
r- 1ft 

,- 
r' 
r-; 
("' 

r 
r- 

,,- - r: 
!'"', 

r- 

r: 
r: 
r- 

r: - ,..... 

r 
r 
r:»; - 
,-., 
,,_._ 

r- 

,". 
,...... 
r, 
r> 

r: 
r: 
,..... 

r: - /" 
r» 
,-_ 
-- ,,..... - - 
r 
r> 

r 

r- 
.,...._ 

,,- - 
/""'"' 

r: 

-.. 
-- 
!"'"' 

r-. 

·n r·. ··i· · . .:·r)('V\Al~lT~ 1., , ..•... ,~,., .••• r .. ~ft.J~tlnl.. 

,. . _ I 
. _t{l[?;t2 __ ~P cpE· 

~··-~~""""9,!'*'''"''ªA:f w 1 

FUNAI 
Fundação Nacional do Índio 
MlNISTÉ'llO DO INTERIOR 

Pf1ESl00C1A 

Proc. n.• l ({ ) ~;6 d-- , 
Fia. } 63: 

TERRA INDÍGENA MENKRAGNOTI 

(TERMO DE ANUÊNCIA) 

Nós, líderes representantes da comunidade Menkragnoti 

das aldeias Kubenkokre e Pukanu, reunidos na sede da Fundação Na 

cional do Índio, em Brasília, fundamentados no Artigo 32 do Decr~ 

to n2 022/91, expressamos, pelo presente documento nossa anuência 

aos limites definidos para a TERRA INDÍGENA MENKRAGNOTI, identifi 

cados pelo Grupo de Trabalho constituído pela Portaria n2 2024/E 

de 17/03/86, e ratificados pelo GT formado pela Portaria n2 162/ 

90, de 16/02/90 e interditados pela Portaria n~ 220, de 03/03/90, 

conforme mapa e memorial descritivo, fls. 573 e 632 Processo de 

Identificação, FUNAI/BSB/1458/82, com superfície aproximada de 

4.913.000 ha e perímetro de 1.320 km, sendo os referidos limites 

assim discriminados: NORTE: Partindo do ponto 01 de coordenadas 

geográficas aproximadas 08º10'40"S e 54º41'10"Wgr., situado na con 
fluência do Rio Curuaés com um igarapé sem denominação, segue por 

este, a montante, até o ponto 02 de coordenadas geográ.ficét:~ apr.Q. 

ximadas 08ºll'OO"S e 54º30'20"Wgr., situado em sua cabeceira; daí, 

segue por linha reta com azimute e distância aproximada de 10º e 
4. 000 metros, até o ponto 03 de coordenadas geográficas ... , aproxima 

' ~ '., '$.:,-;'F;J:Jl~~~~-~N.:"'i:.~'l-::~.":. 

das 08° 08 1 50" S e 54 º 30' OO"Wgr., situado na cabeceira de···:iii'n:~.igarapé 

sem denominação; daí, segue por este, a jusante, até o -~;·~~.--·()4 de 
I 

coordenadas geográficas aproximadas 08°1110011S e 54°22'20"Wgr., si 
tuado na confluência com o Rio Baú; daí, segue por este, a jusante 

até o ponto 05 de coordenadas geográficas aproximadas 08ª0S•1011s e 
54º17140"Wgr., 

ção; daí, segue 

das geográficas 

confluência com um braço formador deste; daí, segue por este, a 

montante, até o ponto 07 de coordenadas geográficas aproximadas 

confluência 
1 , 

denomina situado na com um igarape sem 

por este, a montante, até o ponto 06 de coordena 

aproximadas 08°08'00"S e 54°15'00"Wgr., situado na 

08º07'00"S e 54°07'40"Wgr., situado em sua cabeceira; daí, 

por linha reta com azimute e distância aproximada de 17° e 

segue 

5_.000 
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metros, até o ponto 08 de coordenadas geográficas aproximadas 08° 

04'20"S e 54º06'40"Wgr., situado na cabeceira de um igarapé sem d-ª. 

