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MINISTÉRIO DO INTERIOR 
Fundação Nacional do Índio - FUNAI 

NOME DO INTERESSADO OU REPARTIÇÃO: j CÔD. 

SUPERINT. DE ASSUNTOS FUNDIÂRIOS - SUAF 

Documento Original 
CI 070/DIF/SUAF/89 07.06.89 

ASSUNTO: [coo. 

HOMOLOGAÇÃO DA DEMARCAÇÃO TOPOGRÂFICA DA ÁREA INDÍ 

G~.~:ttt:.;_?:~~4JARINA, LOCALIZADA NOS MUNICÍPros DE 
~o'ftoER/LUCIARA -MT, SOB A JURISDIÇÃO DO PQXIN - 

61 SUER. 
J 0 ~ c·/.oc' lt;., (.,..,,__,_.) I ô {- ó 

-· MOVIMENTAÇÃO 
DATA DESTINO DATA DESTINO 

'Jl~J9 jJó )!,9 SUAF 31 I I 
02 ryj rto l~CJ rf'iouT«-i hll fl, .1F ~2 I I 
=>3 I I ,.~<')e . - 133 I I 
:>4 9~~~ r~ ~·~V' 34 I I 
)5 I I - 35 I I 
)6 / / 36 / / 
)7 I I 37 / I 
,e I I 38 / I 
-· / I 39 / / 
·l I / 40 / / 

/ / 41 / / 
I I 42 / / 

l I I 43 I I 
1 / / 44 / / 
' I / 45 / / 
; 

/ / / / 46 

7 I I 47 / / 
8 I I 48 / / 
9 / I 49 / / 
o I I 50 / / 

- , I I 51 I / 
2 / I 52 / I 
3 I I 53 I I 
4 I / 54 / / 
'.i I I 55 / / 

I I 56 / I 
I I 57 · / I 
I I 58 I I 
I I 59 / / 

{_ ·, I 60 / / r 
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FUNAI 

Funda,·ão Nacional do Índio 
MINISTERIO 00 INTERIOR 

s .,. ~ . l .•••• ' \ . 

E 
A 
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o 

CI N9 070/DIF Brasília-DF., 07/06/89 

Do: Chefe da Divisão Fundiária 

Ao: CAFG-1 

Solicitamos que seja formado processo das 

cópias anexas com as seguintes caracteristicas: 
» 

INT.: Superintendência de Assuntos Fundiários/SUAF. 

ASS.: Homologação da Demarcação Topográfica da Ãrea 

Indígena CAPOTO/JARINA, localizada nos Municí 

pios de COLIDER/LUCIARA - MT, sob a jurisdi 

çao do PQXIN - 6~ SUER. 

Atenciosamente, 

N 

DIF/JJM/néa. 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3? andar 
CEP 70.330 Brasília D.F. 
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Cri~ Posto lndÍoono 
quo menciona. 

-. . ' 

. /' ·-:.,· . O PR~SIOEr•TE DA FUNOAÇÃQ NACI .1N\l 00 ÍNDIO, no 
u•o da eue• catribuiçoee que I he confere os Ea t c t u t o e , e 

CONS l DERAND01 
. '· 

-O '• ·: . . · .... ·' ' •• . •• ; 
·. ': ·. ,. ~ quo a popu I açeo T:rnko~amo i ( "ªY epo ), que hob i - 

t •o~•• eotlmad~ em 200 (du%entoa) 1ndio&; 
••••••••• . ! . , 

: .·. · :. - .que es~e grupo pcr-mauccu o I t~rn doe I i 111 i t e e do 
Parqu •. Nnclonal.·do Xin9u, om 8U.Q$ nl<loio& originoit'I, .ro norte do 
Pftlt-Q\Je, c,em.usufruir doa bene f'Íc l o e do um, nssist;ncia regular 
: '·<)r parte do~ ÓrgÕ()-J 

. '·'4 .. '. ' •......•• /,' ' . . . . . . 
. e\··.,;'.·' · ~ .. '.'" •• b l'l4.lccoBidado do definir o a I ia1itou pern o e 

UUae'\e~i~ldo~8 de COÇ41 U coleta, llOCO~Ut~r•lai, ;, OUQ oubeiat;nclo, ' \ 
.. 

"' .; , , , E .. ~- ,., ... ·_ . ..,. · .. : .. ,: :· R E S ü L Y 1 
• • • • • • • ' ' • • •• • 1' i ~ .. ~' f ~ 4 :... • • • - • : t. .. •. . . . ·, •', f J •• • 1'\, . 1 
:, : • •• ~.. ~ •• 1.· : • -~ \ ..•• ~ ·,· • •• ' 

· .~ ... ..>: .;:~!,~· ··,:1;·.;.Crler o Poato .lndfgena Jl\~IIU, subor-d l nado 
••• • ••• ,:, • •,. •• ~:~ •• •• t 1 • ...-~--- 

~º f'~rque th~ofoaol dó Xi nou, COllt CIS ocguJ nt e e de I i 111i to•,~etU 
. . i~ 

· · · - to11ar ura ponto de port ida nu pr i nv.d ra queda 
. d~ C4chooira von Mõrtlua, ~ ~argcm eaqucrda do 

.__ ·· =. . . ·, ~- .· ''; · Rio XI nou, tre1iando umc I i nha no o,~nU do leato/ 
-~',::, .:.: · .. :·, aiiitt"' at; 40 K1J11 incidãndu r;obre o paralelo do 

~ ';'.• .. :.~-' ·:.: .': ... } .: IL'Jl (dtlz gr11u9c};itdo•to ponto, i nfl oti r pare o 
::-.·i\f:: · 1_·;~·1 .Sul at.: a BH-080; daf, e comp o nh nr- o BR-080, no 

' • 1 ~ 
.' ."= •• " ~.; •• : • •. i!cnt ido OESTE/LESTE otd o m,11· c.,eni e s qu e r-de do 

\ . . /• 

. . _ . ._'. ,· · · (U o Xi nouJ dõutu pont~, cseuu ir a. ~)U"i:Jtlra e•que!:. 
.. ;·,~ ... ·.-;_;.;',~.:· ... ::\.·.do do r-e f'er-Ldo rio ate o po rn.o de partlde no 
:~ :-·:-: .. ::· .. : :·~·\) .• ··· · prlaaoiril quoda do Cochoaira von Mc1rtiu•• 
,:t:~:·t'.!~.~-;::~;~·t~·:.::~.~- ~-- ,, 1 • • 

.-;·\·_.\'.'/::\.·:"\::~~J ~ • >0nt4'rr11i ner- eo DQl) que adote ne provi d;nc l e• O_! 

.::·~~~,Hp;jJá\fo:·b~;~_fun,;iona~\)nt~ do unidade or.:. cr-i e du , r7:;_.~~-~:::~·-·;~-; -1- , . ~ ---- . 
J ~-Ê:!.-~~ .. -~S?...t __ Jt:.· -· . --~,-~---~-= . . .· ~. . - . 

