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PEIXOTO DE AZEVEDO - M. GROSSO. 
[FICHA~ 

-01- J LIVRO N. 2 - REGISTRO GERAL 

P. AZEVEDO, 27/SETEMBR0/1.991. 

IMÓVEL: .ÁHEA INDÍGINA 11Mf;;NKRAGNO'rI11, LOCALIZADA NO MUNICÍP 10 
E COMAílCA DE PEIXOTO DF: AZEVEDO, ESTADO DE MATO GROSSO, 
COM AHEA DE 128.305,5480 HAS (CENTO E VINTE E OITO MIL, 
TREZENTOS E CINCO HECTARES, CINCOENTA E QUATRO ARES E 
OITENTA CE!n'I/\HES), dentro dos seguintes limites e confronta 
çoes: NORTE: Partindo elo ponto e de Coordenadas Geográficas 
Digitalizadas 09º3613811,32 S e 53º35'0711,2611 WGR, situado 
na margem esquerda do Rio Iriri Novo, segue com um distância 
aproximada de 105562,75 metros no sentido geral leste 
até o Ponto D de coordenadas geográficas digitalizadas 
09240'52",49 S e 5223713511,24 WGR, situado na margem esquer 
da do Rio XingÚ.LESTE: Do ponto antes descrito, segue 
o Rio XingÚ, a montante ainda pela margem esquerda, com 
distância aproximada de 54928,58 metros até o marco Sat 
JS de Coo r-de n ad a s Geográficas 09250'36".81 Se 52247'3011150 
WGH, localizado no 1 imite com a Área Indígena Capoto/ J ari 
na , SUL: Do rna r-c o antes descrito, Sat-15, segue por uma 
1 inha---i::-e ta con fron t ando com a área Ind Ígina Capoto/ J arina, 
no rumo geral noroeste, com distância de 13.853,21 metros 
passando por vários marcos da demarcação da área Indigi 
na Capoto/Jarina até o marco MA-14 de Coordenadas Geográfica 
09150129",43 s e 52º55'05",03 WGR, situado na cabeceira 
de um igarapé sem denominação, afluente da margem esquerda 
do igarap~ Tnkokran; dai iegue por uma linha reta confrontan 
do com a ~roa Jnrlieina Cnpoto/Jarinn, no rumo Geral noroeste 
c0m distância de 23.694,17 metros, passando por vários 
marcos da demarcação da área Lnd í g í na Capoto/Jarina, até 
o marco Sa t-13 de Coordenadas Geográficas 09'947 • 43, 4611 

S e 53207144,21" WGR, situado na cabeceira de um braço 
formador _afluen~e da margem direita de um igarapé sem 
denom í naç ao : ô a í segue por este, a jusante, por 6749,63 
metros at~ o marco Ma-12 de Coordenadas Geogrificas aproxima 
das 09º43'32,01" S e 53º07136,0011 WGR, situadonaconfluêncla 
com um igarapé sem denominação; da segue por este, a montan 
te, por 6340, 91 metros a te o marco MA-11 de ·. Coordenadas 
Geográficas 09º43'36,78"S e 53º10'40",19 WGR, situado 
em sua cabeceira; daí segue por uma linha reta com_ azimute 
de 272228' 1511 ,40 e distância de 638,32 metros, até o marco 
Sat-1 O de Coo rc!Pnadas Geográficas 09 º 43 1 35, 7511 S e 53 211 '01 , 
1011 WGR, situado na cabeceira de um igarapé sem denominação; 
dai segue por este, a jusante, por 36407 ,6 metros ate 
o marco AL-00 de Coordenadas Geográficas 09!!39 • 36", 99 
Se 53º 27' 5611, 18WGR, situado na confluência com um braço 
afluente de sua margem esquerda; dai segue por uma 1 inha 

> __________________ segue no verso _ 
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LIVHCJ N. 2 - F=lEGISTFlO GERAL 

P. AZEVEDO, 27/SETEMBR0/1.993, 

AV- 02/M. 1.565 27/09/1.993 

Proc~de-se esta averbaçio para ficar constatado qu~ a 
presente Matricula foi aberta em ate nd í me n t o ao Oficio 
nº 177/DAF, de 30 de agÔsto de 1.993, devidamente assinado 
pela Drª. ISA MJ\RI A PACHECO ROGEDO - n ire tora de Assun t:os 
Fundi~rios - DAF/FUNAI/MJ, da FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 
f'!tll\I, Ministério da Justiça t n s t t t u i d o <IP. cl~111cng> c omp r ob n 

torio que fica arquivado neste H ~ Az e v e d o , 
27 de setembro de 1.993. Eí·, (ADHMAR BRIZZI 
TRIZZI), Oficial Substitut da ilografei, conferi 
e subscrevo. 

