
de coordenadas geográficas aproximadas 01 °1 l '44,453" N e 52°27'41,104" W, localizado 
na confluência com o Rio Tucunapi (ponto 20); segue a jusante pela margem direita do rio 
Tucunapi até sua confluência com o rio Amapari (ponto 21 ); segue a montante, pela 
margem direita do rio Amapari até a foz do igarapé Geladeira, ponto de c.g.a. O 1 °12' 12" N 
e 52°21 '24" W (ponto 22); segue a montante, pela margem direita deste igarapé, até sua 
cabeceira, no ponto de c.g.a. 01°20'10" N e 52°19'45" W (ponto 23); segue por linha reta 
até o ponto de c.g.a. 01°23'18" N e 52°19'07" W, situado na cabeceira do igarapé Sucuriju 
(ponto 24); continua por linha reta a partir deste ponto até o ponto de c.g.a. O 1 °25'30" N e 
52°16'45" W, situado na cabeceira do igarapé Batata (ponto 25); segue a jusante, pela 
margem direita deste igarapé, até sua foz no rio Braço do Mururé, no ponto de c.g.a. 
01°33'00" N e 52º10'54" W (ponto 26); segue a jusante pela margem direita do rio Braço 
do Mururé até sua foz no rio Mururé, ponto de c.g.a. 01°31 '24" N e 52°06'24" W (ponto 
27); segue a jusante, pela margem direita do rio Mururé, até sua foz no rio Araguari (ponto 
28); continua a jusante pela margem direita do rio Araguari, até a confluência com o rio 
Mutum (ponto 29); segue a montante, pela margem esquerda do rio Mutum, até sua 
cabeceira, ponto de c.g.a. 01º55'57" N e 51°39'03" W (ponto 30); segue por linhas retas 
unindo os pontos de c.g.a. 02°06'42" N e 51°34'18" W (ponto 31), 02°15'00" N e 
51º40'00" W (ponto 32), 02°22'30" N e 51º49'00" W (ponto 33) e atingindo a margem do 
rio Anotaié, no ponto de c.g.a. 02°26'43,2" N e 51°54'45,7" W (ponto 34); segue a jusante 
pela margem direita do rio Anotaié, até sua foz no rio Oiapoque (ponto 35); segue em 
direção sudoeste, pela fronteira Brasil-Guiana Francesa e Brasil-Suriname, até atingir o 
ponto inicial desta descrição, fechando o perímetro e perfazendo uma área total aproximada 
de 3.867.000 ha,", incluída uma faixa de terras ao longo da margem direita do rio Jarí, com 
um quilômetro de largura, entre os pontos 5 e 6 do memorial, que também integrarão os 
limites do parque proposto. 

Em 18 de março de 2002. 