·l 

. l 
• J 
\' 
\ 

-------~------ -- •.. ---- 

• t• I 
·.-·- 

('I, • .••. \°' ~ ··, \ · . ./ \ ,. •.•• , \: l ..• 

.. ' 3 '' -~ 



SUAF 

DOCUMENTAÇÃO 

DOCUMENTO; DECRETO H9 86.956, de 18.02.82 

ÂREA: AGROrr:XIN, acropecuária 

FONTE : D • O • U • 
SEÇÃO: I 

DA'l'A: 

PAGINA: 3248 

- 

- 
,,..... ~- 

,,..... 
,,-. 

"'"' 
.,.,.... 

r- 
,,....., 

r<, 

'r _,.... __ .. 

3 
ri 
,....{ 
,,..i 
r( 
,J 
,....l 
,.1 
.,.J 
r1 
r.J. 
,,...\ .. ~ 
I~ 

,-{ 

.-..s UAF /msc. - 
r> 

..Decreto - .n.• 86:9S6 .. d• 18 de fevereiro , "'" ,~ 82 

; 

-- .•. 

Peclara ele Interesse socl~I para fins 
de desapropriação, os lmÕvels que e.!. 
peclflca, situados no Hunlcíplo de 
Collcler, Estado de Hato Grosso, e di 
outras providências • 

.O P.T e s Ide l'l te .d.a R e.P u b 1.1 e.e, no uso du atribui 

çÕes. que lhe confc~o artigo 81, lte111 Ili, da Constituição, e de acordo ccn o 

· disposto na lei n! li 13.2, de ID de setenôro de 1 962, 

D E C R E T A: 

Art. 1 ! - F'i c.1111 declaradas de lnte res se soei ai, para fins c1e' eles.! 

proprhçiio, as áreas de terras, de· proprledilde da Agro Pecuiri • Xir,gu S.A. e 

de Ramze Âbou ~lzk, nu111 totaJ de 33,777 ha (trinta e nove ~li, seteu:ntos e i;e 

tenu e sete hectares), situadas no Kunlcíplo de Collder, Estado de Kato Cro$5~ 

~. pe r t encenre à Gleba Santa Helena, com a c.onf151ur~ 

fio de um pe l I gono l rregular e irca total de 29. 821 h11 (vinte e novi: 11111, o.!_ 

tocentos e vinte e um hectares), ~ o, seguintes. limites, roteiros e confron- 

tações: Sill do Ha.rco lf' 1, inargem esquerda do Rio Xi~gu; o Karco 11P 11 est• 

11 21.Z.SD m (vinte e um mi 1, qu;,trocentos e cinquenta ...,tros). runv;> N.90~ 11, do 

Kólrco 1. confrontando c.om terras de Eugênia Karia Coelho e fiaria Luiza Coelho; 
O Harco HP III e~ 15 à 8. 000 iii (oi to mi 1 me t ros}, ru;:,o N. (!~ t , ar ~.,, e• 11. C"~ 

frontando cr.,, t cr ra s de Harl':i H,..lena rinhciro; o "-.:1rco HP IV tH5 h.~""• I•'·: 

zesseis mi 1, novecentos e vinte me t r os ] <lo Harco HP 111, rumo li. 90~ L; ~ •:~· 

co HP V está a 8.000 rn (oi to mi 1 metros) do Marco HP I t 1, rumo r: 9C~ r.: o 

Harco HP VI estã a 12.SOO m (doze mil e quinhentos metros} de 11.lrco M~ 1•:, ru· 

ll10 N. O! E..; do Marco HP Vl fecha o polfgono se9uindo Rio Xingu acio,.,, atê o 

Harco HP 1, onde teve tn lc l e e fim o presente roteiro, encerrando uma .:in·a de 

29.821 h~ (vinte e nove ml 1, ,ci loccntos e vinte um hcct."!.rcs) conf r cn t aode de 

Harco MP Ili ao Marco HP IV com terras primeiramente de Thals de Souza PimcntA 

e Sérgio de Souza Pimenta, posteriormente do Marco HP IV ao Marco HP V ainda 

com terras de Sérgio ~e Souza Pimenta e, finalmente, do Harco HP VI c0m terr~s 

devolutas e, ainda, do Marco HP VI ao Harco HP I com o Rio Xingu, marg~m es- 

querda, por diversos rumos e distâncias. ~. imóvel sem denominação, coeri 

uma área superficial de 9.956 ha (nove mil, novecent~~ ~ cinquenta e seis hec· 

tares), com os seguintes limites, roteiros e confrontações: O HP I si e ua+se c:m 

comum ao marco de Hanoel C. Hello, junto à margem esquerda do Rio Xin9u, em 

frente à Cachoeira Von Hartius; o HP li situa-se junto à margem esquerda do 

Rio Xlngu, ao rumo magnético de 72~ ~5' N. E, a 2,910 m (dois mil, novecentos 

e dez metros) do HP I; o HP 111 sltua-~e Junto à m3rgem esquerda do Rio Xingu 

ao rumo magnético de 29~ ~S' N.E, a 2.230 m (dois mil, duzentos e trinta me· 

tros) do HP 11; o KP IV si tua- se em c011L1m ao marco de A9ro-Pecuãr i 3 Xi ngu S.11., 

outrora de José Pinheiro da Sllv• e a 10 m (dez metros) da margem esqucrd• do 

Rio Xlngu, ao rumo magnético de ~7! 30' N.E, • 7.200 m (sete 0111 e duzentos~ 



1 1 

\ 

tros) do IV' 111; o KP V si tua-se tm comum ao marco da Agro·Pecu~r ia Xingu S.A., 

1-\ 

outrora de João Batista Pinheiro, divisando com H.irla Lulza Coclho,ao rumo 111,1g 

nético ~e 90! 00' ~-, a 16.~60 m (dezesseis mil, quatrocentos e sessenta me· 

tros) do HP IV; o HP VI situa-se tm comum ao marco de Haria luiza Coelho, di• . 
visando COlll Nanocl C. Mcllo, 110 rumo niagnétlco de 90~ 00' S 11 8,000m (oito mil 

metros) do NP V e a 6,860 m (seis mtl, oitocentos e sessenta metros) do HP r, 

' 110 rumo de 90! 00' r., fechando o Imóvel CO!ll 9,956 ha (nove mil, novecentos e 

cinquenta~ seis hectares), 

~arágrafo Único, Os Imóveis a que se refere e~te artlgoacha!;! 

se matriculados.no Regls!ro Geral de lmóvets da C°'?arca de Culabã, perante os 

Cartórios do Segundo e do Sexto OfTclos,· sob n~s 35-063, fls. 191, Livro J·AA 

• e R-Ol-J.731, do Livro 2, respectivamente, e em nome, o prlmelro,de Agro-Pecui 

ria Xlngu S.A. e, o segundo, de Ramze Abou ·IU.t.k e sua muJher, dona Alzira Jafot 

Rlzk, 

Art. 2~. Fica a Fundação Nacl~nal do Tndlo - FUNAI autoriza 

da a dar execução a este Decreto, promovendo a~ medidas a~lgãvels e Judlclals 

11ecessãrlas ã efetivação da desapropriação. 

