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DESPACHO N° 111, DE 14 DE DEZEMBRO D E 2001.

Assunto: Processo PONAI/BSB/2231/Oí. Referência: Tetra 
Indígena ARARA DO IGARAPÉ HUMAITA. Interessado: Grupo 
Indígena Arara. EMENTA: | Aprova o relatório circunstanciado de 
identificação e delimitação: da Tprra Indígena em que se refere, com 
fulcro no Decreto n° 1.775, de (3 idetjaneiro de 1996.

0  PRESIDENTE IDA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍN
DIO - .  FUNAI, tendo en) | vista o que consta no Processo FU- 
NAI/BSB/2231/01, e considerando o Resumo do Relatório de Iden
tificação, de autoria do antropólogo CLOUDE DE SOUZA COR
REIA, que acolhe, face as razões e  justificativas apresentadas, de
cide:

1. Aprovar as conclusões objeto do citado resumo para afi
liai, reconhecer os estudos de identificação da Terra Indígena ARA
RA DO IGARAPÉ HUMAITA de ocupação do respectivo grupo 
tribal Arara, com superfície e  perímetro aprovados dé 86.700 hectares 
e 138 km respectivamente, localizada no município de Porto Walter, 
Estado do Acre..

2. Determinar a publicação no Diário Oficial da União è 
Diário Oficial do Estado do Acre, do Resumo do Relatório Cir
cunstanciado, Memorial Descritivo, M apa e Despacho, na confor
midade do § 7° do art. 2° do Decreto n° 1.775/96.

3. Determinar que a  publicação referida no item acima, seja 
afixada na sede da Prefeitura Municipal da situação do imóvel.

GLENIO DA COSTA ALVAREZ
RESUMO DO RELATÓRIO D E IDENTIFICAÇÃO E  DE

LIMITAÇÃO DA TERRA INDÍGENA ARARA DO IGARAPÉ HU- 
MATTÁ

Referência: Processo FUNAI/BSB/ 2241/91. Terra Indígena: 
Arara do Igarapé Humaitá. Localização: Município de Porto Valter, 
Estado do Acre. Superfície: 86.700 hectares. Perímetro 138 km. So
ciedade Indígena: Arara (Shawãdawa). Família linguística: Pano. Po
pulação: 275 pessoas (2000). Identificação e delimitação: GT cons
tituído pela Portaria n° 031, de 26 de janeiro de 2000, coordenado 
pelo antropólogo Cloude de Souza Correia.

1 PARTE - DADOS GERAIS
Os Arara, da família linguística Pano, autodenominam-se 

Shawãdawa, mas são conhecidos também por outras denominações, 
com o "Shawanáwa", "Xawanáua", "Xawanáwa", "Chauã-nau", "Ara- 
rapina", "Ararawa", "Araranás", "Ararauás" e  "Tachinauás". A maior 
parte da população Arara reside na Terra Indígena Arará do Igarapé 
Humaitá, cujos cursos fluviais definidores de seus limites são o Rio- 
zinho Cruzeiro do Vale (também denominado igarapé Humaitá,"Leo
nel ou Amahuacas), afluente da margem direita .do alto rio Juruá; o 
igarapé Nilo, afluente da margem direita do Riozinlw Cruzeiro do 
Vale ; e, o-igarapé Grande,-formador do rio Valparaíso. A distribuição 
espacial dos Arara no interior da terra indígena pode ser notada 
principalmente na organização do grupo em  três aldeias, Raimundo 
do Vale, Foz do Nilo e Boa Vista, as quais não formam grandes 
conglomerados populacionais devido às residências estarem espalha
das ao longo das margens dos rios.' A  aldeia Raimundo do- Vale 
encontra-se localizada na margem direita do Riozinho Cruzeiro do 
Vale. Na mesrná margem desse rio situa-se também uma parte da 
aldeia Foz do Nilo, próxima à  confluência do igarapé Nilo com o 
Riozinho Cruzeiro do Vale, estando o  restante das residências lo
calizadas ao longo de ambas as margens do igarapé Nilo, com uma 
maior concentração na margem direita. A aldeia Boa Vista, por sua 
vez, localiza-se na margem esquerda do Igarapé Grande, afluente do 
rio Valparaíso.

O s.critérios determinantes desta distribuição espacial dos 
Arara são principalmente a facilidade de transporte proporcionada 
pelas residências nas margens dos cursos fluviais, a  necessidade de 
construir as residências relativamente distantes para a  manutenção da 
ordem social e  económica, o  padrão de residência, a relação com o 
meio ambiente, as atividades produtivas, a organização social e o 
histórico de ocupação do Alto Juruá pela sociedade envolvente, bem 
como as migrações do grupo e as práticas de secessão, como será 
melhor evidenciado ao longo desse resumo.

A  região atualmente ocupada pelos Arara era território dos 
grupos Pano e  Arciák desde o  período pré-cabralino, m as a partir de 
meados do século XIX passou a ser ocupada também por explo
radores e comerciantes vindos de Belém, Manaus e  de centros ur
banos localizados ao' longo do rio Solimões (Aquino & Iglesias, 1994: 
6). Entretanto, a  exploração e  ocupação efetiva da região do Alto 
Juruá ocorreu apenas nas duas últimas década do século XIX, após 
vários embates com os grupos indígenas da região. Neste período, a 
região foi povoada principalmente por migrantes oriundos do nordeste 
brasileiro, os quais fugindo da seca de 1877 estabeleceram várias 
colocações e  estradas de seringa com o intuito de extrair o látex da 
Hevea brasiliensis. Em fins da última década do século XIX, o Alto 
Juruá já  estava povoado por brasileiros, quando peruanos "cauchei- 
m s", explorando o caucho (Castilloa ellaàtica) e  outros produtos flo
restais ocuparam a  região. A ocupação dos caucheiros peruanos foi 
itinerante e de curta duração, encerrando-se no início do século XX, 
enquanto a  dos nordestinos foi maciça e  duradoura (Castello Branco, 
1930:640). ' v

Conforme consta na história oral dos Arara, e  nas fontes 
historiográficas sobre o Alto Juruá, somente no início do século XX
o grupo entrou em contato com agentes da sociedade nacional. No 
ano de 1905, quando estava sendo aberta uma estrada que ligava 
Cocamera, no Tarauacá, a Cruzeiro do Sul, Felizardo Cerqueira e 
Angelo Ferreira conseguiram, juntamente com índios Yawanawa, Ru- 
nunawa- e“ Iskiiháwâ, cijritátãr'os' Arara ~que estávanT localizados na

região do igarapé Forquilha, afluente da margem esquerda do Rio
zinho da Liberdade (Tasteyin, 1926: 49). Nesse período, os Arara que 
habitavam próximos á  essÊ. igarapé' residiam com. índios Rununawa, 
sendo1 todos liderados pelo célebre tuxaua Tescori, quem era casado 
com a  filha de um tuxaua,Arara. ■