Sérgi~ 
Eng. agrônomo 

DIREC/CGEUC/SC 
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Federal 

DECRETO DE 3 DE NOVEMBRO DE 1997 

Homologa a demarcação administrativa 
da Terra Indígena Parque do 
Tumucumaque, localizada nos Municípios 
de Almeirim, Oriximiná, Óbidos e 
Alenquer, Estado do Pará, e Laranjal do 
Jari, no Estado do Amapá. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o art. 19, § 1°, da Lei nº 6.001, de 19 
de dezembro de 1973, e o art. 5° do Decreto nº 1. 775, de 8 de janeiro de 1996, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica homologada a demarcação administrativa, promovida pela Fundação 
Nacional do lndío - FUNAI, da terra indígena destinada à posse permanente dos 
grupos indígenas Apalai e Wayana, a seguir descrita: 
a Terra Indígena denominada PARQUE DO TUMUCUMAQUE, com superfície de 
3.071.067,8764 ha (três milhões, setenta e um mil e sessenta e sete hectares, 
oitenta e sete ares e sessenta e quatro centiares) e perímetro de 1.016.878,60 
metros (hum milhão, dezesseis mil, oitocentos e setenta e oito metros e sessenta 
centímetros), situada nos municípios de Almeirim, Oriximiná, Óbidos e Alenquer, 
Estado do Pará, e Laranjal do Jari, no Estado do Amapá, que se circunscreve aos 
seguintes limites: NORTE: partindo do Marco MZ-166, cravado no espigão da 
Serra do Tumucumaque, limite internacional Brasil/Suriname, de coordenadas 
geográficas 01°56'43,01" N e 56°22'55,36" Wgr; segue daí, acompanhando a 
citada serra, obedecendo ao limite internacional Brasil/Suriname, com a distância 
de 459.435,65 metros, até o Marco ME-2, de coordenadas geográficas 
02°26'44,21" N e 54°47'32,11" Wgr. LESTE: segue do Ponto antes descrito até o 
Marco SAT-3, com os seguintes azimutes e distâncias: azimute de 153°51'28" e 
distância de 1.252, 17 metros, chega-se ao Marco ME-3; deste, com o azimute de 
153°28'04" o distância de 1.797,35 metros, chega-se ao Marco ME-4; deste, com 
o azimute de 153'28' 12" e distância de 1. 994, 19 metros, chega-se ao Marco ME-5; 
deste, com o azimute de 153°28'24" e distância de 2.060,32 metros, chega-se ao 
Marco ME-6; deste, com o azimute de 153°28'36" e distância de 2.002,46 metros, 
chega-se ao Marco ME-7; deste, com o azimute de 153°28'48" e distância de 
2.033,40 metros, chega-se ao Marco ME-8; deste, com o azimute de 153°28'59" e 
distância de 2.001,22 melros, chega-se ao Marco ME-9; deste, com o azimute de 
153°29'11" e distância de 2.074,04 metros, chega-se ao Marco ME-10; deste, com 
o azimute de 153°29'17" e distância de 1.968,70 metros, chega-se ao Marco ME- 
11; deste, com a azimute de 153°28'53" e distância de 1.999,48 metros, chega-se 
ao Marco ME-12; deste, com o azimute de 153°27'37" e distância de 2.001,08 
metros, chega-se ao Marco ME-13; deste, com o azimute de 153°26'32" e 
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distância de 2.021,69 metros, chega-se ao Marco ME-14; deste, com o azimute de 
153°25'53" e distância de 1.993, 14 metros, chega-se ao Marco ME-15; deste, com 
o azimute de 153°25'46" e distância de 2.027,35 metros, chega-se ao Marco ME- 
16; deste, com o azimute de 153°25'50" e distância de 2.040,32 metros, chega-se 
ao Ponto EF-263; deste, com o azimute de 199°32'56" e distância de 152,77 
metros, chega-se ao Marco SAT-3 de coordenadas geográficas 02°12'26,55" N e 
54º40'32,36" Wgr; segue daí até o Marco SAT -4, com os seguintes azimutes e 
distâncias: azimute de 199°33'31 " e distância de 2.014,18 metros, chega-se ao 
Marco ME-17; deste, com o azimute de 199°33'50" e distância de 2.023,72 metros, 
chega-se ao Marco ME-18; deste, com o azimute de 199°'34'03" e distância de 
2.104,05 metros, chega-se ao Marco ME-19; deste, com o azimute de 199°34'24" 
e distância de 2.089,95 metros, chega-se ao Marco ME-20; deste com o azimute 
de 199º34'55" e distância de 2.194,99 metros, chega-se ao Marco ME-21; deste, 
com azimute de 199°35'39" e distância de 2. 132,64 metros, chega-se ao Marco 
ME-22; deste, com o azimute de 199°36'29" e distância de 1.992,71 metros, 
chega-se ao Marco SAT -4, de coordenadas geográficas 02°05'00,59" N e 
54°43'10,77" Wgr, segue daí até o Marco SAT-5, com os seguintes azimutes e 
distâncias: azimute de 165°31'42" e distância de 2.448,01 metros, chega-se ao 
Marco ME-23, deste, com o azimute de 165°31 '14" e distância de 2.190,72 metros, 