Art. J?. Os Imóveis mencionados no artigo l~ deste Decreto 

constituirão bens da União e se destinarão a servir de habitat ao grupo lndfg! 

• na TXUKARRAHÃE. 

Art. ~~- Este Oecreto entrará em vigor na data de sua publi 

c~ç~o, revogadas as disposições em contrário. 

Bra,flh1, 

• 9~! da RcpubllcD. 

18 de fevereiro de 982; H, 1 ~ d:, 1 ndcpcndê<1c · a 

r-. 

. .,· .. 
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MINIST~RIO DO 

D E C 

EX1:::RCITO 

D S G 

4~ DIVISÃO DE LEVANTAMENTO 

RELATÓRIO FINAL DOS TRABALHOS DE DEMJtRCAÇÃO DA RESERVA IND!GE 

NA CAPOTO JARINA. 

Ch1Liia...lllY~~~ 
F eau ... 2ct-~ 

A reserva indigena CAPOTO-JARINA, está compreendida entye 

·paralelos de 9°30' Sul a 11°00• Sul e meridianos 52°JO'WG 
54ºwGr, dentro do Parque Indigena do Xingue situada nos 

pios de COLIDER e LUCIARA, ambos pertencentes ao Estado de 

1. INTRODUÇÃO: 

a 
Municí 

Mato 

Grosso. 

A reserva se desenvolve ao longo do Rio.Xingue é composta de 

trjs áreas distintas: a 1~, compreende a antiga reserva indígena 

JARINA, já demarcada e situada ao longo da margem esquerda do Rio 

Xingu, desde a rodovia BR-080 até a Cachoeira de Von Martius, numa 

largura de 40 {quarenta) km contados da margem esquerda do Rio 

Xingu. A 2~, compreende as terras situadas ao longo da margem d! 

reita do Rio Xingu, desde a rodovia BR-080 até à Corredeira do 

Travessão, sendo que, da rodovia BR-080 até à Cachoeira de Von 

Martius, a faixa de terra tem uma largura de 15 (quinze) km e de~ 

ta cachoeira até à Corredeira do Travessão, esta faixa se reduz a 

uma largura de 5 (cinco) km, contados a partir da margem direita 

do Rio Xingu. A 3~, situa-se na margem esquerda do referido rio, 

ao norte da antiga reserva JARINA e compreende as terras da reser 

va CAPOTO. 
O acesso à área pode ser feito por via fluvial através do Rio 

Xingu, por·via rodoviária através da.rodovia BR-080 e por via 

aérea, pois a região dispõe de bons campos de pouso . 

Normalmente o periodo de chuvas compreende os meses de novembro 

a maio, tendo que, a partir da 29 quinzena de dezembro, praticame~! 

te não há mais condições de execução de trabalhos topográficos na 

área, devido não somente às chuvas, mas principalmente, à elevação 
do nivel da água do Rio Xingue seus afluentes que in~ndam largas 

faixas de terra ao longo de suas margens. 

2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. Trabalhos desenvolvidos 

a) Campo 

Foram executados 196 (cento e noventa e seis) km de P! 

Continua ..• 
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cadas com 03 (três) metros de largura, de modo a permitir o 

Fl - 02 

livre 
1 ,r.. trânsito pela faixa desmatada e os troncos foram cortados a uma 

altura máxima de 50 (cinquenta) cm do solo. Foram rastreados 11 
(onze) pontos para darem apoio às poligonais, implantad~~ •. 19~ ... 
marcos de poligonal,.,.?J .... marcos de azimutes e colocadas 41 
(quarenta e uma) placas indicativas. 1~?-r~-c.-~-/_-_-~-J=1~.7~~~17~J 

) -t d t. 1 ' d l F·a._f? lj' \~~ , 
1 Me o os u 1 1za os l~~--- ~I 

cada - Poligonais: foram executadas duas medições em 

linha seca (Taqueométrica e Eletrônica). A Taqueométrica acompa 

nhou o desmatamento, conduzindo o alinhamento e corrigin~o-o, pelo 

sol, a cada 5 (cinco) km e pelo giroscópio a cada 15 (quinze) km. 

Em seguida vinha a medição eletrônica, muito mais precisa. Além 

desses dois métodos, que praticamente reduzem a zero a probabil! 

dade de erros, o alinhamento era sistematicamente conferido atr~ 

vés de detalhes físicos do terreno, por ocasião das operações de 

reabastecimento das turmas de medição e abertura de picada. Nesta 

- 

ocasião o navegador vinha de helicóptero conferindo através de 

comparações do terreno com cartas e fotografias aéreas, se a linha 

estava realmente passando pelos pontos pré-determinados. 

Para o fechamento das poligonais foram rastreados 

pontos no inicio e no final de cada poligonal, obedecendo as impo 

sições técnicas da FUNAI. 

2) Instrumental util±z·ado 

- Medição Taqueométrica 

05 Teodolitos T1 e T2 Wild 

10 Miras 

Medição Eletrônica 

05 Teodolitos T2 Wilq 
05 Distanciômetros DI4L Wild 

02 Giroscópio GAK 1 Wild 

01 Rastreador de Satélite MX 1502 - MAGNAVOX 

b) Gabinete 

- Cálculo das cadernetas de campo. 

- Croquis dos marcos principais. 

- Planilhas dos pontos rastreados. 

Planilhas de azimutes determinados por giroscópio. 
- Memorial descritivo geral. 

Memorial descritivo comparativo geral. 

Descrição das posições das placas indicativas. 

Cálculo de azimutes e coordenadas. 

Cálculo de coordenadas por gigitação de modelos simples 

ao longo das linhas naturais. 

Relação de coordenadas planas e geográficas. 

Continua ... 
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r - Cálculo da área. 

Confeccão do relatório. 

1) Técnicas utilizada 

As coordenadas dos pontos ao longo das linhas nat~ 

rais foram determinadas através da digitação de pontos por modelos 

simples. A medicão foi feita diretamente nos diafilmes,através do 

Autógrafo Wild A-9 (Aerotriangulador) e depois as coordenadas de 

instrumentos foram transformadas em coordenadas planas por um pr~ 

grama de computador. 

Toda a parte de cálculo de Gabinete foi feita porco~ 

- 

putador. 

2)Instrumental utilizado 

Autógrafo Wild A-9. 

Coordenatógrafo HAAG-STREIT-AG. 

e) Pessoal Técnico: 

1) Militar: 

01 (hum) Capitão Engenheiro Cartógrafo 

01 (hum) Tenente Topógrafo 

04 (quatro} Sargentos Topógrafos 

02 (dois) Cabos 

- 03 (três) Soldados 

2) Civis: 

- OS (cinco) Topógrafos 

05 (cinco) Operadores de Moto-serras 

- 100 (cem) Trabalhadores -- d) Tempo de Execução: 

1 ) Trabalho de campo s' O 1 Nov a 18 Dez 84. 

2) Trabalho de Gabinete: 01 Fev a 15 Ago 85. 