cn~TIJ l.:\O 
CERTIFICO e dou fé que a presente cópia 
é roprodução autêntic a da ficha a que se 
refe1e. extraída ncs lermos do Artigo 19 § 
t!! da Lei 6.01:) de 31/12/1973. 
P Azevedo-MT;c11 de Se~· dt 199$ - .,.- 
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SERVIÇO PUBLICO FEDERAL 

MlNlSTtRJO DA FAZENDA 

st-:CRETJ\R]J\ no P/\TlUMÔNJO l)f\ UNJi\{) 

DELEGACIA NO ESTADO DE MATO GROSSO 

,,....., 
,· 

"CERTIDÃO N!? 26/1.994" 

- 

Com fulcro no artigo 19, § 12 da Lei n2 6.001, de 19 de dezemtito 

de 1973, CERTIFICO, que encontra-se cadastrada nesta delegacia , 

a MEA INDÍGENA MENICRAGNOTI, com a superf Ície total de ...•.••• 

4.914.254,8206 ha, sendo 145.383,5522 ha, localizados neste Estª 

do, nos Municípios de Matupá e Peixoto de Azevedo, conforme MemQ 

rial Descritivo adiante transcrito: MUNICÍPIO DE MATUP~,com:área 

de 17.078,0042 ha (dezessete mil, setenta e oito hectares e qua 

renta e dois centiares), dentro dos seguintes limites e confron 

tações: Norte: Partindo do Ponto C de coordenadas geográficas 

09235'20"S e 53252'10",44 WGR segue com a distância 31.311,42 m!! 

tros at, o Ponto E de coordenadas geogr,ficas digitaliiadas 

09236'38"5 e 53235'07'',26 situado na margem esquerda do Rio Iri 

ri Novo, limite municipal com limite interestadual. Leste:Do pon 
to E antes descrito, segue a montante com uma distância aproximA 

da de 6788,97 metros até o marco JP-00 de coordenadas geográfi 

cas 09239'26",38S e 53236'32'',96 WGR situado no cruzamento com a 

linha de demarcação. Sul: Do marco JP-00 segue com várias retas 

de demarcação: 270257'50",48 e 20222,64 metros até o marco JP-05; 

271200'58'',92 e 2097,19 metros at~ o marco JP-06; 271205'44",001 

e 2020,41 metros até o marco JP-07; 271207'44",28 e 1983,47 me,~ 

tros até o marco JP-08; 271210'20",68 e 1910,95 metros até o ma~ 

co JP-09; 271212'36",46 e 2095,_26 metros até o marco JP-10; 

271213'41"13 e 1917,64 metros ati o marco JP-11; 269252'35",67 e 

2112,20 metros até o ponto JP-181 de coordenadas geográficas 

09239'13",51 Se 53245'22",48 WGR; daí segue por uma reta no ru 

mo sudoeste com azimute de 183252'43",70 e distância de 251,55 1 

metros até o marco OF-05 de coordenadas geográfica 09239'21",43S 

e 53245'24",52 WGR; daí segue no rumo geral oeste por diversas ' 

retas desta demaccação com os seguintes azimutes e distâncias 

269228'44'',96 e 2001,03 metros até o marco OF-20; 269235'02",50 

e 1972,44 metros até o marco OF-35; 269~49'08",55 e 2023,22 me 

tros até o marco OF-51; 269248'12",23 e 1999,20 metros até o maL 

co OF-68; 269222'14",52 e 1998,52 metros até o marco OF-94 e 

269259'53",22 e 1216,91 metros até o marco Sat-2004 de coordena- 
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\' J !-~ (, 1· 'i j '1' , • } 1 ! \ - descrito, Sat-2004, segue pelo divisor de ~guas dos Rios lriri e 

Iriri Novo, por diversas retas desta demarcaç~o com os seguintes' 

azimutes e distincias 05'52'04",20 e 1157,34 metros at, o marco ' 

OF-117; 54201'29",32 e 1300,42 metros até o marco OF-132; 

r 

r=. 

- 

11248'50'',33 e 1768,29 metros at, o marco OF-!42; 11!47'35",84 e 

1632,19 metros atj o marco OF-152; 328220'30",71 e 1525,66 metros 

at~ o marco OF-163; 243224'09",79 e 1343,55 metros atj o marco or 
171; daí segue com azimute de 322213'24",95 e uma distincia de 

1794,84 metros até o Ponto C início deste descritivo ... MUNICÍPIO' 

DE PEIXOTO DE AZEVEDO, a área de 128.305,5480 ha (cento e vinte e 

oito mil, trezentos e cinco hectares, cinquenta e quatro ares e 

oitenta centiares), dentro dos seguintes limites e confrontações: 