chega-se ao Marco ME-24, deste, com o azimute de 165°30'49" e distância de 
2.028,76 metros, chega-se ao Março ME-25; deste, com o azimute de 165°30'23" 
e distância de 1.994,42 metros, chega-se ao Marco ME-26; deste, com o azimute 
de 165°30'03" e distância de 2.015,96 metros, chega-se ao Marco ME-27; deste, 
com o azimute de 165°29'46" e distância de 1.987 ,89 metros, chega-se ao Marco 
ME-28; deste, com o azimute de 165°29'31" e distância de 2.049,59 metros, 
chega-se ao Marco ME-29; deste, com o azimute de 165°29'08" e distância de 
2.091,61 metros, chega-se ao Marco ME-30; deste, com o azimute de 165°28'33" 
e distância de 2.082,65 metros, chega-se ao Marco ME-31; deste, com o azimute 
de 165°27'55" e distância de 2.151,64 metros, chega-se ao Marco SAT-5 de 
coordenadas geográficas 01°53'57,41" N e 54°40'21,27" Wgr; segue daí, até o 
Marco SAT-6, com os seguintes azimutes e distâncias: azimute de 239°16'32" e 
distância de 1.919,47 metros, chega-se ao Marco ME-32; deste, com o azimute de 
239°16'25" e distância de 2.004,24 metros, chega-se ao Marco ME-33; deste, com 
o azimute de 239º16'22" e distância de 1.988,64 metros, chega-se ao Marco ME- 
34; deste, com o azimute de 239°16'26" e distância de 2.002,50 metros, chega-se 
ao Marco ME-35, deste, com o azimute de 239°16'37" e distância de 2.449,81 
metros, chega-se ao Marco MA-36; deste, com o azimute de 239°17'05" e 
distância de 2.043,01 metros, chega-se ao Marco MA-35; deste, com o azimute de 
239°17'22" e distância de 2.210,45 metros, chega-se ao Marco MA-34, deste, com 
o azimute de 239°17'35" e distância de 1.956,08 metros, chega-se ao Marco MA- 
33; deste, com o azimute de 239°17'54" e distância de 1.964,32 metros, chega-se 
ao Marco MA-32; deste, com o azimute de 239°17'41" e distância de 1.992,39 
metros, chega-se ao Marco MA-31 ; deste, com o azimute de 239°17'33" e 
distância de 2.032,74 metros, chega-se ao Marco MA-30; deste, com o azimute de 
239°17'21" e distância, de 2.108,03 metros, chega-se ao Marco MA-29; deste, 
com o azimute de 239°17'17" e distância de 1.994,64 metros, chega-se ao Marco 
MA-28; deste, com o azimute de 239°17'09" e distância de 2.030,49 metros, 
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chega-se ao Marco MA-27; deste, com o azimute de 239°17'06" e distância de 
1.478,31 metros, chega-se ao Marco SAT-6, de coordenadas geográficas 
01°45'36,84" N e 54°54'20,96" Wgr, segue daí até o Marco SAT-7, com os 
seguintes azimutes e distâncias com o azimute de 145°04'35" e distância de 
792,45 metros, chega-se ao Marco M-46; deste, com o azimute de 145º04'39" e 
distância de 2.008,45 metros, chega-se ao Marco M-47; deste, com o azimute de 
145°04'33" e distância de 1.624,04 metros, chega-se ao Marco M-48; deste, com o 
azimute de 145°04'31" e distância de 1.376,05 metros, chega-se ao Marco M-49; 
deste, com o azimute de 145°04'37" e distância de 2.003,49 metros, chega-se ao 
Marco M-50; deste, com o azimute de 145°04'40" e distância de 1.841,00 metros, 
chega-se ao Marco M-51; deste, com o azimute de 145°04'39" e distância de 
2.162, 11 metros, checa-se ao Marco M-52; deste, com o azimute de 145º04'34" e 
distância de 2.000,55 metros, chega-se ao Marco M-53; deste, com o azimute de 
145°04'34" e distância de 2.003,83 metros, chega-se ao Marco M-54; deste, com o 
azimute de 145°04'36" e distância de 2.009,45 metros, chega-se ao Marco M-55; 
deste, com o azimute de 145°04'36" e distância de 2.103, 10 metros, chega-se ao 
Marco M-56; deste, com o azimute de 145°04'33" e distância de 1.749,27 metros, 
chega-se ao Marco M-57; deste, com o azimute de 145°04'29" e distância de 
2.156,93 metros, chega-se ao Marco M-58, deste, com o azimute de 145°04'25" e 
distância de 2.019,23 metros, chega-se ao Marco M-59; deste, com o azimute de 
145°04'21 " e distância de 2.133,82 metros, chega-se ao Marco M-60; deste, com 
o azimute de 145°04'22" e distância de 1.856,97 metros, chega-se ao Marco M-61; 
deste, com o azimute de 145°04'24" e distância de 2.002,69 metros, chega-se ao 
Marco M-62; deste, com o azimute de 145°04'26" e distância de 2.030,22 metros, 
chega-se ao Marco M-63; deste, com o azimute de 145°04'31" e distância de 
1.972,02 metros, chega-se ao Marco M-64; deste, com o azimute de 145°04'30" e 
distância de 2.005,91 metros, chega-se ao Marco M-65; deste, com o azimute de 
145°04'29" e distância de 1.976,60 metros, chega-se ao Marco M-66; deste, com o 
