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DECRETO N9 381. DE 24 DE DEZEMBRO DE1991

Homologa a demarcação administrativa 
da Area Indígena Camicuã, no Estado 
do Amazonas.

0  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. 19, § l 2, da Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973,..

^ DECRETA:
'Art. 1£ Fica homologada, para os efeitos do art. 231 da 

Constituição Federal, a demarcáção administrativa promovida pela Funda 
ção Nacional do Índio- FUNAI.da Area Indígena Camicuã, habitada pelo

Grupo Indígena Apurinã, localizada no Município de Boca do Acre, no
Estado do Amazonas, çom a superfície de 110,519,5999 ha. (cinqüenta e 
oito mil, quinhentos e dezenove hectares, cinqüenta e nove ares e novec 
ta e nove centiares) o perímetro de 137.117,07 m (cento e trinta e sete 
mil, cento e dezessete metros e sete centímetros) .

Art. 2® A Areo Indígena <1« que troto auto Docrato tem a 
seguinte dei imitoçoos NOR1T.! Partindo do Marco 16 de coordenadas geográ. 
ficas aproximadas 08“32'42,9"S e 67*44’02,0"Wgr., localizado na ■ margem 
direita do Igarapé São Fronciscoj daí, segue pelo citado igarapé no aejj 
tido jusante «té a sua for no Rio Unouini, ponto 01 de coordonaden gefi 
gráfica!* aproximadas 08° 29 ’ 20, 3"f> 0 67"38' 34, 5"Wgr . ,  daí, aeguo pelo 
citado Pio no sentido montante até a foz do Igarapé Preto, Marco 17 de 
coordenadas geográficas aproximadas 08"34'47,0"S o 67° 29 ' 43, 0"Wgr.
LESTE: Daí, segue por uma linha reta com azimute ãe 135°17’02,4" com d i s  
tôncia de 52,93 emtros, até o Marco 18 de coordenadas geográficas aproxí 
madas 08*34'49,0"S e 67*29*41,8"Wgr.; daí, segue por uma linha reta com 
azimute de 138*29’04,6’’ com distância de 1.770,17 metros até o ponto 609 
de coordenadas geográficas aproximadas 08°35'32,0"S e 67*29'03,2"Wgr., 
daí, segue por uma linha reta com azimute de 149”52'38,6" com distância 
de 1.486,80 metros, até o Marco 19 de coordenadas geográficas aproxima 
das 08*36’13, 8"S e 67*281 38, 7"Wgr.; daí, segue por uma linha reto Com 
azimute do 152°20'43,5" com distância de 3.222,09 metros, até o Marco 20 
de coordnnndas» geográficas* aproximadas 08*37 ’ 46, 5"S a 67*27’49,3"Wgr.; 
dni, Bpgue por uma linha reto com azimute d« 152*23' 33,0" com distância 
do 2.697,32 metros, até o Marco 21 do coordenadas geográficas aproxima 
das 08°39'04,1"S e 67“27’00,2"Wgr . ; daí, segue por uma linha reta com 