Referências a  Tescon1 liderando os Arara- são uma constante 
nas fontes escritas sobre o  Alto Juruá, como a  do-tenente do exército: 
Luiz- Sombra, que em .1907 manteve contato com oS "xauánauás 
(araras)" no Riozinho da Liberdade. Nesse mesmo ãno, o engenheiro 
Nunes de Oliveira visitou malocas de vários índiés na região, en
contrando-se com Tescon nas proximidades do igarapé Forquilha. Em 
1911, Tescon e os demais indígenas por ele liderados permaneciam no 
Riozinho da Liberdade quando o engenheiro Máximo Linhares, como 
ajudante do Serviço de Proteção aos índios e Localização de Tra
balhadores Nacionais (SPILTN), percorreu os vales dos rios Juruá e 
Tarauacá. Máximo Linhares encontrou Arara, Ararapinas, Conta- 

-naiiás. Caxinauás, Jaminauás e Tuxinauás no rio Humaitá, afluente do 
alto rio Muru; Caxinauás, Jaminauás; Curinas, Catuquinas, Aninauás, 
Ararauás e Capanauás no Alto "Embira" (Enyira); e, malocas de 
Caxinauás e  Araras, na cabeceira do Forquilha (Castello Branco, 
1950:19-23). ‘

Depois de 1912 esteve no Alto Juruá o padre francês Cons- 
tantino Tastévin, quem relatou as constantes guerras intertribais tra
vadas pelos Arara no início do século XX, além de ter feito uma 
distinção entre os Arara do Tauari e  os do Forquilha, dando a en
tender estarem os Arara divididos em mais de um grupo, ou em 
diferentes aldeias de um mesmo grupo. Ainda nos relatos de Tastévin, 
nota-se as migrações empreendidas pelos Arara ao longo dos rios 
Tejo, Bagé, Liberdade e  Amahuaca (Riozinho Cruzeiro do Vale), 
sendo possível constatar o  combate que resultou na morte de Tescon 
devido, a um conflito com os Arara (Tastévin, 1928: 208-209).

Em  1914, Tescon foi assassinado por índios Arara, resul
tando na dispersão do grupo. De acordo com  a  memória Arara, 
devido a  Tescon ter batido em sua esposa Arara, associado com 
ameaças de. Tescon contra os parentes de sua esposa, levou estes 
últimos a empreenderem um a guerra contra o grupo de Tescon na 
região do Riozinho da Liberdade, resultando na morte dele. Depois 
desse confronto, várias outras guerras ocorreram por parte dos índios 
liderados por Tescon, com o  intuito de vingar sua morte, o que levou 
os Arara á  migrarem para as proximidades dos rios Bagé, Tèjo, 
Gregório e  Riozinho Cruzeiro do Vale. Os Arara se estabeleceram nas 
margens do Riozinho Cruzeiro do Vale e  dó rio Valparaíso pro
vavelmente após a  m orte de Tescon, em  1914, quando realizaram 
várias migrações, até serem localizados na década de 1920 nos se- 
r ingaisC ruzeirijjlgJiíye^JIun iaitá .' M esmo estandora-iegiãirtiividfttsr 
ém  seringais, o grupo não se mantinha fixo em uma única localidade, 
pois continuavam se deslocando pelos rios Valparaíso, Riozinho Cru
zeiro do Vale, Riozinho da Liberdade e Bagé.

Nesse período, uma parte dos Arara, também denominados 
na historiografia por Ararauás e  Ararapinas, encontrava-se residindo 
nas margens dos rios Humaitá, afluente do Muru, do Turunaia, do 
Tauari e  do Embira (atual Envira). Entretanto, não é  possível afirmar 
com base nas informações orais e escritas que esses Arara uniram-se 
posteriormente àqueles que residiram no igarapé Forquilha. De acor
do com a  memória oral dos Arara eles estiveram na região do Rio
zinho da Liberdade e  depois de várias migrações estabeleceram-se no 
Riozinho Cruzeiro do Vale. Durante essas migrações, muitas foram as 
guerras intertribais travadas pelos Arara, as quais acabaram após a 
inserção dos Arara na empresa seringalista. Para ter os Arara como 
mão-de-obra, os "patrões" patrocinaram várias "correrias", utilizando 
alguns dos'"antigos" (ancestrais) Arara como agentes do processo de 
inserção do grupo nas atividades produtivas dos seringais. Estes an
tigos encontram-se fortemente presente na memória Arara, e são 
referencias da  identidade do grupo e  do território imemorialmente 
ocupado. As informações relativas aos "antigos", em  geral, estão 
vinculadas às correrias, às guerras intertribais, ao parentesco, à  or
ganização social, aos costumes tradicionais, às práticas de secessão e 
às migrações do grupo por um vasto território que compreendia re
giões da bacia dos rios Liberdade, Gregório, Bagé, Cruzeiro do Vale, 
Tejo, Humaitá e  Envira.. Nem todos os antigos são Arara, pois há 
entre esses nomes indivíduos de diversas etnias que, devido, a  ca
samentos o h  guefras intertribais, vieram a ser incorporados na me
mória Arara.

A o longo da segunda metade do século XX, os Arara es
tiveram sob o julgo dos patrões, realizando constantes migrações em 
busca de melhores condições de vida pelos seringais da região in
cidentes em seu antigo território, entre eles o  Valparaíso, o Russas, o 
Nilo, o Humaitá e  o Concórdia. Devido a  doenças e  a represálias dos 
patrões, alguns Arara que residiam próximos ao rio Bajé migraram, 
nas décadas de 1970-80, para a  região do Riozinho Cruzeiro do Vale 
é do rio Valparaíso, onde encontravam-se várias famílias Arara. Nesse 
período, passaram a reivindicar seus direitos territoriais e  consegui
ram que, em  1985, fosse identificada e  delimitada a  Terra Indígena 
Arara do Igarapé Humaitá, com 27.700 ha. Após garantirem uma 
parte do. seu território, diversas outras famílias espalhadas pelas co
locações dos rios Liberdade e  Bagé foram residir na terra indígena e 
nas proximidades dessa. Em fins da  década de 1980_e início da 
seguinte, muitos Arára migraram para as cidades, em especial para 
Cruzeiro do Sul, devido às precárias condições de vida na terra 
indígena. Quando, em 1994, estiveram na área os antropólogos do GT 
da Portaria n° 1.204/93 não havia mais nenhuma família Arara no 
Riozinho da Liberdade, mas existiam várias residindo fora dos limites 
da 'terra  indígena, ha  “região do igarapé Grande, afluente dò "rio Vai-



paraíso, além de muitas outras na cidade dé Griuzeiro do Sul. Com o 
in tu ito , de inserir uma parcela do território não contemplada ante- 
riorihente, os Arara passaram a reivindicar, ao longo da década de 
1990, a  ampliação da terra indígena ocupada peio grupo, o que 
somente veio a ser atendido no ano de 2000; to m  a realização dos 
estudos antropológicos fie iidentificação e delihiitação' da terra.
: \  II PARTE - HABI TAÇÃO PERM ANENTE'

Após vários anos ;de contato entre os Arara e os agentes das 
frentes i de extração da bdrracha, o antigo padrão de residência do 
grupo foi alterado de umaíhabitação em grandds malocas pára várias 
casas ocupadas por pequeíios grupos domésticos. Com um novo pa
drão de residência, há década de 1980 foram formadas as aldeias 
Raimundo do Vale e  Foz do Nilo. A aldeia Boa Vista, por sua vez, 
veio a  ser consolidada durante a  década de 1990, com a  migração de 
famílias Arara parã a-região do igarapé Grande. Famílias extensas 
procuram residir em casas próximas, habitadas por uma família nu
clear. As aldeias são constituídas po r diversas residências Arara dis
tribuídas ao longo do Riozintio Cruzeiro do Vale, do igarapé Nilo e 
do igarapé Grande.

