
. PORTARIA N" 1.761, DE 4 DE DEZEMBRO DE 2002

í • O MINISTRO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas
1 atribuições legais e tendo em vista o disposto no Decreto n? 1.775, de 
; 8 de janeiro de 1996, e diante da proposta apresentada pela. Fundação 
j Nacional do índio - FUNAI, objètivando a definição de limites da 
: Terra Indígena ARARA DO IGARAPÉ HUMAITÁ, constante do 

processo FUNAPBSB/223I/01,
CONSIDERANDO que a Tetra Indígena localizada no Mu

nicípio de Porto Walter, Estado do Acre, ficou identificada nos termos 
do § Io do art. 231 da Constituição Federal e inciso I dò art. 17 da Lei 
n° 6.001, de 19 de dezembro de 1973, como sendo tradicionalmente 
ocupada pelo grupo indígena Arara;

CONSIDERANDO os termos do Despacho n'- 111/PRES, de 
14 de dezembro de 2001, do Presidente da FUNAI, publicado no 
Diário Oficial da União de 19 de dezembro de 2001 e Diário Oficial 
do Estado do Acre de 21 de janeiro de 2002;

CONSIDERANDO que no prazo de contestação fixado no 
art, 2°, § 8o e no art. 9o “caput”, do Decreto n° 1.775/96, não houve 
qualquer manifestação quanto à caracterização da terra indígena, re
solve:

Art. Io Declarar de posse permanente do grupo indígena 
Arara a Terra Indígena ARARA DO IGARAPÉ HUMAITÁ, com 
superfície aproximada de 86.700 ba (oitenta e seis- mil e setecentos 
hectares) e perímetro também aproximado de 138 km (cento e trinta 
e oito quilómetros), assim delimitada: NORTE: Partindo do ponto 01 
de coordenadas geográficas aproximadas 08°16'34” S e 72°29!26” 
WGr., localizado na confluência do Igarapé Novo Acordo com o 
Igarapé Grande, segue por uma linha seca até o ponto 02 de co
ordenadas geográficas aproximadas 08°1778” S e 12°22'4V' WGr,, 
localizado na cabeceira do Igarapé Vila; daí, segue por uma linha seca 
até ponto 03 de coordenadas geográficas aproximadas 08°18’53” S e 
72°20'55” WGr.; daí, segue por uma linha seca até o ponto 04 de 
coordenadas geográficas aproximadas 08°20’55” S e 72“20’03" WGr.; 
daí, segue por uma linha seca até ponto 05 de coordenadas geo
gráficas aproximadas 08°20’52” S e 72“16'13” WGr.; daí, segue poi- 
uma linha seca até o ponto 06 de coordenadas geográficas apro
ximadas 08°19’50” S e 72°14'25” WGr., localizado na cabeceira de 
um igarapé sem denominação, afluente da margem direita do Igarapé 
Grande. LESTE: Do ponto antes descrito, Segue por uma linha seca 
até o ponto 07 de coordenadas geográficas aproximadas 08°20'16” S 
e 72<>Í4'01” WGr.; daí, segue por uma lifiha seca até o ponto 08 de 
coordenadas geográficas aproximadas 08°21'50” S e 72°14’56” WGr.; 
daí, segue por uma linha seca até ponto 09 de coordenadas geo
gráficas aproximadas 08°22’56” S e 72°14'56” WGr.; daí, segue por 
uma linha seca até o ponto 10 de coordenadas geográficas apro
ximadas 08°25'09” S e 72°13'27" WGr.; daí, segue por uma linha seca 
até o ponto 11 de coordenadas geográficas, aproximadas 08°26'54” S 
é 72°12'33” WGr., daí, segue por umí^ linhá sécá ató'ponto'12 de 
coordenadas geográficas aproximadas 08°29'53v S e 72*13'31” WGr., 
localizado na cabeceira do Igarapé Grande; daí, segue por uma linha 
seca até o ponto 13 de coordèíiadàs' geográficas aproximadas 
08°30’44” S e 72°14rl l ” WGr.; daí, segue por uma linha seca até 
ponto 14 de coordenadas geográficas aproximadas 08°32'26” S e 
72°12'23” WGr.; daí, segue porj umá linha seca até o ponto 15 de 
coordenadas geográficas aproximadas 08n34'53” S e 72°13'22” WGr. 
SUL: Do ponto antes descrito,-ségtie por uma linha seca até o ponto 
16 de coordenadas geográficas 0^ç34'53” S e 72“15'49” 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 deno
minação; daí, segue por uma linha seca até o ponto 18 de coor
denadas geográficas 08°33'2I” S e 72“23'18” WGr., localizado na 
cabeceira do Igarapé Acelinp; daí, sc,gue pela margem direita deste, a 
jusante, até o ponto- líí de coordenadas geográficas 08°30'23” S e 
72“25’38” WGr, localizado na confluência cóm igárápS sem deno

minação; daí, segue por uma linha seca até ponto 20 de coordenadas 
geográficas 08D29'45” S e 72°27'08” WGr., localizado na margem 
direita .do Rio Humaitá; daí, segue pela margem direita deste, a 
jusante, até o ponto 21 de coordenadas geográficas 08°24'01” S e 
72°34'25” WGr., localizado na confluência com ,o Igarapé: Santo An
tónio. OESTE: Do pomo antes descrito, segue pçr .uma linha seca até 
o ponto 01, início da descrição deste perímetro. A Base Cartográfica 
utilizada refere-se às folhas. SC.18-X-B-HI; SC.18-X-B-II;.SC.18-X- 
B-VI, DSG, escala 1:100.000, ano 1-988

Art. 2o Declarar que a Terra Indígena de que trata esta 
Portaria, situada na faixa de fronteira, submete-se ao disposto no 
art.20, § 2o, da Constituição.

Art. 3“ A FUNAI promoverá a demarcação administrativa da 
Terra Indígena ora declarada, para posterior homologação pelo Pre
sidente da República, nos termos do art. 19, § 1°, da Lei n° 6.001/73 
e do art. 5o do Decreto n° 1.775/96.

Art. 4" Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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(Of. El. n” 455/2002-GM)