OBS: O longo período de tempo gasto pelos traba 

lhos de gabinete, deve-se ao fato do material fotogramétrico (fo 

tos, diafilmes e relação de coordenadas da área), estar em trab~ 

lho pela FIBGE, só estando totalmente liberado no final de junho 

do presente ano. 

, 
4 
•• 1 
:1 
•! 

- 

e) Aspectos Administrativos: 

1) Apoio recebido da FUNAI: foi muito significati 

voo apoio dado pela FUNAI aos trabalhos de demarcação. Isto po~ 

sibilitou o fiel cumprimento das metas estabelecidas no cronograma 

dos trabalhos. Foram utilizados aviões, balsas, barcos e viaturas 

daquela Fundação e o atendimento às nossas solicitações sempre se 

deu com oportunismo, rapidez e boa vontade por part~ dos funcion~ 

rios e do Diretor do Parque Indlgena do Xingu. Isto, além de faci 

Continua .•• 
r 
'! 
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litar o desenrolar das atividades, criou um sadio clima de confiança 

e entendimento, indispensáveis ao sucesso de uma missão de:rsa 

- 2) Apoio recebido da Comunidade da 

"r 
reza. 

foi muito significativo o apoio prestado pela Comunidade de São Jos 

do Xingu. Na verdade, devido aos problemas anteriores, não esperava 

se receber tão significativo apoio.Destaca-se a atuação do Sr JERQ 

NIMO ALVES DOS SANTOS FILHO, que nos apoiou de maneira dedicada, des 

de a chegada da equipe até a sua saída da área, colocando a nossa 

disposição, não só bens de sua propriedade, mas principalmente, se 

empenhando pessoalmente na solucão de graves problemas surgidos no 

desenrolar dos serviços. O ilustre senhor, foi alvo dos mais altos 

elogios por parte do Exrno Sr Gen ARISTIDES BARRETO, Diretor do Servi 

-1 
ço Geográfico do Exército, na ocasião em que inspecionava os traba 

lhos de demarcação da reserva indigena CAPOTO-JARINA, por ter const~ 

tado a grandiosidade do apoio prestado por aquele Senhor, em prol de 

uma tranquila demarcação e consequentemente, uma paz duradoura para 

a região. 

3) Influências da época do ano no desenvolvimento ' 

dos Serviços de Campo. 

Os trabalhos de campo se desenvolveram no pe 

rlodo de 01 Nova 18 de dezembro de 1984. Nesta época, o regime de 

chuvas na região já é intenso e o nivel das águas dos rios vão paula 
tinamente subindo e, em consequência, alagando todas as partes bai 

xas da região. A reserva se localiza em terras baixas e ao longo do 

Rio Xingu. Em consequência, as chuvas e o alagamento de grande parte 

da reserva, dificultaram não só o andamento dos serviços, mas princi 

palmente, a identificação de alguns pontos definidores de limites.Ou 

j - 

rante todo este periodo, Nove Dez 84, chovia diariamente, a ponto 

de no final dos serviços, de 01 a 18 de dezembro, praticamente não 

se trabalhava mais e as operações com helicóptero só eram possível 

somenté no horário das 10 às 14 horas de alguns dias da semana. Con 

tudo, o cronograma foi cumprido dentro do previsto e as 

foram coroadas de pleno êxito. 

operacoes 

4) Apoio em transporte 

Dentro da área demarcada, o apoio às frentes de 

trabalho foi feito através de um helicóptero BELL JET RANGE III, da 

LIDER TAXI AtREO. O transporte rodoviário atuava até o Posto de Vigi 

lância Indlgena (PIV), situado nas proximidades do cruzamento da ro 

devia BR-080- com o Rio Xingu. Daí em diante, todo o transporte era 

complementado por balsa ou barcos1através do Rio Xingu, até a base 

de operações, situada na região da Cachoeira de Von Martius, no cita 
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tado rio. 
Houve um acidente com um helicóptero no- in!ct:--- \ 

dos trabalhos (06 Nov 84), com 3 {três) vitimas fatais: o piloto, 

mecânico e um topógrafo, gerente da firma contratada para fazer a 

abertura das picadas. Tal fato trouxe, além da inestimável perda de 

vidas, prejuízos e~1 materiais e em tempo. Criou-se um clima de des 

confiança em relação à segurança oferecida pelo helicóptero, a po~ 

to dos trabalhadores preferirem fazer longas caminhadas através da 

selva a ter que viajar no helicóptero. Com o tempo,tudo normalizou- 

se e as ações transcorreram como estavam previstas. 

No citado acidente, perdeu-se um Teodolito 

Wild, pertencente ao conjunto do Giroscópio. Isto trouxe muitas 

ficuldades no atendimento das prescrições técnicas da FUNAI no 

cante a determinação de azimutes. A chegada de novo conjunto de 

T-2 

di 

to 

Gi 

roscópio veio normalizar a situação. 

5) Material de acampamento e desmatamento: 
Não houve problemas. 

6) Material de comunicação: 

-- 

Os nossos rádios EB11 ERC 611, não têm potência 
e 

necessária para fazer as ligações da 'base com as diversas frentes 

de trabalho (mais ou menos 80 Km), independente das características 

da região. Observou-se que, em determinadas áreas, se consegue com~ 

nicações-em,outras não, ao passo que,com outros rádios, mais poten 

tese do mesmo porte, conseguia-se comunicação a toda hora, inde 

pendente das características fisicas da área circunvizinha à esta 

cão. As irregularidades das comunicações trouxeram preocupacoes, 

atrazo e elevação dos custos. 

f) Demonstrativo Financeiro: 
,--. 

Valor recebido Cr$ = 424.264.000 

Despesas: 

- Com pessoal Civil e Militar •• Cr$ 

- Com helicóptero .....•.•••.•• Cr$ 

- Com outros meios de transporte Cr$ 

- Com desmatamento . . . . . . . . . . . . . Cr$ 

128.099.147 

115.717.306 

5.567.462 

125.214.780 

30.890.805 

18.774.500 

- Com Mnt Vtr e Equipamento .•.• Cr$ 

- Taxa de Administração •••••.•• tR$ 

T o t a 1 = Cr$ 424.264.000 

g) Dificuldades encontradas: 

Enfrentamos dificuldades na identificação de a! 

guns pontos definidores de limites, tendo em vista que o memorial 

descritivo fornecido pela FUNAI, baseou-se na sua elaboração, em 

' 1 
,f 
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cartas na escala de 1:250.000. Os pontos situadbsi!as cabeceiras de 

igarapés, na maioria das vezes, estavam deslocados e portanto, nao 

correspondiam ao descrito pelo memorial. Além do mais, a epoca eh~ 

vosa de novembro e dezembro, alteraram o local exato das cabeceiras 

dos igarapés. Mas estes problemas foram todos superados e não cheg! 

1. - .. ~. "-·L21!1~~~ 
f-3 , - '[ 

! . , ~ -, e-....- 
" - · · ·-~ ~ 

h} Diversos: 

rama prejudicar a demarcação. 

