
“zA PORTARIA N 3 615, DE 25 D E JULHO DE 2000

O MINISTRO D E ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas 
atribuições e tendo em  vista o disposto no Decreto n° 1.775, de 8 de 
janeiro de 1996, e diante da proposta apresentada' pela Fundação 
Nacional do índio - FUNAI, objetivando a definição de limites da 
Terra Indígena APURINÃ DO IGARAPÉ SÃO JOÃO, constante do 
processo FUNAI/B SB/1049/85,

CONSIDERANDO que a Terra Indígena localizada no Mu
nicípio de Tapauá, Estado do Amazonas, ficou identificada nos ter
mos do § 1" do art,.231 da Constituição Federal e  inciso I do art. 17 
da Lei n“ 6.001, de 19 dc dezembro de 1973, como sendo tra
dicionalmente ocupada pelo grupo indígena Apurinã;

CONSIDERANDO os termos do Despacho n° 73, de 29 de 
novembro de 1999, do Presidente da FUNAI, publicado no Diário

Oficial da União de 3 de dezembro de 1999 e Diário Oficial do 
Estado do Amazonas no dia 17 de dezembro dc 1999;

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

Art. I" Declarar de posse permanente do grupo indígena 
Apurinã a  Terra Indígena APUR1NA DO IGARAPÉ SÃO JOÃO, 
com superfície aproximada de 18.270 ha (dezoito mil duzentos e 
setenta hectares) e  perímetro também aproximado de 87 km (oitenta 
e sete quilômetros), assim delimitada: NORTE: Partindo do Ponto P-
01 dc coordenadas geográficas aproximadas 05°27’07" S c 63°10’ 10" 
WGr., localizado à margem direita do rio Puius, ponto limite da 
Reserva Biológica do Abufarí; daí, segue por linha rela até o Ponto P-
02 dc coordenadas geográficas aproximadas 05°27’07" S e 63°0 7 '1 1" 
WGr,, localizado ao médio curso do Igarapé Morada Nova; daí, segue 
pelo referido igarapé a montante até o Pqnto P-Ü3 dc coordenadas 
geográficas aproximadas 05°28’29" S e 63°06’46" W G r, siíuado na 
confluência com o lago Morada Nova; daí, segue margeando o re
ferido lago pela sua margem direita até o Ponto P-04 de coordenadas 
geográficas aproximadas 05“29'16" S e  63t>05'22" WGr., situado na 
confluência com o Igarapé Queimada; daí, segue pelo referido igarapé 
até o Ponto P-05=MD-01„ limite com a Terra Indígena Apurinã do 
Igarapé Tauamirim de coordenadas geográficas 05“31’12,9" S e 
63°04’ 14,9" WGr-, situado na confluência com o Igarapé do Cachorro, 
LESTE: Do ponto antes descrito, segue a montante pelo citado iga
rapé até a  sua cabcccira Ponto P-06=MD-37 limite com a Terra 
Indígena Apurinã do Igarapé Tauamirim dc coordenadas geográficas 
05°40’ ll ,0 "  S e  63°08'37,2" WGr., do ponto antes descrito segue por 
uma linha reta até o  Ponto P-07 de coordenadas geográficas apro
ximadas 05°40’45" S e  63°08’38" WGr., situado na margem esquerda 
da estrada AM-465 Tapauá - Humaitá. SUL: Do ponto antes descrito, 
segue margeando a referida estrada até o Ponto P-08 de coordenadas 
geográficas aproximadas 05°38 '!1" S e  63° 10’49" WGr., situado à 
margem esquerda da estrada AM -465, no cruzamento com um igarapé 
sem denominação afluente do Igarapé Umari. OESTE: Do ponto 
antes descrito, segue a jusante pelo igarapé sem denominação até o 
Ponto P-09 dc coordenadas geográficas aproximadas 05"38’ i r '  S e 
63°1 r04" WGr., localizado na confluência com o  Igarapé Umari; daí, 
segue pelo citado igarapé a jusante até o Ponto P -10 de coordenadas 
geográficas aproximadas 05°37’35" S e 63°10’47” WGr., localizado 
na confluência com o Igarapé Manoel; daí, segue pelo citado igarapé 
a  jusante até a confluência com o Igarapé São João no Ponto P-l 1 de 
coordenadas geográficas aproximadas 05°36’56” S e 6 3 °H ’02" WGr.; 
daí, segue por uma linha reta até o  Ponto P - l2 de coordenadas 
geográficas aproximadas 05°36’53" S e 6 3°H '09"  WGr., localizado 
na confluência da margem direita do Igarapé São João com o rio 
Purus; daí, segue pela margem direita do referido rio no a jusante até 
o Ponto

P-01 início da descrição deste perímetro. A Base cartográfica 
utilizada refere-se às folhas SB.20-V-D-III e  VI, Escala 1:100.000 -  
DSG -  Ano 1987.

Art. 2" A  FUNAI promoverá a demarcação administrativa da 
Terra Indígena ora declarada, para posterior homologação pelo Pre
sidente da República, nos termos do art. 19, g Io , da Lei n" 6.001/73 
e do art. 5“ do Decreto n° 1.775/96.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu
blicação.
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