azimute de 300*21’08,tJ" com distância ds 3.056,52 metros, até o Marco 22 
d<=- coordenadas tjeográf icmí aproximados 0Ü°31)' 10, 2"S a 67*26 * 34,1 " H r j r.; 
daí, segue por uma linha reto com azimute de 109*43'' 97,G" coin distância 
de 3.484,00 .metros, «té o Marco 23 de coordenadas geográficas aproxima 
das 0fl°4rl ’ 02, 0"S e 67*26'52,9"Wgr., daí, segue por uma linha reta com 
azimute de 145*00'24,1" com distância de 1.931,24 metros, até o Marco 24 
de coordenadas geográficas! oproxiinada3 08*41'53,4"S e • 67” 26' 16, 5".Wgr., 
daí, segue por uma linha reto com azimute de 89013'08,5I, com distância 
de 4.054,07 metros, até o Marco 25 do coordenadas geográficas aproxima 
das 08*41'51,0"S e 67*24'03,9"Wyr., daí, segue por uma linha reta com 
azimute de 40*20' 28,6" com distancia de 374,75 metros, &té, o P.ontç» ... 7,85.̂  
de coordenadas geoBt.á.í ioa»^epiftnT<'imadolj'’OB”41,'c4T'"8,,S'v''èTJ 'G7*23hl 
'localizada na niajgem esquerda do Fiio Purus, daí, segue pelo citado Rio 
no sentido montante, até c> Marco 01 de coordenadas geográficas aproxima 
das 0R*44 ' 1 5, Q"S e 67024 ' I 8, 7"Wgr. StJIii Paí, segue por umn linho reto
com azimute de 259*56’41, 3" com distância de 55,81 metros, oté o Marco
02 de coordenadas geográ fiças aproximadas de 08” 44 ’ 15, 3’’S e 67*24’20, 5" 
W<^r., daí segue por uma linha reta com azimute de 246*27114,1" .com dig 
tonrio de 976,81 metros, até o Ponto 09 de coordenadas geográficos aprjj 
ximndivs 08" 44 ’ 20, 1 "S e 67 " 24 1 S0, 0"Wgr ■, localizado próximo h uma pinta 
de pouso, iloí n»ij\m por un»n U n h a  rntn com azimute da 185*41'10,M" com
distancia do 359,63 metros, oté o Mnrco 03 do coordenados geográficas
aproximados 0n*44’39,0"S e 67*24 ' f>0, 8"Wçjr.; daí, segue por uma linha
reta com azimute de 251 * 10 ’48, 4" com distância de 1.014,56 metros/ até
o Ponto 21 de coordenadas geográficas aproximadas 08*44’50, V ’5 e 67*25’ 
22, 2̂ ’Wgr.; daí, segue por uma linha reta com azimute de 323*01'04,8” com 
distância d© 356,68 metros, oté o Ponto 24 fle coordenadas geográficas 
aproximadas 08*44’41,2"S e 67*25’29,3"Wgr., localizado na margem direita 
do igarapé Centro Cirande, daí segue pelo citado igarapé no sentido kiojq 
tante , até o Marco 04 de coordenadas geográficas aproximadas 0fi“44'43, 
7 ”? e 67* 25157,9"Wgr., daí segue por uma linha reto com azimute de 271* 
28'30,9" com distancio de 275,47 metros, até o Ponto 37 ã o Coordenadas 
qeo-jváf ioas aproximados 08*44'43,5"S e 67" 26 ' 06,9"Wgr ., daf segua por 
uma linha reta com azimute. de 245*04' 30, 2" com distancia de, 903,71 ■ Ipfi..
tros, oté o Ponto 46 de coordenadas,..geográf icau. «pi*»imoda3'"'U8”44 * 56, Õ''S 
e 67*26' 3 3 7".Wçf*ví-4*í-v uma linha reta com azimute de 264*22' 
02,1" com distancia de 294,46 metron, até o Ponto 53 de coordoriadag geg 
oráfiros aproximadas 08*44 ' 57, 0"0 e ’ 4 3 , 1 "Wyr., daí awgutí por umn
linha reta çom azimute de 334*57'43,0" com distância de 273,06 metros



«té o Ponto 54 cie coordenadas geográficas aproximadas 08*44' 48,9"S e 67* 
26 ' 47, l“Wgr., doí pegue por uma linho reta com azimute de 317*37' 44 ,̂ 2" 
com distancia de 607,73 metros, até ü Ponto 59 de coordenados geográfi 
cns aproximo ilasi 08*44’ 32, S"S e 67°27'02,3MWgr., doí segue por uma linha 
rpta com Bziroute de 286*09 ' 27,7" com dÍF(tôr>cio do 320,79 roctroo, «to o 
Ponto 64 de coordenadas geográficas aproximados 08*44' 29,5"S e 67*27’12,
7"Wg r ., daí segue por uma linha rota com azimute de 226*45'15,9" com dia 
tância de 441,54 metros, até o Marco 05 de coordenadas geográficas apra 
xiaiadas 08*44 • 39,4"S e 67*27 ■ 23, l"Wgr., daí segue por uma linha reta com 
azimute do 317*29'13r7" com distância de 333,08 metroe, oté o Ponto 74 
d<* coordenadas geográficas oproximodftB 08*44 1 31, 5"S e 67° 27 ' 30, 5”Wgr., 
daí segue por um<i linha rata comasçimute de 269*37' 13,7" coin diatâncin 
do 940,96 metros, oté o Ponto 80 de coordenadab geográfica# aproximndao 
08*44'31,8”S e 67°26' 01, 3"ífgr,, daí aegue por umo linha reta com azimute 
de 253*54'36,1" com distância de 1.893,4G metros, ata o Marco 06 de 
coordenadHS geográficos aproximadas 08*44'49,1"S a 67’29100,8"Wgr., daí 