1) Houve uma correção no azimute da linha 

da margem direita do Rio Xingu, no cruzamento desta com o Rio 

ri. Tal fato deveu-se à perda do Giroscópio no acidente com o 
cóptero, no inicio dos trabalhos e com isto, houve um pequeno de~ 

controle no inicio da linha. Tal fato trouxe um pequeno benefício 

o 

em área para a reserva. Optou-se por se fazer tal correção no meio 

da linha, para que se reduzisse,ao mínimo,o número de inflexões ao 

longo do seu desenvolvimento. 

2) O estudo comparativo entre o Memorial Descritl 

vo fornecido pela FUNAI e o executado pela 49 DL, foi prejudicado 

pelo fato desta DL só ter recebido o memorial relativo as novas 

áreas situadas na margem direita do Rio Xingu. Os dados necessá- 

-J 
rios à demarcação do Capoto, foram extraídos de xérox de documentos 
cartográficos fornecidos pela FUNAI. - 
3. CONCLUSÃO 

1) Os trabalhos de campo transcorreram dentro do cronograma esta 

belecido. 

2) o atraso na conclusão dos trabalhos de Gabinete deveu-se ao 

- 
fato da FIBGE estarutilizando o material fotogramétrico que cobre 

a área,em trabalho daquela Fundação, só liberando o mesmo no final 

do mês de junho do presente ano. 

:] - 
J 

3} A época em que os trabalhos de campo se desenvolveram, foi 

inoportuna, devido as chuvas e a elevação do nível das águas dos 

rios da região. 

4) o desastre com o helicóptero, com vitimas fatais e no início 

dos services, prejudicou e dificultou os seus inícios. 

S} o apoio recebido da FUNAI e comunidade regional facili 

tou o andamento dos serviços. 

' - 6) o apoio generalizado que a DSG prestou através das ou 

Continua .•• 
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.•. 

·~ tras DL, foi significativo e sem ele não seria possível cumprir o 
cronograma dos trabalhos. 

MANAUS-Ali, 23 de ago;sto de 1985 

ANCHIETA CAR~ALHO TRINDADE 
Cart - CREA h9 2208 / AM 
Ch da SSL/1 ~ 4~ DL 

r 
·r--, 
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FUNOAÇÍi) NACIONAl. 00 IDO - FIDIAI 

DIRETORIA OE PATRIMÔNIO INDÍGENA - DPI 

MEMORIAL DESCRj"f'IVO DE DEMARCAÇÃO 
.,... 

ANEXO A PORTARIA N~ . 

DENOMINAÇÃO 

ÁREA IND!GENA CAroTO/JARINA 

ALDEIAS INTEGRANTES 

e JARINA, PIUM e KREN-AKORE ) 

-· GRUPOS INO{GENAS 

LOCALIZAÇÃO 

/' . 
MUNICIPIO. COLIDER e LUCIARA ESTADO: M.A.TO GROSSO 

UNIDADE REGIONAL DA FUNAI: PQXIN 
'- 

COORDENADAS DOS EXTREMOS 

- / "I 

EXTREMOS LATITUDE LONGITUDE 

NORTE 09939'37,00"S 53927'56,00"Wgr. 
LESTE 09952' 14 ,61"S 52944'31,0?"Wgr. 

SUL 10947 '36 ,33''5 53900 '40 ,54''Wgr. 

'" 
O ESTE 09943'38,39"S . 53930 'OS, 16"Wgr • 

BASE CARTOGRÁFICA 

/ 
ÓRGÃO " NOMENCLATURA ESCALA ANO 

'\. MIR - 276 - 301 1:250.000 IBGE 1982 

-- DIMENSÕES 1 

' 
1 

11 
• 1 

~ t ! i ,, ! 
i. : 

i11 '. ~· ; 
~ ' 
.] . . , ; 

1 j 
'1 

(3 l 
\ 

ÁREA 634.915,2256 ha. 

P E R (ME T R o : 415. 455, 25 metros. 

a do Capotoft,fargem esquerda do Jarina = 366.101,5308 ha. 
Área do J~rina ' = 268.813,6948 ha. 
Total da Area Capoto/Jarina = 634.915,2256 ha. 
Perímetro = 415,455,25 ~tros. -- 

-~- 
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,MINISTERlO 00 INTERIOR 

FUNDAÇÃO N~IOOAL DO ÍNDIO - FUIIAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA • DPI 

" /" DESCRIÇÃO 
, 

DO PERIMETRO 
ÃREA INDfGENA CAroTO/JARINA 
ANEXO 1 Prce, ~-· I ZJJ§f f 

,;:,_ ~ /_ " 

NORTE : Partindo do Marco MA.-09 de coordenadas geográficas 09939 '37, OO"S e 5 3~ 
56,00''Wgr., situado na confluência de dois igarapés sem denominaçãoaflue _, 
tes da margem direita do Rio Iriri Novo, daí segue pelo igaraoé da direi 

4 - 

ta no sentido montante, até a sua cabeceira, Marco MA-10 = SAT-10 de co 
ordenadas geográficas 09943 '35, 75"S e 53911 '01 , 1 O''Wgr. , daí segue por tuna 
linha reta com azinrute de 92928'15,4" com distância de 638,32 metros até 
o Marco MA-11 de coordenadas geográficas 09943' 36, 78"S e 53.91 O' 40 , 19''Wgr., 
situado na cabeceira de um igarapé sem denominação afluente da margem e! 
querela do Igarapé de Pedra, daí segue pelo referido igarapé no sentido ju 
sante, até a sua Foz em wn 1.garapé sem denominação; Marco MA.-12 de coord~ 
nadas geográficas 09943'32,0l"S e 53907'36,00''Wgr., daí segue pelo igar_! 
pé da direita no rumo sul, no sentido montante, até a sua cabeceira; Mar 
co MA.-13 = SAT-13 de coordenadas geográficas 09947'43,46"S e 53907'44,21" 
Wgr., daí se~e por tuna linha reta com azimute de 102904 '54, 6" com dí.stân 
eia de 408,63 netros, até o Marco MA-14-10 de coordenadas geográficas 099 
47'46,32"S e 53907'31,12"Wgr., daí segue por una linha reta com azimute 
de 102904'44,7" com distância de 2.228,07 netros, até o Marco MA-14-09 de 
coordenadas geográficas 09948'01,94"S e 53906'19,74"Wgr., daí segue por 
urna linha reta com az inarte de 102904 '55 ,S" cem distância de 1.438 ,85 me 
tros, até o Marco MA-14-08 de coordenadas geográficas 09948'12,03"S e 539 
OS' 33, 6S"Wgr. , daí segue por uma linha reta com azimute de 102 904 '58, 9" 
com distância de 2.928,07 metros, até o Marco MA-14-07 de coordenadas g~ 
gráficas 09948 '32, SS"S e 53903' 59, 84''Wgr., daí segue por ima linha reta 
can azimute de 102905'00,0" com distância de 2.223,86 metros, até o Marco. 
MA.-14-06 de coordenadas geogrâf icas 09948' 48, 13"S e 53902 '48, 59"Wgr. , daí 
segue por uma linha reta com azimute de 102905'05,6" com distância de 
4.620,98 metros, atê o Marco MA-14-05 de coordenadas geográficas 09949' 
20,SO"S e 53900'20 ,S3''Wgr., daí segue por urna linha reta com azimute de 
102905'05,6" com distância de 1.865,16 metros, atê o Marco MA-14-4 de co 
ordenadas geográficas 09949 '33,5611S e 52959 '20, 76''Wgr., daí segue por uma 
linha reta com azimute de 102905'10,3" cem distância de 2.002,55 metros 
até o Marco MA-14-03 de coordenadas geográficas 09949'47,68"S e 52958' 
16, 60''Wgr., daí segue por una linha reta com azimute de 102905' 1 S, 3" com 
distância de 2.039,76 netros, até o Marco MA.-14-02 de coordenadas geográ 
ficas 099S0'01,86"S e 52<?57'11,23''Wgr., daí segue por uma linha reta com 
azinrute de 102905'24,4" com distância de 1.934,79 net ros , até o Marco 
MA-14-01 de coordenadas geográficas 09950'15,40"S e 52956'09,23''Wgr., daí 
segue por urna linha reta com azimute de 102905140,0" com distância de 