Norte: Partindo do Ponto E de coordenadas Geográficas digitaliza 

das 09236'38",32 Se 53235'07",26 WGR, situado na margem esquerda 

do Rio Iriri Novo, segue com uma distãncia aproximada de 105562,75 

metros no sentido geral leste até o Ponto D de coordenadas geográ 

ficas digitalizadas 09~40'52",49 Se 52237'35",24 WGR, situado na 

margem esquerda do Rio Xingu. Leste: do ponto antes descrito, se 

gue o Rio Xingu, a montante ainda pela margem esquerda, com dis - 

tância aproximada de 54928,58 metros até o marco Sat-15 de coord~ 

nadas geográficas 092 50' 36", 81 S e 52248 • 30", 50 WGR, localizado ' 

no limite com a área Indígena Capoto/Jarina. Sul - do marco antes 

descrito, Sat-15, segue por uma linha reta confrontando co~ a área 

Indígena Capoto/ Jarina, no rumo geral noroeste, com di_stância de 

13.853,21 metros passando por vários marcos da demarc~ção da área 

Indígena Capoto/Jarina até o marco MA-14 de coordenadas geográfi- 

r: 

- 

1 
cas 09250'29'',43 Se 52255'05",03 WGR, situado na cabeceira de um 

Igarapé sem denominação, afluente da margem esquerda doJigarapé ' 

Tokokran; daí segue por uma linha reta confrontando com a área In 
dÍgena Capoto/Jarina, no rumo geral noroeste com distância de 

23.694,17 metros, passando por vários marcos da demarcação da á 
rea Indígena Capoto/Jarina, até o marco Sat-13 de coordenadas geQ 

gráficas 09°47'43",46 Se 53°07'44,21" WGR, situado na cabeceira 

de um braço formador afluente da margem direita de um igarapé sem 

denominação; daí segue por este, a jusante, por 6749,63 metros a 

té o marco MA-12 de coordenadas geográficas aproximadas 09243•32, 

01" Se 53~7'36,00" WGR, situado na confluincia com um igarapé • 

sem denominação; daí segue por este, a montante, por 6340.91 me- 

- 
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linha reta com azimute de 272~~8'1:1",-i·, e distância de t:d8,32 me 

tros, até o marco Sat-lO de coo r de ne de s geográfi CES 09243 • 35", 75S 

e 53211'01",10 WGR, s:ituado na cabeceira de um igarapé sem denomi 

nação; daí segue por este, a jusante, por 36407,6 metros até o 

marco AL-00 de coordenadas geográficas 09239'36",99 Se 53227'56", 

18 WGR, situado na confluência com um braço afluente de sua margem 

-~-------·esquerda_;_ daí segue por umalinha reta com azimute 269256' 50" ,94 e 

distância 2072,89 metros até o marco AL-01 de coordenadas geográ 

ficas 09°39'36",56 Se 53229'04",14 WGR; daí segue no rumo geral 

oeste por várias retas de demarcação desta reserva com os seguin 

tes azimutes e distâncias: 270°34'22",51 e 2038,17 metros até o 

marco AL-02; 270233'45",15 e 1922,99 metros até o marco AL-03; 

270233'09",65 e 1959,37 metros até o marco AL-04; 27023210611,04 e 

1417,93 metros até o marco AL-05; 270240'04",88 e 460,59 metros g 

té o marco JP-04; 283°45'55",12 e 117,97 metros até o marco JP-03; 

271204'37",37 e 1744,97 metros até o marco JP-02; 271204'12",80 e 

2010,94 metros até o marco JP-01; 271 °00'32",ll e 2024,64 metros' 

até o marco JP-00 de coordenadas geográficas 09239'26",37 S e 

53º36'32",98 WGR situado na margem esquerda do Rio Iriri Novo.Oe.§. 

te: do marco antes descrito, JP-00, segue pelo Rio Iriri Novo, a 

jusante, com uma distância aproximada de 6788,97 metros até o Pon 

to E, início deste descritivo. Ârea homologada pelo Decreto de 19 

de agosto de 1993 (DOU de 20/08/93, devidamente Matriculada em no 

me da UNIÃO FEDERAL, respectivamente, sob os n2s 1.742, em . 

12/12/93 e 1.565, em 27/09/93, no Livro n2 2 - Registro Geral, no 

12 C.R.I. da Comarca de Peixoto de Azevedo. E, eu,J(h\,<>C'Q~(Ma 

rilda Alves de Miranda), Chefe do Serviço de Legislação Aplicada, 

da Delega eia do Patrimônio da União no Estado de Mato Grosso, pa.§. 

sei a presente Certidão, aos três dias do mês àe maio do ano de 

r. 

lo Delegado. 

.994), a qual vai assinada p~ mil novecentos e noventa 

r». 
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