O acesso às aldeias ocorre geralmente por yia fluvial, mas as 
três estão interligadas por caminhos terrestres que cortam a  terra 
indígena. As residências são construídas nas margem dos rios e  iga
rapés, visto terem nesse local uma maior facilidade para o transporte 

-de géneros de primeira necessidade, e  mesmo por ser mais fácil a 
locomoção até às cidades. A  permanência das aldeias em distintas 
localizações deve-se também a  fatores de ordem cultural e  produtiva. 
Além de algo próximo a  um faccionafismo dós Arara,, que leva o 
grupo a permanecer em  distintas aldeias, pode-se notar também que 
se estivessem concentrados em uma única aldeia teriam dificuldades 
nas atividades de caça, pesca, coleta e  agricultura. ■■

i ,,, A A s residências que compõem as aldeias são geralmente cons
truídas com materiais retirados da floresta. A  madeira mais utilizada 
é  a paxiúba, devido a ser mais prática sua extração e manejo. O piso 
das casas, palafitas, costuma ser feito de "paxiúbão", enquanto para as 
paredes os Arara usam mais a  "paxiúbinha". Os Pilares são de qua- 
riquara, massaranduba ou louro. Os "caibros" são de paxiúbão ou de 
envireira. Para a  construção dos telhados são utilizadas palhas de 
uricuri, buriti ou jaci. A construção das casas conta com a cola
boração dos parentes, em  especial para buscar a  madeira e  a palha na 
mata.

No início de  2000, as aldeias englobavam diversas colo
cações e  diversas residências, - com uma população numericamente 
distinta, A  aldeia Raimundo do Vale contava cõm uma população de 
126 -habitantes; -a aldeia Fo/. rífi Niln pnr a i a - v f j -  m m  h im  pn- 
pulaçao dê l 08“hnfrilaíTfes";~e. a aldeia Boa Vista, com um a população 
de 41 habitantes, totalizando 275 indivíduos na terra indígena. Con
tudo, há uma considerável população Arara localizada fora da. terra 
indígena, em  cidades próximas. Ao somar toda a  população localizada 
fora da terra indígena que possui parentesco com os Arara obtém-se 
94 indivíduos, sendo 82 Arara e 12 brancos. Somando a população 
residente fora da terra indígena com a  que mora no seu interior 
chega-se a uma população, total de 369 indivíduos. Destes, 319 são 
Arara, 37 são brancos, 1 é Yawanawa e  12 são Poyanawa.

Os Arara residentes fora da terra indígena são uma popu
lação em potencial da terra identificada, visto alguns daqueles en
trevistados na cidade de Cruzeiro do Sul terem cogitado a possi
bilidade de seu retorno caso tenham úma melhor condição de vida. 
Mesmo não sendo esta posição unânime, pois alguns dos Arara não 
têm interesse em retomar para a terra indígena, aqueles que residem 
na terra acreditam ser possível organizar a  área para o  retomo da
quelas famílias que desejarem voltar, indicando geralmente a região 
do igarapé Grande como local mais propício para a  construção de 
novas residências.

i n  p a r t e  -  At i v i d a d e s  p r o d u t i v a s

No auge da produção de borracha, em fins do século XIX e 
início do XX, os Arara ainda não trabalhavam nas atividades de 
extração de seringa. Posteriormente, vieram a  ser inseridos no sistema 
produtivo da borracha como uma mão-de-obrã alteinativa aos di
versos seringueiros oriundos do nordeste do país. A  economia dos 
Arara passou então a  ter uma considerável dependência do sistema de 
barracão. Praticamente toda a borracha produzida era comercializada 
nos "barracões1' dos patrões em  troca de alguns produtos de primeira 
necessidade. O comércio com os "regatões" não era permitido, apesar 
de ocorrer em  pequena intensidade de uma forma "clandestina".

Mesmo sob o julgo dos patrões, e  com um a atividade pro
dutiva direcionada para a  produção da borracha, os Arara não dei
xaram de se dedicar à  caça, pesca, agricultura e  coleta. Os produtos 
oriundos dessas atividades não estavam voltados para o  comércio,' e 
sim, para o consumo familiar. A produção de alimentos para consumo 
obteve, devido ao contato com a  sociedade dominante, diversas mu
danças tecnológicas. Nas atividades de caça, o arco e  a  flecha vieram 
a sér substituído pela afroa de fogo; na pesca, foram introduzidos os 
anzóis; linhas de náilon e  tarrafas; e, na agricultura, passou-se a  usar 
instrumentos de ferro, como enxadas, machados, terçados e outros. A 
introdução de novos instrumentos nas atividades produtivas somou-se 
ao conhecimento tradicional desenvolvido pelos Arara.

Nesse sentido, os Arara após o contato com a  sociedade 
envolvente passaram a  ter grande habilidade no uso da arma de fogo, 
mantendo um a série de conhecimentos tradicionais sobre a floresta e 
sua fauna, e  sobre os modos de um caçador obter sucesso em sua 
atividade. Hoje em dia, as áreas de caça situam-se no interior da 
mata, à  qual têm acesso pelos caminhos de caça que saem dos fundos 
das fesidências e levãrii "á várias hòías de caminhada em direção áò~
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interior da mata. A extensão das áreas de caça é bastante ampla, 
ocupando toda a região de centro da margem direita do Riozinho 
Cruzeiro do Vale e das duas margens do igarapé Nilo e do igarapé 
Grande. A reivindicação dos Arara pela ampliação da terra visa, entre 
outros fatores, abarcar áreas de caça' usadas pelo grupo a várias 
décadas. Um dos motivos de maiores conflitos entre os Arara e  os 
regionais, é a invasão das suas áreas de cáça por caçadores pro
fissionais oriundos de Porto Valter, os quais para lá se dirigem com o 
intuito de conseguirem- grande quantidade de carne de caça para 
comercializarem nas cidades próximas. Estas invasões estavam ocor
rendo principalmente nos igarapés Nilo e Grande, locais de maior 
fartura de caça.