~ 
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2.003,45 metros, até o Marco MA-14 de coordenadas geográficas 
29, 43"S e 52955 'OS, 03''Wgr. , situado na cabeceira de uma Igarapé sem deno 
minação afluente da margem esquerda do Igarapé Tokokran, que é afluente 
da margem esquerda .do Rio Xingíi, daí segue por una linha reta com aziwte 
de 90954 '53,2" can distância de 1. 764 ,46 metros, até o Marco MA.-15-06 de 
coordenadas geográficas 09950 '30, 6 7"S e 52954 '07, 15' 'Wgr. , daí segue por 
uma linha reta com azimute de 90954 '59, 1" com distância de ·1 • 083, 53 m~ 
tros, até o Marco MA-15-05 de coordenadas geográficas 09950 '31,44"S e 529 
S3'31,60''Wgr., daí segue po! urna linha reta com azimute de 90944'19,8" 
com distância de 2.815,86 metros, até o Marco MA-15-04 de.coordenadas geo 
gráficas 09950 '33, 13"S e 5 2951 '59, 21 "Wgr. , daí segue por urna linha reta 
com azinrute de 90930'50,6" com distância de 2.011,90 metros, até o Marco 
MA-15-03 de coordenadas geográficas 09950 '34,0S"S e 52950'53,20"Wgr., daí 
segue por uma linha reta com azimute de 90927'39,8" can distância de 
2.010,71 rnetros, até o Marco MA-15-02 de coordenadas geográficas 09950' 
34,97"S e 52949'47 ,22''Wgr., daí segue por una linha reta com azimute de 
90928 '04, 3" com distância de 2. 165, 11 ne tros , até o Marco MA.-15-01 de co 
ordenadas geográficas 09950 '35 ,92"S e 52948 '36, 18''Wgr., daí segue por tuna 
linha ret~ com az imute de 90928'10,0" com distância de 2.001,65 metros, 
até G.___~rco MA-15 = SAT:-1S_de coordenadas geográficas 09950'36,81"S e 529 
47 '30 ,SO''Wgr., situado na margem esquerda do Rio Xingú e defronte a ilha 
do travessão, daí segue por urna linha reta atravessando o Rio Xingú e con . - 
frontando com a corredeira do travessão com o azimute de 91902'39,3" CCIIl 

distância de 1 • 539, 15 metros, até o Marco MA-06 de coordenadas geogrâfi 
cas 09950'37,99"S e 52946'40,00"Wgr., s_ituado na Foz de lDil igarapé sem d~ 
nominação no Rio Xingú, defronte à corredeira do travessão, daí segue pe 
lo igarapé sem denominação no sentido montante com uma distância aprOXÍJD! 
da em linha reta de 05 Km (cinco quilômetros), até o Marco MA.-05 = SAT-05 
de coordenadas geográficas 09952'14,61"S e 52944'31,0?''Wgr., situado na 
margem esquerda do referido igarapé. X: 
Daí segue por uma linha reta com azimute de 220953 '28, 1" com distância de 
679,06 metros até o Marco MA.-04-15 de coordenadas geográficas 09952' 
31,25"S e 52944'45,74"Wgr., daí segue por urna linha reta com azirrute de 
220953' 16 ,2", com distância de 2. 001 ,44 metros, até o Marco MA-04-14 de co 
ordenadas geográficas 09953'20,26"S e 52945'29,00''Wgr., daí segue por uma 
linha reta com azimute de 220952 '52 ,2" com distância de 1. 051,92 metros, 
até o Marco MA.-04-13 de coordenadas geográficas 09953'46,03"S e 52945' 

' 1 
1 
1 
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51 ,74''Wgr., daí segue por tuna linha reta com azimute de 220953'24, 1" com 
distância de 2.546,42 retros, até o Marco MA-04-12 de coordenadas ge?gr~ 
ficas 09954' 48, 39"S e 52946 '46, 79''Wgr. , daí segue por uma linha reta com 
azimute de 220954'13,2" com distância de 2.896,98 nerros , até o Marco 
MA-04-11 de coordenadas geográficas 09955' 59,32"S e 52947 '49 ,44"Wgr., daí 
segue por uma linha reta com azimute de 220954 '00, 2" com distância de 
1.472,73 metros, até o Marco MA.-04-10 de coordenadas geográficas 09956' 
35,38"S e 52948 '21,29"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 
220954'09,3" com distância pe 2.001,70 metros, atê o Marco MA.-04-09 de 
coordenadas geográficas 09957'24,38"S e 52949'04,58"Wgr., daí segue por 
uma linha reta com azimute de 220916'24,4" com distância de 2.005,63 ~ 
tros, até o Marco MA.-04-08 de coordenadas geográficas 09958 113, 95"S e 529 
49 '47, 42''Wgr • ., daí segue por tuna linha reta com azimute de 220916 '18, 2" 
can distância de 2.003, 19 ne tros , até o Marco MA.-04-07 de coordenadas ge~ 
gráficas 09959'03,45"S e 52950'30,21"Wgr • ., ·daí segue por uma linha reta 
com azinute de 220916107 ,6" com distância de 2 .001,26 metros, até o Marco 
MA.-04-06 de coordenadas geográficas 09959'52,91"S e 52951 '12,96''Wgr., daí 
segue por tuna· linha reta com azimute de 220916'10,2" com distância de 
2.005,59 Jll!tros, até o Marco MA.-04-05 de coordenadas geográficas 109001 