azimute de 145°04'42" e distância de 1.934,69 metros, chega-se ao Marco M-67; 
deste, com o azimute de 145°05'00" e distância de 2.079,53 metros, chega-se ao 
Marco M-68; deste, com o azimute de 145°05'22" e distância de 2.039, 10 metros, 
chega-se ao Marco M-69; deste, com o azimute de 145°05'35" e distância de 
1.998, 13 metros, chega-se ao Marco M-70; 'deste, com o azimute de 145°05'54" e 
distância de 1.540,46 metros, chega-se ao Marco M-71, deste, com o azimute de 
145°05'41" e distância de 2.491,46 metros, chega-se ao Marco M-72, deste, com o 
azimute de 145°05'32" e distância de 1.977,24 metros, chega-se ao Marco SAT-7, 
de coordenadas geográficas 01<>21'11,05" N e 54º37'26,38" Wgr, segue do Marco 
SAT-7, com o azimute de 145°07'55" e distância de 627,34 metros, até o Marco M- 
73=P-5, de coordenadas geográficas 01<>20'54,32" N e 54°37'14,80" Wgr, cravado 
na margem direita de um igarapé afluente da margem esquerda do rio Paru De 
Este, local alagadiço, na confrontação da Terra Indígena Rio Paru D'Este; segue 
daí, confrontando com a Terra Indígena Rio Paru D'Este, com o azimute de 
142°39'45" e distância de 24.498,95 metros, até o Ponto P-8=P-4, de coordenadas 
geográficas 01°10'20,00" N e 54<>29'15,00" Wgr; segue daí, confrontando com a 
Terra lndigena Rio Paru D'Este, com o azimute de 200'01'09" e' distância de 
20.285,24 metros, até o Ponto P-9=P-3, de coordenadas geográficas 
01ouoo·oo,oo"N e 54°33'00,00"Wgr. SUL: segue do Ponto antes descrito, 
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confrontando com a Terra lndfgena Rio Paru D'Este, com o azimute de 283º59'06" 
e a distância de 14.028,42 metros, até o Ponto P-10=P-2, de coordenadas 
geográficas 01°01 '50,00" N e 54°40'20,00" Wgr, situado na confluência do rio Paru 
De Este com o rio Citaré; segue daí, confrontando com a Terra Indígena Rio Paru 
D'Este, com o azimute de 252°24'50" e distância de 61.957,34 metros, até o 
Marco SAT-10A=SAT-1, de coordenadas geográficas 00º51'42,49" N e 
55°12'10,14" Wgr, cravado na margem direita do igarapé Urucuriana, na 
confrontação com a Terra Indígena Cuminapanema/Urucuriana; segue daí, 
confrontando com a Terra Indígena Cuminapanema/Urucuriana, com o azimute de 
251°33'28" e distância de 90.411,73 metros, até o Marco SAT-11, cravado próximo 
a confluência do rio Paru do Oeste ou Erepecuru ou Cunimá com o rio Marapi, de 
coordenadas geográficas 00°36'12, 12" N e 55°58'24,59" Wgr, segue daí até o 
Marco SAT-12, com os seguintes azimutes e distâncias: azimute de 215°03'29" e 
distância de 259,35 metros, chega-se ao Marco MAZ-1; deste, com o azimute de 
215°03'47" e distância de 1.761,99 metros, chega-se ao Marco M-75; deste, com o 
azimute de 215°04'18" e distância de 1.927,86 metros, chega-se ao Marco M-76; 
deste, com o azimute de 215°04'57" e distância de 2.185, 13 metros, chega-se ao 
Marco M-77; deste, com o azimute de 215°05'45" e distância de 1.848,40 metros, 
chega-se ao Marco M-78; deste, com o azimute de 215°06'29" e distância de 
915,01 metros chega-se ao Marco SAT-12, de coordenadas geográficas 
00°32'15,03" N e 56°01'10,06" Wgr. OESTE: segue do Marco SAT-12 até o Marco 
SAT-13, com os seguintes azimutes e distâncias: azimute de 324°55'46" e 
distância de 2.071,74 metros, chega-se ao Marco M-79; deste, com o azimute de 
324°56'02" e distância de 1.962,33 metros, chega-se ao Marco M-80; deste, com o 
azimute de 324°55'52" e distância de 2.013,26 metros, chega-se ao Marco M-81; 
deste, com o azimute de 324"56'03" e distância de 2.017,77 metros, chega-se ao 
Marco M-82; deste, com o azimute de 324°56'20" e distância de 2.050,77 metros, 
chega-se ao Marco M-83; deste, com a azimute de 324°56'24" e distância de 
1.827,57 metros, chega-se ao Marco M-84; deste, com o 324°56'34" e distância de 
2.114,03 metros, chega-se ao Marco M-85; deste, com o azimute 324°56'42" e 
distância de 1.991,01 metros, chega-se ao Marco M-86; deste, com o azimute 
324°56'59" e distância de 1.912,67 metros, chega-se ao Marco M-87, deste, com o 
324°57'17" e distância de 2.142,82 metros, chega-se Marco SAT-13, de 
coordenadas geográficas 00041'11,00" N e 56°07'23,55" Wgr, cravado na margem 
direita de um igarapé afluente direita do rio Marapi; segue daí até o Marco SAT-14 
com os seguintes azimutes e distâncias: azimute de 309°58'53" e distância de 