Nos igarapés Nilo e Grande, os Arara praticam também 
atividades de pesca, denominada "marisco", que ocorria com grande 
intensidade em  período anterior à penetração da região pelos agentes 
da frente de extração da borracha. Nesses mariscos, realizados quase 
sempre nos períodos de verão amazônico, eles pescavam principal
mente com assacú, timbó, awaka, purá, chatá e  outros vegetais que 
imobilizam os peixes, facilitando a captura. Atualmente, existem ou
tras modalidades de pesca: com anzol im (anzol), com zagaia (espécie 
de arpão), com espinhei (lança), com bicheiro (mergulho), com tiro, 
com terçado e com tarrafa. A modalidade de pesca mais utilizada é 
com o anzol e com o tingui, sendo as outras menos praticadas. A 
atividade dc pesca ocorre ao longo do Riozinho Cruzeiro do Vale, do 
igarapé Nilo, do igarapé Grande e dos afluentes destes. Portanto, a 
área utilizada para pesca ocupa praticamente toda a extensão da terra 
indígena, concentrando-se nos rios e igarapés existentes no seu in
terior e limites. Os Arara procuram pescar em áreas próximas às 
residências, mas eventualmente são organizadas expedições às ca
beceiras dos igarapés Grande e Nilo, tidos como os mais piscosos da 
terra indígena.

llm  oulra atividade que complementa o consumo alimentar 
dos Arara é o criatório de animais utilizados para o consumo ou para 
a venda, entre eles a galinha, o pato, o porco e a ovelha. O principal 
anima] comercializado é o porco, que é  vendido cm Porto Valter. O 
dinheiro adquirido com a venda é revertido em bens de primeira 
necessidade, como o sal, o açúcar, os remédios, a pólvora, o chumbo 
e  a espoleta. O criatório de suínos exige ambientes favoráveis, afas
tados das plantações, para evitar danos a essas. Preferencialmente, os 
suínos são criados na margem oposta daquela onde se situam as 
residências.

A atividade de coleta, por sua vez, é uma fonte importante 
para adquirem complementos alimentares, materiais para a construção 
das residências, produtos medicinais,, temperos para os alimentos , 
óleos vegetais, entre outros. Muito do conhecimento tradicional do 
grupo para a extração de produtos da floresta permanecem sendo 
transmitidos de geração a geração, tendo o contato com os ocupantes 
da região do alto Juruá introduzido outras atividades dc coleta, como 
a extração do látex da seringueira. As principais atividades extrativas 
estão voltadas para o uso e consumo familiar, não mais para a pro
dução da borracha. Os produtos da floresta possuem épocas do ano 
para serem colctados, estando localizados em praticamente toda a ' 
extensão da terra indígena. As áreas de coleta são baslante amplas, 
pois locali/.anvse nas áreas de "centro" c de "beira”, ou seja, nas áreas 
do interior da terra e naquelas próximas aos principais cursos hídricos 
existentes.

Outra atividade produtiva é a agricultura dc coivara, que 
permite o cultivo dc vários tipos dc mandioca, milho, banana, m a-, 
mão. cana-dc-açúcar, inhame, cará, feijão, fava branca, arroz, batala- 
doce, pimcnla, tabaco e outros. Recentemente, tem sido introduzido o 
cullivu de puptmha c. em menor quantidade, o de guaraná. Os pro
dutos agrícolas são retirados do "roçado", sendo o principal a man
dioca (ou macaxeira), que constitui, juntamente com a carne da caça 
ou da pesca, a base da alimentação dos Arara. Da mandioca fazem a 
farinha, que está voltada para o consumo familiar e para o comercio 
nas cidades próximas. Após o dcciínio da borracha, a partir da década 
dc 1980, a farinha passou a scr um dos principais produtos co
mercializados por eles. As famílias Arara costumam ter mais de um 
roçado, alguns próximos às residências, localizados no fundo dessas, 
e outros mais no interior da mata. Algumas áreas dc roçado possuem 
nas proximidades a casa de farinha, onde a mandioca é processada. 
As atividades agrícolas dos Arara incluem também produtos que são 
plantados nos terreiros ou nos quintais, como frutas, plantas me
dicinais, temperos, e outros. O conhecimento dos Arara sobre os 
produtos agrícolas cultivados inclui o local adequado para as plan
tações. os cuidados durante o  plantio, o crescimento dos vegetais, a 
manutenção das áreas de cultivo e o período dc plantio c colheita. Os 
locais mais apropriados para o plantio são aqueles com ocorrência dc 
mata fechada, terra firme ou floresta dc várzea.

Os Arara têm também como atividade produtiva o artesa
nato, que antes da ocupação do Alto Juruá pela frente dc extração da 
borracha era produzido pelo grupo em grande escala, incluindo uten
sílios domésticos, adornos e armas de caça e pesca. Após o contato 
com a sociedade envolvente essa atividade foi reduzida considera
velmente. Todavia, a produção de artesanato dos Arara, mesmo em 
pequena escala, ocorre atualmente. São produzidos, principalmente, 
instrumentos domésticos, coiiio raladores, vassouras, cestos c potes de 
barro. Esses objetos, no entanto, não são destinados para o comércio, 
ao contrário de outros. O artesanato comercializados, cm pequena 
quantidade, são objetos de adorno, como anéis e colares, ou mesmo 
bolsas dc tecido.

Muito do modo como são desenvolvidas as atividades pro
dutivas dos Arara dcve-sc às trocas culturais ocorridas, ao longo do



século XX, frente ao contato com a sociedade envolvente e com 
outros povos indígenas. Recentemente, as relações sócio-econômico- 
culturais dos Arara com outras etnias é bastante amistosa, mas acon
tecem esporadicamente. Alguns Arara, formados como professores 
bilíngues, agentes de saúde ou agentes agroflorestais, costumam re
lacionar-se com um maior número de indivíduos de oulras etnias 
devido ao caráler de suas atividades sociais. Contudo, não há relações 
económicas entre os Arara e outros grupos indígenas atualmente, 
estas relações ocorrem apenas com a sociedade envolvente. Prin
cipalmente em Cruzeiro do Sul, os Arara costumam realizar compras 
de produtos de primeira necessidade. As relações dos Arara com a 
sociedade envolvente são também de caráter político, pois muitos 
possuem título de eleitor e  participam ativamente das eleições mu
nicipais, estaduais e nacionais. Além da inserção dos Arara na po- 
líticaj eles passaram a se organizar na Associação do Povo Arara do 
Igarapé Humaitá (APAIH) para melhorarem suas relações sócio-eco- 
nômico-culturais com a sociedade envolvente. Outras importantes re
lações são aquelas existentes entre eles e  as organizações não-go- 
yemamentais indígenas ou não-indígenas, como a  Comissão Pró- 
Indio do Acre (CPI-Acre), a  União das Nações Indígenas (UNI) e a 
Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá (OPIRJ). A CPI- Acre 
tem formado dois professores bilíngues Arara, desde a década de 
[990, c um agente agroflorestiil Arara, desde o ano 2000. A CPI-Acre 
também contribuiu com a formação dc quatro agentes de saúde, na 
década dc 1990, alguns dos quais continuaram suas formações com o 
apoio da UNI e da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).