42, 4 7"S e 52951 '55, 80' 'Wgr. , daí segue por una linha reta com azimute de 
220916'26,3" com distância de 1.805,37 net.ros , até o Marco MA.-04-04 de 
coordenadas geográficas 10901'27,08"S e 52952'34,38"Wgr., daf segue por 
uma linha reta com azinnlte de 220916'28,6" com distância de 2.327,75 ~ 
tros , atê o Marco MA.-04-03 de coordenadas geográficas 10902 '24, 60"S e 529 • 
53 '24., 12"Wgr • ., daí segue por tuna linha .reta com azimute de 220917 '41, 1" 
com distância de 2.000,56 metros, até o Marco MA-04-02 de coordenadas ge~ 
gráficas 10903' 14, 01 "S e 52954 '06 ,89''Wgr. 1 daí segue por una linha reta 
com azimute de 220922 '38 ,3" com distância de 1. 999, 71 nerros até o Marco 
MA.-04-01 de coordenadas geográficas 10904'03,34"S e 52954'49,72''Wgr., daí 
segue por uma linha reta com azimute de 220945 '25, 9" com distância de 
1.999,37 metros, até o t-1arco MA.-04 de coordenadas geográficas 10904' 
52,37"S e 52955'32,87"Wgr., situado na confluência de dois igarapés sem 
denominação, daí segue pelo igarapé afluente do Rio Xingu, no sentido mon 
tante, com uma extensão aproxima.da de 10 Km (dez quilânetros), até o Ma!_ 
co MA.-03 = SAT-03 de coordenadas geográficas 10906'11,lO"S e 52950'22,40" 
Wgr., situado na margem esquerda do referido igarapé, daí segue por urna 
.!µma reta can azimute de 188900'57,5" can distância de 707,21 netros, 

ÁREA IND!GENA CA.P010/ JARINA 
\... ANEXO DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA ~ D PI 
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atê o Marco MA-37 de coordenadas geográficas 10906 '33 ,87"S e 52950 '25, 77' 
Wgr. , daí segue por uma linha reta com azimute de 188902 '24, 5" cem dist~ 
eia de 1.988,47 metros, até o Marco MA.-36 de coordenadas geográficas· 109 
07'37,89"S e 52950'35,27°Wgr., daí segue por t..ma linha reta com azimute 
de 188901'23,2" com distância de 2.017,73 metros, até o Marco MA.-35 de co 
ordenadas geográficas 10908 '42 ,86"S e 52950 '44, 89''Wgr. , daí segue por uma 
linha reta com azimute de 187958'18,8" com distância de 2.015,76 
até o Marco MA-34 de coordenadas geográficas l0909'47,7811S e 

metros, 
52950' 

54 ,45''Wgr., daí segue por ~ linha reta com azimute de 187957' 11 ,8" com 
distância de 2.033,81 ne tros , até o Marco MA-33 de coordenadas geogrâfi_ 
cas 1091 O' 53, 27"S e 52951 '04, 07"Wgr. , daí segue por uma linha reta · com 
azimute de 187956'51,3" com distância de 2.104,40 metros, até o Marco 
MA-32 de coordenadas geográficas 10912'01,04"S e 52951 '14,02''Wgr., daí s~ 
gue por uma Linha reta com azimute de 188902 '59,511 com distância de 
2.020,36 100tros, até o Marco MA.-31 de coordenadas geográficas 10913' 
06,09"S e 52951 '23,69''Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 
188909' 16, 1" com distância de 2.141 , 25 metros, até o Marco MA-30 de coo!. 
denadas geográficas 10914 '15, 01 "S e 52951 '34, 07"Wgr., daí segue por uma 
linha reta- com azimute de 188909103,4" com distância de 1.928,83 ne tros , 
até o Marco MA-29 de coordenadas geográficas 10915 '17, lO"S e 52951' 
43,42"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 188908'35,6" com 
distância de 2 .007 ,22 ne tros , até o Marco MA-28 de coordenadas geogrâfj, 
cas 10916'21,70"S e 52951'53,14''Wgr., daí segue por uma linha reta com 
azinrute de 188909'22,811 com distância de 2.115,32 metros até o Marco MA- • 
27 de coordenadas geográficas 10917 '29 ,79"S e 52952103,40''Wgr., daí segue 
por uma linha reta com azimute de 188909102,4" com distância de 2.032,63 
metros , até o Marco MA-26 de coordenadas geográficas 10918'35,Zl"S e 529 
52'13,26''Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 188909101,0" 
com distância de 2.076,25 metros, até o Marco MA-25 de coordenadas geogr! 
ficas 10919'42,04"S e 52952'23,33''Wgr., daí segue por una linha reta com 
azimute de 188909 '41 , 911 com distância de 1 • 977, 79 metros, até o Marco MA- 
24 de coordenadas geográficas 10920' 45, 70"S e 52952 1 32, 93''Wgr., daí segue 
por uma linha reta com azimute de 188912'10,011 com distância de 2.002,07 
metros, até o Marco MA-23 de coordenadas geográficas 10921 '50, 13"S e 529 
52 '42, 70''Wgr. , daí segue por uma linha reta com azimute de 188928 '18, S'' 
com distância de 1 • 985, 91 metros, até o Marco MA-22 de coordenadas geogr! 
ficas 10922 '53, 99"S e 52952 '52, 70"Wgr. , daí segue por uma linha reta com 

. ' 

azinUlte de 188934'32,211 com distância de 2.030,52 metros, até o Marco 
,,....._ 
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MA-21-A = SAT-06 de coordenadas geográficas 10923'59,27"S e 52953'03, 
Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 190929 '26 ,4". com distân 
eia de 855,20 metros, até o !~rco MA.-21 ele coordenadas geográficas 10924' 
26,61"S e 52953'08,33"Wgr., daí segue por tuna linha reta com azimute de 
190929 '49, 1" com distância de 1 • 966, 37 ne.tros , até o Marco MA-20 de coor 
de nadas geográficas 10925 '29, 46"S e 52953 '20, 48''Wgr., daí segue por uma 
linha reta com azimute de 190930 '37, 1" com distância de 1 • 970, 04 net.ros , 
até o Marco MA-19 de coordenadas geográficas 10926'32,42"$ e 52953132,68" 
Wgr., daí segue por uma H~a reta com azimute de 190930' 59 ,4" com d~ 
tância de 1.948,79 metros~ até o tlfarco MA-18 de coordenadas geográficas 
10927'34,70"S e 52953'44,74''Wgr., daí segue por urna linha reta com az~ 
te de 190930'05,2" com distância de 2.018,76 retros, até o Marco MA.-17 de 
coordenadas geográficas 10928 '39,2211S e 52953 '57 ,24"Wgr., daí segue por 
tDDa linha retfi com azimute de 190931'09,6" com distância de 2.052,51 m! 