2.048, 14 metros, chega-se ao Marco M-88; deste, com o azimute de 309°59'23" e 
distância de 1.911,83 metros, chega-se ao Marco M-89, deste, com o azimute de 
309°59'47" e distância de 2.113,54 metros, chega-se ao Marco M-90; deste, com o 
azimute de 310°00'12" e distância de 1.905,36 metros, chega-se ao Marco M-91; 
deste, com o azimute de 310°00'44" e distância de 1.944,54 metros, chega-se ao 
Marco M-92; deste, com o azimute de 310°01'04" e distância de 2.045,55 metros, 
chega-se ao Marco M-93; deste, com o azimute de 310°01'39". e distância de 
1.980,37 metros, chega-se ao Marco M-94; deste, com o azimute de 310º02'11" e 
distância de 2.022,96 metros, chega-se ao Marco M-95; deste, com o azimute de 
310°02'40" e distância de 2.055,60 metros, chega-se ao Marco M-96; deste, com o 
azimute de 310°03'00" e distância de 1.894,96 metros, chega-se ao Marco M-97; 
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deste, com o azimute de 310°03'09" e distância de 2.073,80 metros, chega-se ao 
Marco M-98; deste, com o azimute de 310°03'32" e distância de 2.048,58 metros, 
chega-se ao Marco M-99; deste, com o azimute de 310°03'46" e distância de 
1.485,29 metros, chega-se ao Marco SAT-14, de coordenadas geográficas 
00°50'05,84" N e 56°17'55,95" Wgr, cravado próximo a margem esquerda de um 
igarapé, afluente da margem direita do rio Marapi; segue dai até o Marco SAT-15, 
com os seguintes azimutes e distâncias: azimute de 350°13'07" e distância de 
1.386,86 metros, chega-se ao Marco ME-101, deste, com o azimute de 350º13'18" 
e distância de 2.003,62 metros chega-se ao Marco ME-102, deste, com o 
350°13'20" e distância de 2.070,97 metros, chega-se ao Marco ME-103; deste, 
com o 350°13'12" e distância de 2.001,21 metros, chega-se ao Marco ME-104; 
deste, com o 350°13'40" e distância de 1.954,99 metros, chega-se ao Marco ME- 
105; deste, com o 350°14'00" e distância de 2.043,04 metros, chega-se ao Marco 
SAT-15, de coordenadas geográficas 00°56'13,68" N e 56°18'58,84" Wgr, cravado 
em local alagadiço, próximo a confluência de igarapés afluentes da margem direita 
do rio Marapi; segue daí até o Marco SAT-15A, com os seguintes azimutes e 
distâncias: azimute de 11°46'42" e distância de 789,07 metros, chega-se ao Marco 
ME-106, deste, com o azimute de 11°50'14" e distância de 2.030,40 metros, 
chega-se ao Marco ME-107; deste, com o azimute de 11°51'37" e distância de 
2.218, 13 metros, chega-se ao Marco ME-108; deste, com o azimute de 11º45'53" 
e distância de 2.057, 18 metros, chega-se ao Marco ME-109; deste, com o azimute 
de 11°40'20" e distância de 1.992,60 metros, chega-se ao Marco ME-110; deste, 
com o azimute de 11°34'21" e distância de 2.110,43 metros, chega-se ao Marco 
ME-111; deste, com o azimute de 11032'23" e' distância de 1. 994,22 metros, 
chega-se ao Marco ME-112; deste, com o azimute de 11°31'25" e distância de 
2.043,59 metros, chega-se ao Marco ME-113; deste, com o azimute de 11°29'38" 
e distância de 2.400,30 metros, chega-se ao Marco ME-114; deste, com o azimute 
de 11 °28'29" e distância de 2.100,69 metros, chega-se ao Marco ME-115; deste, 
com o azimute de 11°28'13" e distância de 2.154,71 metros, chega-se ao Marco 
ME-116; deste, com o azimute de 11°27'13" e distância de 2.356,33 metros, 
chega-se ao Marco ME-117; deste, com o azimute de 11°25'59" e distância de 
2.010,86 metros, chega-se ao Marco ME-118; deste, com o azimute de 11°26'20" 
e distância de 1.971,96 metros, chega-se ao Marco ME-119; deste, com o azimute 
de 11°26'25" e distância de 2.016,97 metros, chega-se ao Marco ME-120; deste, 
com o azimute de 11°25'52" e distância de 1.895, 14 metros, chega-se ao Marco 
ME-121, deste, com o azimute de 11°25'23" e distância de 2.096,59 metros, 
chega-se ao Marco ME-122; deste, com o azimute de 11°24'48" e distância de 
2.046,20 metros, chega-se ao Marco SAT-15A, de coordenadas geográficas 
01°15'31,42" N e 56°15'03,51" Wgr; segue daí até o Marco SAT-16, com os 
seguintes azimutes e distâncias azimute de 11°23'55" e distância de 2.019,36 
metros, chega-se ao Marco M-123; deste, com o azimute de 11°23'51" e distância 
de 2.119,56 metros, chega-se ao Marco M-124; deste, com o azimute de 
11°'23'51" e distância de 1.788,06 metros, chega-se ao Marco M-125; deste, com 
o azimute de 11°23'52" e distância de 2.092,41 metros, chega-se ao Marco M-126; 
deste, com o azimute de 11°23'48" e distância de 2.209,00 metros, chega-se ao 