IV PARTE - MEIO AMBIENTE
O vale do Juruá acreano, onde está inserida a terra indígena, 

é considerada por zoólogos c botânicos como uma das regiões de 
maior diversidade biológica da Amazónia, com grande concentração 
de espécies vegetais e  animais do planeia. Levantamentos rcceutes 
registram a ocorrência de espécies endémicas de plantas e animais, 
que são desconhecidas em oulras regiões da própria Amazónia e do 
país. Nas suas exuberantes paisagens, são encontrados diferentes tipos 
de floresta: aberta com palmeiras e com bambu (tabocal), de várzeas 
(periódica ou permanentemente inundadas) e dc terra firme, bem 
como floresta densa na planície aluvial e na serra, floresta anã nas 
encostas e topos da serra e ainda "campina sobre areia branca", esta 
última um tipo de vegetação não florestal. Neste vale nascem também 
muitos rios e igarapés, entre eles o Cruzeiro do Vale (ou igarapé 
Humaitá) e seus inúmeros afluentes, o Gregório, o Tejo, o Bagé, o 
São Salvador e o Primavera, tributários da margem direita do rio 
Tarauacá. O clima é mais úmido c frio do que cm  outras regiões 
amazónicas, chegando a alcançar até sete graus centígrados com o 
fenómeno das friagens, que ocorrem nos meses de junho c julho, auge 
do verão amazônico. Por todas estas características, o Alto Juruá é 
considerado como uma das regiões anw .õnicas de mais alto potencial 
para a conservação e preservação. Ncsla região acreana são também 
encontrados diferentes tipos dc solos: férteis ou pobres, argilosos 
(barrentos) ou arenosos, bem ou mal drenados, sujeitos ou não a 
inundação.

A Teira Indígena Arara do Igarapé Humaitá tem sido in
cluída cm um "mosaico" contínuo de 23 terras federais existentes no 
Alio Juruá, que vêem a com por uma ampla região dc relevância 
ambiental para as populações indígenas e para as populações re
gionais, possuindo grande interesse nacional e internacional. Dentre 
as terras pertencentes ao governo federal, existentes no alio Juruá, 
enconlram-sc 01 parque nacional, 03 reservas exlrativistas c 19 terras 
indígenas. A importância ambiental desse "mosaico" de terras é enor
me devido à rica biodiversidade encontrada na floresta. Existe uma 
grande quantidade dc espécies da fauna c flora nessa região em grau 
elevado de preservação, isto devido ao uso sustenlado realizado pelas 
populações que ocupam essas áreas. No mosaico, a terra ocupada 
pelos Arara cncontra-se contígua à Reserva Extrativista Riozinho da 
Liberdade, principalmente no divisor dc água com os igarapés Nilo e 
Grande.

Sestdo estes dois igarapés imprescindíveis à preservação dos 
recursos necessários ao bem estar económico e cultural dos Arara, 
seus afluentes e respectivas cabeceiras necessariamente fazem parte 
dos limites da terra indígena, onde são exercidas atividades de caça, 
pesca, coleta e agricultura, além de ser nessa região oblída a folha c 
o cipó necessários para a preparação do Sinbu (ayahuasca), utilizado 
nos rituais realizados pelos Arara. Ao longo desses igarapés e de seus 
afluentes é possível aos Arara obterem diversas espécies vegetais c 
animais para diferentes usos tradicionais. As nascentes desses iga
rapés estão localizadas no limile Leste da terra indígena, sendo o 
divisor dc água dos seus cursos fluviais definidores dos limites Norte 
(igarapé Grande) e Sul (igarapé Nilo). Parte do limite Sul da terra é 
também delimitado pela águas do Igarapé Humaitá. sendo os recursos 
naturais localizados na sua margem direita, do igarapé Santo António 
até a foz do Nilo, utilizados pelo grupo indígena. O mesmo pode scr 
dito para o limite Oeste, que engloba o igarapé Santo António 
(afluente do igarapé Humaitá) e as cabeceiras do igarapé dos Pretos 
(afluente do igarapé Grande), onde há uma grande diversidade fau- 
nística e florística utilizada pelos Arara para várias finalidades as
sociadas a suas atividades económicas c culturais.

V PARTE - REPRODUÇÃO FÍSICA E CULTURAL
Mesmo tendo estado os Arara cm contato com a sociedade

envolvente desde o início século XX, somente a partir das décadas de 
1980 e 1990 a população Arara veio a scr recenseada, primeiramente 
pelos integrantes do GT de 1985 e, posteriormente, pela CPI-Acre e 
pelos próprios Arara, Muitos dos-dados, populaéionais existentes fo
ram  alterados devido ao nascimento de novos Arara, à morte dc
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outros, às migrações do grupo para as cidades e às migrações deles 
das cidades para a terra indígena. Este último fator, mais que os 
outros, pode vir a causar grande alteração no número de habitantes 
existente na terra indígena, visto o considerável número de Arara 
residindo fora da terra indígena e seu retorno potencial para a área 
identificada em 2000. '

Com o  retorno ou não dos Arara da cidade para a terra 
indígena, é possível notar um relativo crescimento nos últimos anos 
da população. Arara residente nessa área. Utilizando os dados totais 
relativos à população residente na terra indígena, nota-se que do 
primeiro senso realizado em 1985 para o  realizado em 2000 a po
pulação da terra aumentou de 130 para 275 pessoas. Portanto, em 15 
anos a população passou do dobro da anterior, houve um acréscimo 
na população da terra de 145 indivíduos, o equivalente a um aumento 
de 111,54 %. A taxa de natalidade na terra indígena e bastante 
elevada, sendo o número de idosos em comparação com os jovens 
bastante reduzido. Devido à  ausência de dados sobre a taxa de na
talidade entre os Arara em  período anterior a 2000 não é possível 
identificar fatores de desequilíbrios nessa laxa. Apenas conslata-sc ser 
ela elevada atualmente. Quanto à taxa de mortalidade, não há dados 
disponíveis para análise, pois os Arara não possuem o costume dc 
contabilizarem seus mortos ao longo das décadas.