nominação; daí, segue por linha reta com azimute e distância aprQ 

ximados de 98º e 7.000 metros, até o ponto 09 de coordenadas geQ 

gráficas aproximadas 08º04'50''S e 54°02140"Wgr., situado na margem 

direita do Rio Cateté; daí, segue por este, a jusante, até o ponto 

10 de coordenadas geográficas aproximadas 07º20'05"S e 53º52'00" 

- Wgr., situado na confluência com um braço formador deste; daí, S-ª. 
gue por este, a montante, até o ponto 11 de coordenadas geográfi 

- 
cas aproximadas 07°21'05''S e 53°50'20"Wgr., situado em sua cabecei 

ra; daí, segue por linha reta com azimute e distância aproximados 

de 111° e 600 metros, até o ponto 12 de coordenadas geográficas 

aproximadas 07º21'10"5 e 53º49'50"Wgr., situado na cabeceira do 

Igarapé Candoca; daí, segue por este, a jusante, até o ponto 13 de 

coordenadas geográficas aproximadas 07º10'00"S e 53º43'30"Wgr., lQ 

calizado na confluência com o Rio Iriri; daí, segue por este, 

montante, margem esquerda com distância aproximada de 12.000 

tros, até o ponto 14 de coordenadas geográficas aproximadas 

a 
mg 

07° 

r: 
("· 

lS'OO"S e 53º40'00"Wgr., situado na confluência com um igarapé sem 

denominação; deí , segue por este, a montante, até o ponto 15 de 

coordenadas geográficas aproximadas 07º11130"S e 53º19'00"Wgr., si 

- tuado em sua cabeceira; daí, segue por linha reta com azimute 

distância aproximados de 147° e 1.000 metros, até o ponto 16 

e 
de 

,-. 

coordenadas geográficas aproximadas 07º1210011S e 53°18'30"Wgr., si 

tuado na cabeceira de um igarapé sem denominação; daí, segue por 

este, a jusante, até o ponto 17 de coordenadas geográficas aproxi 

madas 07º13'20"S e 53º07'30"Wgr., situado na confluência com o Rio 

Porto Seguro. LESTE: Do ponto 13 segue pelo Rio Porto Seguro, a 

montante, confrontando com a área indígena KAIAPÓ, até o ponto 18 

de coordenadas geográficas aproximadas 07º15'00"S e 53º07'00"Wgr., 

.r- 

situado na confluência com um braço formador afluente de sua mar 

gem direita; daí, segue por linha reta, confrontando com a área 

KAIAPÓ, com azimute e distância aproximados 167° e 63.400 metros, 

até o ponto 19 de coordenadas geográficas aproximadas 07º48'00"S e 
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52º59'40"Wgr., situado na cabeceira de um igarapé sem denominação; 

daí, segue por este, a jusante, até o ponto 20 de coordenadas geo 

gráficas aproximadas 07º431lO"S e 52º53'30"Wgr., situado na con 

fluência com o Igarapé Ananasinho; daí, segue por este, a jusante, 

até o ponto 21 de coordenadas geográficas aproximadas 07º40'00ºS e 

52º4S'OO"Wgr.; situado na confluincia com o Rio Xing~; daí, segue 

por este, a montante, pela margem esquerda, até o ponto 22 de coo~ 

denadas geográficas 09º50'36,94"S e 52°47'30,53"Wgr. (DSG). SUL: 

Do ponto 22 segue por linha reta confrontando com a área indígena 

CAPOTO/JARINA, com azimute e distância aproximadas de 279° e 

37.000 metros, até o ponto 23 de coordenadas geográficas 09º47' 

43,46"S e 53º07'44,2111Wgr. (DSG), situado na cabeceira de um braço 

formador afluente da margem direita de um igarapé sem denominação; 

daí, segue por este, a jusante, até o ponto 24 de coordenadas geQ 

gráficas 09º43132"S e 53°07'36"Wgr. (DSG), situado na confluincia 

com o igarapé sem denominação; daí, segue por este, a montante,até 

o ponto 25 de coordenadas geográfic~s 09°43'37"S e 53º10'40"Wgr. 