negue por uma linha ret o com ozimute de 245*2:!’ 09, O1̂ com dlutanclo ‘ <J« 
1.554,33 rantros sté o Marco 07 de coordenados geográficas aproximadas 
08*45'10.4"S e 67*29'46,9"Wgr., localizado na margem de um igarapé uetn 
denominação, daí segue por urna linha reta com azimute de '331*02115,0" 
com distância de 1.187,43 metros, até o Potito 138 de coordenadas geográ 
ficas aproximadas 08°44 ’ 36, 6"fí e 67” 30 ’ 05, 9"W<jr, , doí Sfque por urna 
linha i<“ta com oiimut-e di? 2fi6*4.t127,4" com dintância do 1.824,29 metros, 
até o M.ttco 08 de cooidnrindbi) geográficos Aproxiinnclcip 08*44' 19,B"S e 67°
3 i ' 03 , ) "Wi.jr ., daí negue por uma linha reta com azimute de 254 *44 117, 8" 
foni d i ;;t ímc in de 2.064, 56 metros, até o Marco T)9 de coordenadas geográfj, 
Cii5 aproximadas 06*44'37,7"S e 67* 321 00, 2 "Wgr. , daí hwíjüo por uma linha 
retn roí" ariitutte de 313* 111 50,2" v distância de l,04f,,»3 nxHroH, até o 
1’onl (1 l'Hl de ( oordenadan geográficas nprftx Í mndn b 08” 44 ' 1 4 , V 1;1, q 07*3?.' 
33,3"W<n ., 1 ncnl i uíkUj rvi (<)?■ do Jgotopó Uuagro no Jgnraiié 1‘ceto, düí
Oi» poi «ma linha reta com azimute de 279* 52 ! 20, J." com <) > i.mit: j a do
1 . n  , 1 4 metron, até o Ponto 211 de coordenada» qeogrn f 3 coo aproximadas 
pf" 4 4 ‘ i'7 , P e 67" 33 1 1 fi, 3"Wgr ., daí pegue poi uma linhn re>. a r,vjm nsímutê 
de ? 1 ■" -1 1 ' ;M, V  com d i r? ( ânc: in dp 1.536,38 tm-tiuii, até o Marco 10 de coo£ 
di-ti.-idn » ■ üeoyrií (icnn nprn* imadn n 0ÍÍ”4 4 ’ 05, 9" R ■> r, 10 34 ' 00, b"Wy r . , rla.í !'•(;
gue por' uma linhâ reta com azimute de 270°57 ' 5.1, 9“ com distância dft.
924,65 metros, oté o Ponto 241 de coordenadas geográficas aproximadas 
08*43'33,0"S e 67°34'37,0"Wgr. OESTES Daí ueguu por umrt Jiiitm rota o<r\

azimute de 297*20'31,0" com distância de 1.960,27 metros, até o Ponto 
260 de coordenadas geográficas aproximadas 08*43136,5"S e 67°35'33,9" 
Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 305*47'41,2" com dis 
tSncia de 5.071,97 metros, até o Marco 11 de coordenadas geográficas
aproximadas 08*42'00,4"S e 67°37'48,9"Wgr. daí segue por uma linha reta 
com azimute d e '357*25’12,1" com distância dé 337,25 metros, até o Marco 
12 de coordenadas geográficas aproximadas 08*41'49,4"S e 67°37149,4"Wgr, 
daí segue por uma linha reta-com azimute de 290°10’18,1" com distância 
de 691,16 metros, até o Ponto 315 de coordenadas geográficas aproximadas 
08*41'41,7"S e 67“38'10,7"Wgr., localizado na margem direita do Igarapé 
Deposito, daí segue pelo citado Igarapé no sentido jusante até a sua foz 
no Igarapé Mari, ..Maíco 13 -de coordenadas geográficas aproximadas 08*40’ 
31,6"S e 67*39'39,4"Wgr., daí següe por uma linha reta com azimute de 
303*01*30,1" com distância de 3.450,15 metros, até o Ponto 419 de coorde 
nadas geográficas aproximadas de 08° 39 ' 30,7"S e' 67*41 ’ 14, 3"Wgr., daí se 
gue por uma linha reta com azimute de 306°25’42,0" com distância- de
1.772,44 metros, até o Ponto 438 de coordenadas geográficas aproximadas 
08°38'56,6"S e 67*42'01,0"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute 
de 311*56'40,6" com distância de 1.706,70 metros, até o Ponto 461 de
coordenadas geográficas aproximadas 08°38'19,6"S e 67°42142,7"Wgr., daí 
segue por uma linha reta com azimute de 310*57'07,7" com distância de 
1.500,69 metros, até o Ponto 482 de coordenadas geográficas aproximadas 
08*37'43,4"S e 67*43'15,7"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute 
de 329°28'50,2" com distância de 1.224,40 metros, até o Ponto 497 de 
coordenadas geográficas aproximadas 08°37'09,2"S e 67*43'36,2"Wgr., daí 
segue por uma linha reta com azimute de 339*33'38,7" com distância de 
1.043,27 metros, até o Ponto 511 de coordenadas geográficas aproximadas 
08*36137,4"S e 67*43'48,2"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute 
de 04®08'04,3'' com distância de 4.896,95 metros, até o Marco 14 de coor 
denadas geográficas aproximadas 08°33'58,3”S e 67*43'37,2"Wgr,, daí 
gue por uma linha reta com azimute de 346°45'52,6" com distância de
2.306,51 metros, até o Ponto 587 de coordenadas geográficas aproximadas 
08°32'45,3"S e 67*43’54,7"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute 
de 289*09154,3" com distância de 188,48 metros, até o Marco 15 de coorde 
nadas geográficas aproximadas 08*32'43,3"S e 67°44'00,5"Wgr., daí segue 
por uma linha reta com azimute de 285*27'36,0" com distância de
46,36 metros, até o Marco 16, Marco inicial da descrição, deste-perímetro

Art. 3 2 Este Decreto entra em vigor nã datá dè sua publi
cação.

Brasília, 24 de dezembro de 1991,'' 170-9 da Independên 
cia e 103£ da República.

FERNANDO COLLOR
Jarb as  Passarinho