Os principais fatores do aumento da população na terra in
dígena, nos últimos 15 anos, são: a melhoria na qualidade de vida do 
grupo, após a parcial identificação da terra cm 1985; a não de
pendência dos patrões; a formação dc agentes de saúde; a  aquisição 
de barcos para o transporte; uma maior atuação do órgão indigenista 
e das organizações não governamentais; a organização do grupo cm 
associação; e, possíveis outros. Fazendo uma projeção do crescimento 
do grupo nos últimos anos, é possível inferir, somando todos os 
indivíduos residentes na terra indígena, uma taxa dc 16, 731 % ao 
ano. De forma aproximada, pode-se dizer que em 2005 a população 
na terra indígena será de cerca de 325 indivíduos. Em 2010 dc 375 
indivíduos. Em 2015 teria uma população de 425. Em 2020 seriam 
475 indivíduos residindo na terra. Todavia, essa projeção não leva cm 
consideração o potencial retorno dos Arara residindo fora da terra 
indígena, uma vez ser impossível tal análise devido à imprecisão 
dessa migração e dos dados populacionais.

O crescimento populacional tem reforçado vários aspectos 
culturais dos Arara, como a cosmologia, compartilhada com oulros 
grupos Pano. Mesmo com o  intenso contato dos Arara com a so 
ciedade envolvente, ocorrido ao longo do século XX, é  possível 
constatar junto ao grupo uma forte presença da cosmologia Pano. 
Entretanto, nota-se também, devido ao contato, alterações na cos
mologia do grupo, cm especial com a conversão de muitos dos Arara 
para a religião católica. Ainda que entre os Arara não tenham exislido 
grandes trabalhos de catequese, em sua maioria eles partilham da 
religião católica, mas preservando muitas dc suas crenças, mitos c 
riluais tradicionais. Praticam ainda hoje o ritual do "tnariri", da "in- 
jeção do sapo" e do "sinbu" (cipó/ayahuasca). No entanto, alguns 
Arara não costumam mais ingerir o sinbu, mesmo tendo leito uso dele 
em algum momento. Em período anterior à introdução dos Arara no 
sistema produtivo da borracha o uso do sinbu era mais recorrente, 
inclusive para sessões de cura realizadas pelos pajés. A partir da 
década dc 1990, alguns Arara aderiram à doutrina do Sanlo Daimc, 
fortemente presente na cidade de Cruzeiro do Sul, tendo sido cons
truído um templo na aldeia Foz do Nilo. A introdução da doutrina do 
Santo Daimc na terra indígena não conlou com a adesão dc todos os 
Arara, poucos são aqueles que se consideram ayhuasqueiros.

Os ritllais Arara possuem um forte vínculo com a cosmologia 
deles, mas são principalmente os mitos que retratam melhor os as
pectos cosmológicos do grupo. Os mitos dos Arara são conlados cm 
especial pelos mais velhos, mas alguns jovens já  começam a aprendê- 
los e a reproduzi-los. Os mitos são narrados na língua Arara ou cm 
português, sendo possível constatar uma variação nas versões con
tadas, mas não na estrutura dos mitos. Assim, a narração do mito tle 
origem dos Arara é bastante longa e sofre algumas variações na 
forma de conlar, dependendo do narrador, o mesmo podendo scr dilo 
para o mito de origem, para o mito referente ao surgimento dos 
produtos agrícolas e do fogo. para o milo do surgimento da lua, paia 
o mito do surgimento do sinbu, entre tantos outros.

A cosmologia Arara não permite estabelecer tirua relação 
precisa com antigas áreas dc uso rituais c lugares sagrados, sendo os 
riluais praticados próximos ou no interior das residências. No caso do 
ritual do sinbu, e dos outros, não há um local sagrado para sua 
prática, mas existe um grande respeito para com os locais onde 
enconlram-sc o  cipó e a folha, que após fervidos dão origem ao sinbu. 
Tanto as folhas quanto o cipó são encontrados nas duas margens do 
igarapé Nilo, na margem direita do Riozinho Cruzeiro do Vale, c nas 
duas margens do igarapé Valparaíso, além dc serem localizados nas 
áreas de centro da terra indígena.

As áreas que podem ser consideradas sagradas são os ce
mitérios c os sítios arqueológicos. O único cemitério atualmente em 
uso na terra indígena está localizado na margem direita do Riozinho 
Cruzeiro do Vale, entre as aldeias Foz do Nilo e Raimundo do Vale. 
Segundo os Arara,-muitos dos "antigos" foram enterrados dentro dos 
atuais limites da terra indígena, mas não há uma localização muito 
precisa. Dizem haver antigos enterrados na região do igarapé Santo 
António, afluente da margem esquerda do Riozinho Cruzeiro do Vale, 
na região do igarapé dos Prelos e do igarapé Curaca, próximo à foz 
do igarapé Novo Acordo.

- ! Oa .vestígios desses grupos aãoi facilmente constutados^prm
cipahncnte ria régião do igarapé Graildc, c nás cabeceiras dós iga-
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rapés dos Pretos e Curaca. No alio Valparaíso, próximos aos igarapés mencionados, os Arara afirmam ler 
havido malocas dc índios Kaxinawa e Jaminawa, diferenciações feitas por eles devido às variações no 
modo de trabalhar as cerâmicas. A quantidade de cerâmicas encontradas assinalam para sítios ar
queológicos com polenciais elevados para pesquisa.

Pode sc inferir do exposto, que as áreas necessárias à reprodução física e cultural dos Arara 
abrangem aquelas por eles ocupadas para suas atividades reprodutivas, aquelas imprescindíveis à pre
servação dos recursos naturais necessários ao bem estar económico e cultural, aquelas habitadas em 
caráter permanente e aquelas onde enconlram-sc cemitérios, sítios arqueológicos e  locais de uso ritual e 
de extração dos elementos usados nos rituais do grupo. Assim, tanto para a reprodução física e cultura 
dos Arara as áreas de "beira", próximas às margens dos igarapés, como as áreas de "centro", no interior 
da terra indígena, são essenciais ao grupo. A margem esquerda do igarapé Nilo e  direita do Riozinho 
Cnizeiro do Vale (iimite Sul), a margem direita do' igarapé Grande (limite Norte), a região próxima aos 
igarapé Novo Acordo e  Santo António (limite Oeste), a região das cabeceiras dos igarapés Nilo e Grande 
(limite Leste), além de toda a  área interior compreendida por esses limites são necessárias à  reprodução, 
física e cultural do grupo.