(DSG), situado em sua cabeceira; daí, segue por linha reta com 

azimute e distância de 272°28115" e 638,32 metros (DSG), até o pon 

to 26 de coordenadas geogrificas 09°43'36"S e 53º11'0l"Wgr. (DSG}, 

situado na cabeceira de um igarapé sem denominação; daí, segue por 

este, a jusante, confrontante com a área CAPOTO/JARINA, até o pon 

to 27 de coordenadas geográficas 09°39'37"S e 53º27'56"Wgr. (DSG}, 

situado na conflu~ncia com um braço formador afluente de 
1sua 

mar 

gem esquerda; daí, segue por linha reta com azimute e distância 

aproximados de 270° e 42.600 metros, até o ponto 28 de coordenadas 

geográficas aproximadas 09º39'30"S e 53°51'00 •• Wgr., situado na ca 

beceira de um igarapé sem denominação. OESTE: Do ponto 28 segue pe 

lo divisor de águas dos Rios Iriri e Iriri Novo, com a distância 

aproximada de 18.000 metros, até o ponto 29 de coordenadas geográ 

ficas aproximadas 09º30'50"S e 53º51'20"Wgr., situado na cabeceira 

de um igarapé sem denominação; daí, segue por este, a jusante, até 

o ponto 30 de coordenadas geográficas aproximadas 09º18'00"S e 53º 

54'50"Wgr., situado na confluência com o Rio Iriri; daí, segue por 

este, a jusante, até o ponto 31 de coordenadas geográficas aproxi 
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madas 09º17'20"S e 53º55'05"Wgr., situado na confluência com o Rio 

Ipiranga; daí, segue por este, a montante~ até o ponto 32 de coo~ 

denadas geográficas aproximadas 09 º 16' 40" S e 5·3° 57' 20"Wgr., situs 

do na confluência com um igarapé sem denominação; daí, segue por 

este a montante, até o ponto 33 de coordenadas geográ.ficas ~{)roxi ·. 
madas 09º06'20"S e 54º09'30"Wgr., situado em sua. cabeceira; · daí, 

- - - -- - 
segue por linha reta com azimute e distância aproximadas 72°42' e 
3.000 metros, até o ponto 34 de coordenadas geográficas 

r: 

das 09º05'45"S e 54º07'40"Wgr., situado na cabeceira de um igarapé 
. . ... -~------ 

sem denominação; daí, segue por este, a jusante, até o ponto 35 de 

coordenadas geográficas aproximadas 08º48'30"S e 54°02'00" Wgr., 

situado na confluência com o Rio Xixé; daí, segue por este, a mon 

tante, até o ponto 36 de coordenadas geográficas aproximadas· 08º 
54'00"S e 54º22'50"Wgr., situado em sua cabeceira; daí, segue por 

linha reta com azimute e distância aproximados de 242° e 3.000 me 
. - 

tros, até o ponto 37 de coordenadas geográficas aproximadas 08°54' . - -,;._ . 
SO"S e 54° 24' 20"Wgr., situado na cabeceira de um braço· ··-fé;,i::mador 

afluente da margem direita do Rio Curuaés; daí~ .segue pelo referi 
, - -· -- i;~: •... ~- . - . - - .. .J. ~ .. -:-,- .••.••..• 

do braço, a jusante, ate o ponto 38 de coordenadas· .geo~ráficas 
aproximadas 08º50'40"S e 54º27'0011Wgr., situado na confl.u.ên~_ia com· 
o Rio Curuaés; daí, segue por este, a jusante, m~rgem direÍi~, ·at, r 
o ponto 01, início deste memorial. - .•. -· , .. --~-- - . 

- Nada tendo a opor aos limites assim estabelecidos, so 

licitamos sua urgente demarcação e homologação,· pelo que abaixo 

assinamos. 

Brasília, 12 de setembro de 1991. 
·-- 

,,,...., 
\~:i· r.úlJJJ.. Kru./0)06 
KÔKÔRÊTI MEl<RAGNOI'I 

K~ 
KUTE-t MEI<RAGNOTI 
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