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DENOMINAÇÃO DA ÁREA INDÍGENA: Araweté do Igarapé Ipixuna 

MUNICIPIOS: Alta.mira e Senador José PorfÍrio. 

GRUPO IllD!GEHA: Araweté 

PROCESSO N2 0707/79 e 0143/91 

SUPERF!CIE: 985.000 ha aproximadamente 

PERllIBTRO: 500 km aproximadamente 

SITUAÇÃO ~TUAL: 

Identificad.a em 1979 pelo GT instituído conforme Portaria 627/E de 

15/10/79. 
A interdição da área proposta ocorreu conforme Portaria Nº 4.101 de 

30/12/87. 

Em 1987/88 a área foi brutalmente invadida pelas madeireira8 Peracchi 

e 'Maginco alegando desconhecerem q_ue se tratavam de terras indíeenas. 

1,. . - 
\~ CCDfll ao, em comum acordo com a FUTIAI, referidas roaaeireiras finz.n 

, ciaram a abertura de um p í.cadâo no limite leste da AI, numa extensão• 

de apr-oxí.madamerrt e 80 km. Para amarração do ponto inicial do. demarc~ 

ção dessa linho. seca, necessário se fez a implantação de um ponto a~ 

tronômico, para o que as firmas ac í.ma contrataram os serviços do Prof. 

Evera.ldo Carmo Silva, da Pacu.Ldadc de Ciêncic.s Agrárias de Pará. Esse 

ponto foi determinado e encravado no interior da Área IndiGenn Apyte 

r'ewa , Desse ponto foi iniciado o trabalho, identifica.11.do ae cabece í ras 

do Igarapé Bom Jardim, onde foi encravado o Marco N2 O,t e desse seguí, 

em linha seca, o que corresponderia o limite divisório da li.rea IndÍg~ 
na Araweté. 

SITUAÇÃO ATUAL: 

Foram constatados 96 rcGistros de imóveis no Cartório de Imóveis de 

Altamira, incidindo na AI. Arawcté ô.o Ico.rapé Ep í.xuna , com escri tu.ra' 
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a partir de 1980, tendo a SUAF, por solicitação desta DFU/46 SUER, s~- 

1icitado ao Cartório averbação dos ditos imóveis incidentes sobre a 

AI, o que de pronto fora feito pelo Cartório. 

A área indígena está pronta para ser demarcada, os Índios estão cobr 

do esse trabalho, mormente em época de estiagem, carecendo que a Fun 
daçãotome as providências necessárias de conformidade com o Decreto' 

22 de 04/02/91. 
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