O  limite leste da terra, contíguo à Reserva Extrativista Riozinho da Liberdade, é em  especial um 
local de grande relevância ambiental por englobar as cabeceiras dos igarapés Nilo e  Grande, dois 
grandes fluxos hídricos que cortam a  terra indígena. Esses igarapés e seus formadores são a  principal 
fonte de abastecimento de água potável para os Arara, além de alguns outros afluentes do Riozinho 
Cruzeiro do Vale. Na região dessas nascentes há um considerável refúgio para a vida silvestre, tanto da 
fauna quanto da flora, utilizada pelos Arara para reproduzirem-se física c  culturalmente. Ao longo desses 
igarapés é possível encontrar o sapo kanpu, utilizado para o  ritual da injeção de sapo, o cipó e a  folha 
que são a base do Sinbu, de extrema importância cultural. O limite Norte e Sul da terra fazem parte da 
região do curso dos igarapés Nilo e Grande, sendo então áreas necessárias ao grupo. Na margem desses 
igarapés, Nilo e Grande, encontram-se grande parte das habitações Arara, estando estas também na 
margem direita do Riozinho Cruzeiro do Vale. As margens desses cursos hídricos, são dc extrema 
necessidade para o  povo Arara manter sua reprodução física e cultural. São nos íocais próximos a essas 
residências que ocorrem todos os rituais Arara, além de ler um cemitério situado à margem do Riozinho 
Cruzeiro do Vale, entre as aldeias Raimundo do Vale e  Foz do Nilo. No limite Oesle da terra, onde 
enconlram-sc os igarapés Novo Acordo, Santo António, e as cabeceiras dos igarapés dos Pretos e 
Curaca, constala-sc não somente áreas ambientalmenle imprescindíveis aos Arara, com o também áreas 
de caça, pesca e  coleta, lendo ainda importantes sítios arqueológicos. Esses sítios são importantes por 
trazerem evidências do passado Arara, das antigas malocas e dos grupos rivais que disputavam aquele 
espaço com cies. Outro sítio arqueológico com a mesma relevância cultural pode ser encontrado em 
parte do limite Norle da lerra, na margem direita do igarapé Grande.

VI PARTE - LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO
Os seringais atualmente incidentes na terra indígena, Concórdia, Humaitá, Nilo, Russas e 

Valparaíso, são resullado da divisão dc extensos seringais formados em fins do século XIX c início do 
XX, com a ocupação do Alto Juruá por agentes da frente de extração da borracha. Esses seringais foram 
ao longo dos anos sendo vendidos e  is  vezes divididos, dando origem aos atuais.

Durante os trabalhos fundiários, foram realizados 25 Laudos de Vistoria e Avaliação, cor
respondentes aos ocupantcs não-índios residentes dentro dos limiles da terra indígena, todos posseiros, 
sem nenhum registro dc terras em  cartório. Apenas os antigos scringalistas possuem terras registradas no 
Cartório dc Cruzeiro do Std, totalizando 05 registros correspondentes aos seringais Humailá, Concórdia,
Nilo, Russas e Valparaíso. Conludo, esses seringais não vieram a ser demarcados, o que dificulta precisar 
os reais limiles dos mesmas. Nénhum dos donos de seringa! incidentes na terra indígena residem ou 
possuem benfeitorias dentro dos limites dessa.

Dos 25 ocupanlcs não-índios residentes no inlerior da terra indígena apenas 01 possui moradia 
na margem esquerda do igarapé Nilo, estando as residências dos outros 24 ocupantcs localizadas nas 
margens do igarapé Grande. Os ocupantcs não-índios que enconlram-se residindo dentro dos limites 
aluais da lerra indígena são posseiros que (rabalhavam cm sua maioria como seringueiros. Muitos dos 
antigos seringueiros da região abandonaram os seringais em busca de melhores condições de vida, 
devido principalmcntc à baixa no preço da borracha. Também por esse motivo, aqueles que per
maneceram deixaram de extrair o  látex e passaram a viver apenas com os produtos oriundos de pequenas 
plantações agrícolas e das atividades de caça, coleta e pesca, possuindo em geral poucas benfeitorias.
Devido à dificuldade dc acesso a suas residências, alguns demonstraram grande interesse em serem 
indenizatlos para retirarem-se da região.

LVA
n°
01

Nome do Posseiro Localidade/Colocação Tempo de Ocupação Mora na 
localidade

Dionísio Barbosa Igarapé Nilo 62 anos sim
0 ! ___
02

Anlônio Cassimiro Gomes Iearapé Grande 39 anos sim
Maria Lucinda da Conceição Morada Nova Sem informação sim

03 António Cassimiro dc Oliveira Morada Nova 01 ano sim
04 _
05

Francisco da  Silva Ferreira_________
Maria Ivonctc Ferreira da Silva

Morada Nova 08 anos sim
Furo do Dal Sem informação sim

06 Francisco Emilson Alves da Rocha Furo do Dal 02 anos sim
07 José Alves da Rocha Morada Nova 21 anos sim
08 António Alves da Rocha Morada Nova 66 anos sim
09 Edilson Alves da Rocha Morada Nova 24 anos sim
10 Alailton Alves da Rocha Morada Nova 31 anos sim
11 ExDcdilo de Souza Romão São Bernardo 04 anos sim
12 José llsimar Ribeiro dos Santos São José Sem informação não
13 José Ribamar Ribeiro dos Santos São José 34 anos sim
14 Leônidas Ferreira da Silva Breu 25 anos sim
15 Anlônio Morais dc Souza Breu 33 anos sim
16 José Ferreira da Silva Breu 12 anos sim
17 José llsimar Ribeiro dos Santos Maloca 01 mês sim
18 Francisco Almeida da Silva Maloca 02 anos sim
19 Francisco Santana Santos de Nazaré Maloca 02 anos sim

20 José Ocimar Xavier dos Santos Maloca 02 anos sim
21 José limar Xavier dos Santos Maloca 02 anos sim

22 José Maria Xavier dós Santos Maloca 02 anos sim

23 Júlio Conceição dos Sanlos Maloca 02 anos sim

24 Maria Luzia de Souza Novo Acordo 06 anos sim

VII PARTE - CONCLUSÃO E DELIMITAÇÃO
Os Arara (Shawãdawa) têm ocupado uma região na margem direita do alto rio Juruá desde o início do 
século XX, conforme dados provenientes da história oral do grupo c da historiografia regional. Nos 
primeiros anos do século passado os Arara viviam em constantes guerras inlertribais, ocasião em que 