Marco M-127; deste, com o azimute de 11°23'42" e distância de 1.939,84 metros, 
chega-se ao Marco M-128; deste, com o azimute de 11oc23•45" e distância de 
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1.979,70 metros, chega-se ao Marco M-129; deste, com o azimute de 11°23'53" e 
distância de 2.034,57 metros, chega-se ao Marco M-130; deste, com o azimute de 
11°23'56" e distância de 1.803,83 metros, chega-se ao Marco M-131; deste, com o 
azimute de 11°23'58" e distância de 2.030,80 metros, chega-se ao Marco M-132; 
deste, com o azimute de 11°24'05" e distância de 2.374,62 metros, chega-se ao 
Marco M-133; deste, com o azimute de 11 °24'08" e distância de 1.845,57 metros, 
chega-se ao Marco M-134; deste, com o azimute de 11°24'07" e distância de 
1.989,22 metros, chega-se ao Marco M-134A; deste, com o azimute de 11°24'07" 
e distância de 1.960,74 metros, chega-se ao Marco M-135; deste, com o azimute 
de 11°24'10" e distância de 1.977,44 metros, chega-se ao Marco M-136; deste, 
com o azimute de 11°24'13" e distância de 2.236, 13 metros, chega-se ao Marco 
M-137; deste, com o azimute de 11°24'09" e distância de 2.036,03 metros, chega 
se ao Marco M-138; deste, com o azimute de 11 <>'24'06" e distância de 2.064,60 
metros, chega-se ao Marco M-139; deste, com o azimute de 11°24'05" e distância 
de 2.206,00 metros, chega-se ao Marco M-140; deste, com o azimute de 
11°24'02" e distância de 1.920,40 metros, chega-se ao Marco M-141; deste, com o 
azimute de 11°24'02" e distância de 2.170,55 metros, chega-se ao Marco M-142; 
deste, com o azimute de 11°24'03" e distância de 2.048, 16 metros, chega-se ao 
Marco M-143; deste, com o azimute de 11°23'56" e distância de 1.059,21 metros, 
chega-se ao Marco SAT-16, cravado próximo à margem esquerda de um afluente 
do rio Marapi, de coordenadas geográficas 01°39'56,83" N e 56°10'09,38" Wgr; 
segue daí até o Marco SAT-17, com os seguintes azimutes, e distâncias: azimute 
de 306°52'24" e distância de 1.878,27 metros, chega-se ao Marco MZ-146; deste, 
com o azimute de 306°52'33" e distância de 2.006,56 metros, chega-se ao Marco 
MZ-147; deste, com o azimute de 306°53'04" e distância de 1.934, 19 metros, 
chega-se ao Marco MZ-148; deste, com o azimute de 306°53'30" e distância de 
2.108,77 metros, chega-se ao Marco MZ-149; deste, com o azimute de 306°53'44" 
e distância de 2.004,04 metros, chega-se ao Marco MZ-150; deste, com o azimute 
de 306°53'40" e distância de 2.047,20 metros, chega-se ao Marco MZ-151; deste, 
com o azimute de 306°53'53" e distância de 1.855,34 metros, chega-se ao Marco 
MZ-152; deste, com o azímate de 306°54'04" e distância de 2.057,25 metros, 
chega-se ao Marco MZ-153; deste, com o azimute de 306°54'21"' e distância de 
1.761,12 metros, chega-se ao Marco MZ-154; deste, com o azimute de 306°54'18" 
e distância de 1.945,29 metros, chega-se ao Marco MZ-155; deste, com o azimute 
de 306°54'28" e distância de 1.969,48 metros, chega-se ao Marco MZ-156; deste, 
com o azimute de 306°54'18" e distância de 2.047.53 metros, chega-se ao Marco 
MZ-157; deste, com o azimute de 306°54'29" e distância de 2.031,35 metros, 
chega-se ao Marco MZ-158; deste, com o azimute de 306°54'40" e distância de 
1.981, 14 metros, chega-se ao Marco MZ-159; deste, com o azimute de 306°54'30" 
e distância de 2.001,78 metros, chega-se ao Marco MZ-160; deste, com o 
azimute de 306°54'19" e distância de 2.063,03 metros, chega-se ao Marco MZ- 
161; deste, com o azimute de 306°54'18" e distância de 1.936,59 metros, chega 
se ao Marco MZ-162; deste, com o azimute de 306°54'11" e distância de 3.291,49 
metros, chega-se ao Marco SAT-17, de coordenadas geográficas 01°51'59, 12" N e 
56°26'04,69" Wgr, segue daí até o Marco MZ-166, com os seguintes, azimutes e 
distâncias: azimute de 33°50'37" e distância de 1.989,74 metros, chega-se ao 
Marco MZ-163; deste, com o azimute de 33°50'33" e distância de 1.946,47 metros, 
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chega-se ao Marco MZ-164; deste, com o azimute de 33°50'41" e distância de 
4.105, 11 metros, chega-se ao Marco MZ-165; deste. com o azimute de 33°50'46" 
e distância de 2.456,09 metros, chega-se ao Marco MZ-166, ponto inicial da 
descrição deste perímetro. A base cartográfica utilizada refere--se às folhas NA-21- 
X-C e D, NA-21-Z-A,B,C e D - Escala 1:250.000- RADAM/BRASIL-Ano 1976. 