ri ir entraiimiiem cunKitOcdni ugentçs da-frente de extração :da borracha. Ao longo do sécuio XXji asigudnas ^  ii
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inlertribais cessaram e eles foram incorporados às atividades produtivas dos seringais, gerando uma série 
de alterações na organização social e no parentesco dos Arara.
Na década de 1980, com uma maior atuação da FUNAI no Estado do Acre, os Arara tiveram co
nhecimento de seus direitos territoriais, passando a reivindicar uma área por eles ocupada na região do 
Riozinho Cruzeiro do Vale. No ano de 1985, foi constituído Grupo Técnico para proceder aos estudos 
de identificação e  delimitação da Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá, resultando uma proposta dc 
27.000 ha de superfície aproximada, deixando de englobar várias áreas ocupadas por famílias Arara. 
Nesse período, alguns Arara residiam na região do Riozinho da Liberdade, os quais reivindicaram uma 
área naquela região. Contudo, nà década de 1980 e 1990, os Arara do Riozinho da Liberdade migraram 
para a terra indígena delimitada, assim como diversas outras famílias Arara que residiam na região do 
rio Bagé. Ainda nessas décadas, muitas famílias Arara migraram para cidades próximas, principalmente 
para Cruzeiro do Sul, com o  intuito de fugirem das doenças que assolavam o grupo, entre outros 
motivos.
Desde os primeiros anos da década de 1990, os Arara passaram a reivindicar a delimitação de toda a 
terra por eles ocupada, englobando áreas localizadas na região do igarapé Grande, afluente do rio 
Valparaíso, e a  margem esquerda do igarapé Nilo, afluente do Riozinho Cruzeiro do Vale. Somente após 
decorridos 15 anos desde os primeiros estudos de identificação e  delimitação da Terra Indígena Arara do 
Igarapé Humaitá, pela Portaria n° 031, de 26 dc janeiro de 2000, foi instituído Grupo Técnico para 
realizar estudos antropológicos de identificação e  delimitação da terra indígena ocupada tradicionalmente 
pelos Arara.
Em conformidade com a legislação aluai, Artigo 231 da Constituição Federal e parágrafos, Decreto*n° 
1.775, de 08 de janeiro de 1996, e Portaria n° 14, de 09 dc janeiro de 1996, foram procedidos estudos 
de natureza etno-histórica, sociológica, jurídica, cartográfica e ambiental, além do levantamento fun
diário necessário à  delimitação da terra tradicionalmente ocupada pelos Arara, ou seja, as por eles 
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à 
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a  sua reprodução física 
e cultural, segundo seus usos, costumes c tradições. Desses estudos, resulta uma proposta dc 86.700 ha 
dc superfície e 138 km de perímetro para a Terra Indígena Arara do Igarapé Humaitá. Esta proposta, 
contempla as atuais exigências legais e  as reivindicações territoriais dos Arara, tendo sido definida pelo 
Grupo Técnico conjunlamente com os Arara.
CLOUDE DE SOUZA CORREIA 
Dircloria de Assuntos Fundiários - DAF 
Departamento de Demarcação - DED 
Memorial Descritivo de Delimitação 
Denominação
Terra Indígena ARARA DO IGARAPÉ HUMAITÁ 
Aldeias Integrantes
Raimundo do Vale, Foz do Nilo e Boa Vista
Grupo Indígena
Arara
Localização
Município: Porto Walter Estado: Acre 
Administração Executiva Regional: Rio Branco 
Coordenadas dos Extremos

Extremos Latitude Longitude
Norte : 08°I6'34" S c 72°29'26" Wgr.
Leste : 08°32'26" S e 7 2 °12'23r' Wgr.
Sul : 08°35'08'' S o 72°17'52" Wgr.
Oeste : 08”24 '0 l" S e 72°34,25" Wgr.

Base Cartográfica

Nomenclatura Escala Órgão Ano
SC. 18-X-B-III: SC.I8-X-B-II; SC.18-X-B-VI 1:100.000 DSG 1988

Dimensões
Superfície: 86.700 ha (oitenta e seis mil e setecentos hectares), aproximadamente 
Perímetro: 138 Km (cento e trinta e oito quilómetros), aproximadamente 
Descrição do Perímetro
NORTE: Partindo do ponto 01 de coordenadas geográficas aproximadas 08° 16'34" S c 72<’29'26" WGr., 
localizado na confluência do Igarapé Novo Acordo com o Igarapé Grande, segue por uma linha seca alé 
o ponto 02 de coordenadas geográficas aproximadas 08°17'28" S e 72022'4]" WGr., localizado na 
cabeceira do Igarapé Vila; daí, segue por uma linha seca até ponto 03 de coordenadas geográficas 
aproximadas 08°I8 '531' S e 72°20'55" WGr.; daí, segue por uma linha seca até o ponto 04  de co
ordenadas geográficas aproximadas 08°20'55" S e 72°20'03'' WGr.; daí, segue por uma linha seca até 
ponto 05 de coordenadas geográficas aproximadas 08°20'52" S e 72°16'I3" WGr.; daí, segue por uma 
linha seca até o ponto 06 de coordenadas geográficas aproximadas 08°]9'50" S e 72°I4'25" WGr., 
localizado na cabeceira dc um igarapé sem denominação, afluente da margem direita do Igarapé Grande. 
LESTE: Do ponto antes descrito, Segue por uma linha seca alé o ponto 07 de coordenadas geográficas 
aproximadas 08°20'I6" S e 72°14'0i" WGr.; daí, segue por uma linha seca até o ponto 08 de coordenadas 
geográficas aproximadas 08°2r50 '' S e 72°14'56" WGr.; daí, segue por uma linha seca até ponto 09 de 
coordenadas geográficas aproximadas 08°22'56" S e 72°14'56" WGr.; daí, segue por uma linha seca até 
o ponto 10 dc coordenadas geográficas aproximadas 08n25'09" S e 72°I3'27" WGr.; daí, segue por uma 
linha seca até o ponto II dc coordenadas geográficas aproximadas OB“26'54" S e 72°12'33" WGr., daí, 
segue por uma linha seca ate ponto 12 dc coordenadas geográficas aproximadas 08°29'53" S e 72°13':M" 
WGr., localizado na cabeceira do Igarapé Grande; daí, segue por uma linha seca até o ponto 13 dc 
coordenadas geográficas aproximadas 08°30'44" S e 72°14'11" WGr.; daí, segue por uma linha scca alé 
ponto 14 de coordenadas geográficas aproximadas 08°32'26" S e 72°12'23" WGr.; daí, segue por uma 
linha seca até o ponto 15 de coordenadas geográficas aproximadas 08°34’53" S e 72‘>I3'22" WGr. SUL: 
Do ponto antes descrito, Segue por uma linha seca até o ponto 16 de coordenadas geográficas 08°34'53" 
S e  72” I5'49" WGr,; daí, segue por uma linha seca até ponto 17 de coordenadas geográficas 08°35'08" 
S e 72°17'52" WGr., localizado em igarapé sem denominação; daí, segue por uma linha scca alé o ponto 
18 dc coordenadas geográficas 08'’33'21" S e 72°23'I8" WGr„ localizado na cabeceira do Igarapé 
Acelino; daí, segue pela margem direita deste, a jusante, até o ponto 19 de coordenadas geográficas 
08°30'23" S e  72°25'38" WGr., localizado na confluência com igarapé sem denominação; daí, segue por 
uma linha seca até ponto 20 de coordenadas geográficas 08°29'45" S e 72°27'08" WGr., localizado ná 
margem direita do Rio Humaitá; daí, segue pela margem direita deste, a  jusante, ate o ponto 21 de 
coordenadas geográficas 08°24'01'’ S e 72“34'25" WGr., localizado na confluência com o Igarapé Santo 
António. OESTE: Do ponto antes descrito, segue por uma linha seca alé o ponto 01, início da descrição 
deste perímetro. Responsável Técnico pela Identificação dos Limiles: Sebastião Carlos Baptista, En
genheiro Agrimensor, CREA-SP n° 7 7 .4 17/D.
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