Art. 2º Da superfície total deste Decreto ficam excluídos 10.246.615,00 m2, 
destinados pelo Decreto nº 81.335, de 13 de fevereiro de 1978, ao Ministério da 
Aeronáutica. 

Art. 3° A terra indígena de que trata este Decreto, situada na faixa de fronteira, 
submete-se ao disposto no art. 20, § 2°, da Constituição. 

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua pubJicação. 

Brasília, 3 de novembro de 1997; 176° da Independência e 109° da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
lris Rezende 

7 



DECRETO DE 22 DE AGOSTO DE 2002. 

Cria o Parque Nacional Montanhas do 
Tumucumaque, no Estado do Amapá, e dá 
outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 11 da Lei no 9.985, de 18 de 
julho de 2000, 

DECRETA: 
Art. 1o Fica criado o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, localizado nos 

Estados do Amapá e do Pará, com o objetivo de assegurar a preservação dos recursos naturais 
e da diversidade biológica, bem como proporcionar a realização de pesquisas científicas e o 
desenvolvimento de atividades de educação, de recreação e turismo ecológico. 

Art. 2o O Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque possui uma área total 
aproximada de 3.867.000 ha, com sua delimitação descrita a partir de plantas e memoriais 
descritivos das glebas de terras da União, elaborados pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária - INCRA, do Decreto de 23 de maio de 1996, que "homologa a demarcação 
administrativa da Terra Indígena Waíãpi, localizada nos Municípios de Laranjal do Jari e 
Amapari, Estado do Amapá" e da Carta do Estado do Amapá em escala 1: 1.000.000, editada 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, com o seguinte memorial 
descritivo: ínicia-se na fronteira do Brasil com o Suriname, no ponto de coordenadas 
geográficas aproximadas 02°26'52" N e 54°47'32,l I" WGr (ponto 01); segue em direção sul, 
acompanhado o limite da Terra Indígena Parque do Tumucumaque, conforme Decreto de 3 de 
novembro de 1997. que "homologa a demarcação administrativa da Terra Indfgena Parque do 
Tumuccmaque, loeaíízada nos Municípios de Almeirim, Oriximiná, Óbidos e Alenquer, 
Estado do Pará, e Laranjal do Jarf, no Estado do Amapá", passando pelos pontos de 
coordenadas geográficas 02°12'26,SS" N e S4º40'32,36" WGr (ponto 02); 02°05'00,59" N e 
54° 43'10,77" WGr (ponto 03); atingindo o ponto de coordeeadas geográficas OlºS3'57,41" N 
e 54°40'21,27" WGr (ponto 04); dai, segue pelo limite da Terra Indígena citada até a margem 
direita do Rio Jari no ponto de coordenadas geográficas aproximadas Olo.51 '16,6" N e 
54o44'50,1" WGr (ponto 05); segue a jusante pela margem direita do Rio Jari, até a foz do 
Rio Mapari (ponto 06); segue a montante pela margem direita do Rio Mapari, até a 
confluência com o Igarapé Yakã, ponto de coordenadas geográficas O 1 °23 '05,282" N e 
53°09'13,084" WGr (ponto 07); segue a montante pela margem direita do Igarapé Yakã até 
sua cabeceira, ponto de coordenadas geográficas 01 º43'27,275" N e 53°13'31,139" WGr 
(ponto 08); segue por uma linha reta até o ponto de coordenadas geográficas O 1 °50'36,636" N 
e 53º05'22,644" WGr (ponto 09), localizado na cabeceira do Rio Inipaco; segue pelo Rio 
Inipaco, ajusante, até o ponto de coordenadas geográficas 01º30'58,737" N e 53°02'40,808" 
WGr, localizado na confluência com o Igarapé Pakwar (ponto l O); segue por este igarapé, a 
montante, até sua cabeceira, ponto de coordenadas geográficas O l º32'01,060" N e 
52°52'55,788" WGr (ponto 11); segue por linhas retas, unindo os pontos de coordenadas 
geográficas 01°31'15,081" N e 52°53'46,697" WGr (ponto 12), 01°29'19,942" N e 
52°54'1 l,712" WGr (ponto 13), 01º28'08,206" N e 52°54'14,565" WGr (ponto 14), 
01°26'22,277" N e 52º55'00,080" WGr (ponto 15), 01°24'58,091" N e 52°54'38,623" WGr 
(ponto 16), 01°23'44,089" N e 52°53'20,415" WGr (ponto 17), 01°21 '55,657" N e 
52º54'10,763" WGr (ponto 18), e 01°20'26,221" N e 52°55'29,379" WGr, localizado na 
cabeceira de um formador do Igarapé Visagem (ponto 19); segue por este a jusante até o 
ponto de coordenadas geográficas aproximadas 01°11 '44,453" N e 52º27'41,104" WGr, 
localizado na sua confluência com o Rio Tucunapi (ponto 20); daí, segue a jusante pela 
margem direita do Rio Tucunapi até sua confluência com o Rio Amapari (ponto 21 ); segue a 
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montante, pela margem direita do Rio Amapari, até a foz do Igarapé Geladeira, ponto de 
coordenadas geográficas aproximadas 01º12'12" N e 52°21 '24" WGr (ponto 22); segue a 
montante, pela margem direita deste igarapé, até sua cabeceira, no ponto de coordenadas 
geográficas aproximadas 01°20'10" N e 52°19'45" WGr (ponto 23); segue por linha reta até o 
ponto de coordenadas geográficas aproximadas O l °23' 18" N e 52º19'07" WGr, situado na 
cabeceira do Igarapé Sucuriju (ponto 24); continua por linha reta a partir deste ponto até o 
ponto de coordenadas geográficas aproximadas 01°25'30"' N e 52°16'45" WGr, situado na 
cabeceira do Igarapé Batata (ponto 25); segue a jusante, pela margem direita deste igarapé, até 
sua foz no Rio Braço do Mururé, no ponto de coordenadas geográficas aproximadas 
O l °33'00" N e 52°10'54" WGr (ponto 26); segue a jusante pela margem direita do Rio Braço 
do Mururé até sua foz no Rio Mururé, ponto de coordenadas geográficas aproximadas 
01°31'24" N e 52°06'24" WGr (ponto 27); segue a jusante, pela margem direita do Rio 
Mururé, até sua foz no Rio Araguari (ponto 28); continua a jusante pela margem direita do 
Rio Araguari, até a confluência com o Rio Mutum (ponto 29); segue a montante, pela margem 
esquerda do Rio Mutum, até sua cabeceira, ponto de coordenadas geográficas aproximadas 
01°55'57" N e 51º39'03" WGr (ponto 30); segue por linhas retas unindo os pontos de 
coordenadas geográficas aproximadas 02°06'42" N e 51 °34' 18" WGr (ponto 31 ), 02º15'00" N 
e 51°40'00" WGr (ponto 32), 02°22'3011 N e 51°49'00" WGr (ponto 33), atingindo a margem 
do Rio Anotaié, no ponto de coordenadas geográficas aproximadas 02°26'43,2" N e 
51°54'45,7" WGr (ponto 34); segue ajusante pela margem direita do Rio Anotaié, até sua foz 
no Rio Oiapoque (ponto 35); segue em direção sudoeste, pela fronteira do território nacional 
brasileiro com a Guiana Francesa, posteriormente com o Suriname, até atingir o ponto inicial 
desta descrição, fechando o perímetro. 

§ lo Fica incluída nos limites do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque a faixa 
de terras de um quilômetro de largura, ao longo do Rio Jari, localizada entre os pontos 05 e 06 
do memorial descritivo, constante do caput deste artigo. 

§ 2o Fica o TNCRA responsável pelos procedimentos necessários à cessão de uso 
gratuito do referido imóvel ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis-IBAMA. 

Art. 3o As terras contidas nos limites descritos no art. 2o deste Decreto serão, nos 
termos da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, objeto de compensação de área de 
Reserva Legal dos projetos agro-extrativistas, de assentamento e de colonização, criados pelo 
INCRA. 

Parágrafo único. O IBAMA e o INCRA, em conjunto, no prazo de noventa dias, 
baixarão as normas para a efetiva implementação deste artigo. 

Art. 4o Caberá ao IBAMA, com a colaboração do Governo do Estado do Amapá e 
participação dos Governos municipais locais e da sociedade civil interessada, administrar o 
Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, adotando as medidas necessárias à sua efetiva 
implantação. 

Art. So Participarão da análise e elaboração do Plano de Manejo do Parque, o Conselho 
de Defesa Nacional, por meio de sua Secretaria-Executiva, e o Ministério da Defesa. 

Art. 6o No exercício das atribuições constitucionais e legais das Forças Armadas e da 
Polícia Federal no Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, estão compreendidas: 

I - a liberdade de trânsito e acesso, por via aquática, aérea ou terrestre, de militares e 
policiais para a realização de deslocamento, estacionamentos, patrulhamento e demais 
operações ou atividades, indispensáveis à segurança e integridade do território nacional; 

II - a instalação e manutenção de unidades militares e policiais, de equipamentos para 
fiscalização e apoio à navegação aérea e marítima, bem como das vias de acesso e demais 
medidas de infra-estrutura e logística necessárias, compatibilizadas com o Plano de Manejo da 
Unidade, quando fora da faixa de fronteira; 
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III~ a implantação de programas e projetos de controle e ocupação da fronteira. 
Art. 7o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 22 de agosto de 2002; 181 o da Independência e 1140 da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
José Carlos Carvalho 
José Abrão 
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