tros, até o Marco MA-16 de coordenadas geográficas 10929'44,82"S e 52954' 
09,96''Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 190930'12,4" com 
distância de 2.096,66 retros, até o Marco MA-15 de coordenadas geográfi 
cas 10930'51 ,82"S e 52954 '22>941'\~gr., daí segue por tnna linha reta com 
az imute-de 190930'28,3" com distância de 1.942,48 metros até o Marco MA- 
14 de coordenadas geográficas 10931 '53, 91 "S e 52954 134, 97''Wgr., daí segue 
por uma linha reta com azimute de 190932'48,8" com distância de 2.062,56 
metros, até o Marco MA.-13 de coordenadas geográficas 10932~59,81"S e 529 
54'47,79''Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 190935'05,4" 
com distância de 1 . 961 , 01 metros, até o Marco MA-12 de coordenadas geogr~ , 
ficas 10934'02,47"S e 5295S'00,03''Wgr • ., daí segue por wna linha reta com 
azinrute de 190935114, 1" com distância de 2.054,78 metros, até o Marco 
MA-11 de coordenadas geográficas 10935 '08, 12"S e 52955' 12 ,85''Wgr., daí s~ 
gue por uma linha reta com azinrute de 190936'19,8" com distância de 
1.983,47 metros, até o Marco ~1A-10 de coordenadas geográficas 10936' 
11,49"S e 52955'2S,2S''Wgr., daí segue por uma lunha reta com az imrte de 
190936 '40, 7" com distância de 2. 033, 18 netros , até o Marco MA.-09 de coo!_ 
denadas geográficas 10937 '16 ,44"S e 52955' 37 ,98"Wgr., daí segue por uma 
linha reta com azinrute de 190936'19,4" com distância de 1.997,02 metros, 
até o Marco MA-08 de coordenadas geográficas 10938 '20 ,24"S e 52955' 
S0,47''Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 190934'13,6" com 
distância de 2. 006, 71 ne tros , até o Marco MA-07 de coordenadas geogrâfd 
cas 10939'24,36"5 e 52956'02,98''Wgr., daí segue por tuna linha reta com 
azimute de 190908'53,7" com distância de 2.047,95 retros, até o Marco 

./ 
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MA-06 de coordenadas geográficas 10940 '29 , 88"S e 529 56' 15, 27''W;, • ~í ~ 
gue por tnna linha reta com azimute de 190908'24,9" com distância de 
2.103,96 metros, até o Marco MA-OS de coordenadas geográficas 10941' 

37 ,20"S e 52956 '27 ,88''Wgr., daí segue por uma linha reta com azinute de 

190911'22,4" com distância de 2.003,90 metros, até o Marco MA.-04 de coor 
denadas geográficas 10942'41,3111S e 52956'39,96''Wgr., daí segue por uma 
linha reta com az imrte de 190911 '21,9" com distância de 2.121,05 metros, 
até o Marco MA.-03 de coordenadas geográficas 10943'49,16"$ e 52956152,74" 
Wgr., daí segue por uma Linha reta com azimute de 190912 '33,8" com di! 
tância de 2.036,04 metros, até o Marco MA.-02 de coordenadas geográficas 
10944'54,2011S e 52957'05,03"Wgr., daí segue por uma linha reta com azim~ 
te de 191906'27,4" com distância de 1.964,42 metros, até o Marco MA-01 de 
coordenadas geográficas 10945'56,93"S e 52957'17,89"Wgr., daí segue por 
LDna linha reta com aziIIlllte de 191906'32,2" com distância de 2.017,70 m~ 
tros, até o Marco K:-02 = SAT-02 de coordenadas geográficas 10947 '01 ,28"S 
e 52957'31,lO''Wgr., situado na margem esquerda da Rodovia BR-080, sentido 

Santarém/PA - Xavantina e na confrontação com a Fazenda Estrela D'Alva e 
o Par-que Indígena Xingú. 

Daí segue pela referida rodovia no sentido para Santarém/PA com urna exte~ 
são em Linha reta de 15 Km (quinze quilômetros) até o Marco M:-01 = SAT-01 
de coordenadas geográficas 10946 '37 ,82"S e 53905' 47, 16''Wgr., situado no 

cruzamento da margem direita do Rio Xingu com o lado esquerdo da Rodovia 

BR-080 sentido cachimbo - Xavantina, o referido local está localizado tam 
- f 

bém onde é a passagem da balsa, daí segue atravessando o Rio XingÚ até o 
Marco 13 de coordenadas geográficas 10946 '35 ,83"S e 53906 '03, 73"Wgr., daí 
segue pela referida Rodovia no sentido Santarém, com azinrute de 276908' 
50 , O" com distância de 2 • 5 56 , 5 2 IlV! tros , até o Marco 14 de coordenadas ge~ 
gráficas 10946 '26 ,3S"S e 53907 '27, 31 ''Wgr., daí segue pela referida Rodo 
via, com azimute de 286940'08,3" com distância de 276,80 metros até o 
Marco 15 de coordenadas geográficas 10946 123, 71 "S e 53907 1 36 ,02''Wgr., daí 
segue pela referida Rodovia com azinrute de 304909'01,3" com distância de 
18.434,35 metros, até o Marco 17 de coordenadas geográficas 10940'43,48"S 
e 53915'5S,49''Wgr., daí segue pela referida Rodovia com azinrute de 3049 
03'24,4" com distância de 8.030,56 metros, até o Marco 18 de coordenadas 
geográficas 10938'15,57"S e 53<?19'33,21''Wgr., daí segue pela referida e~ 
trada- com azimute de 290912'59,2" com distância de 12.459,74 metros, até 
o Marco 01 de coordenadas geográficas 10935158, 10"5 e 53926 '00,0l''Wgr., 

,-:· ·. 
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situado no cn..Izamento da margem esuqerda do Córrego Jarininho com marge 
esquerda da Rodovia BR-080. 

- 

OF.sTE : Daí segue por uma linha reta com azimute de 08948'29,8" com distância de 
9. 868, OS ne tros , até o Marco 02 de coordenadas geográficas 10930 '41 , 26"S 
e 53925 '07 ,SS''Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 08946' 
31,6" com distância de 9.982,61 netros, até. o Marco 03 de coordenadas geo 
gráficas 10925'20,71"S e 53924'15,31''Wgr., daí segue por LU1la linha reta 
com azimute de 08944 '41, 1" com distância de 9. 971, 44 metros, até o Marco 
04 de coordenadas geogrâf icas 10920 '00, 4 7"S e 53923' 23, 06"Wgr. , si tua do 
na margem esquerda de um córrego sem denominação, daí segue por uma linha 
reta com azimute de 08942'30,4" com distância de 16.021,07 metros, até o 
Marco OS de coordenadas geográficas 10914'38,59"S e 53922'30,80''Wgr., daí 
segue por uma linha reta com azimute de 08939 '47 ,8" com distância de 
9. 935, 70 netros , até o Marco 06 de coordenadas geográficas 10909' 19 ,41"S 
e 53921 '39 ,29''Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 08937' 
17,1" com distância de 9.974,11 metros, até o Marco 07 de coordenadas ge~ 
gráficas 10903'58,94"S e 53920 '47 ,87''Wgr., daí segue por uma linha reta 
com azi.rm..lte de 08935'09,9" com distância de 2.036,55 metros, até o Marco 
08 = t.C-02 de coordenadas geográficas 10902 '53,SO"S e 53920 '37 ,41" Wgr. , 

- daí segue por uma linha reta com azimute de 23918 '01 , 7" com distância de 
1 • 101 , 8 7 metros , a tê o Marco MA.-03 de coordenadas geográficas 10902 ' 
21,35"S e 53920121 ,S9''Wgr., situado na cabeceira de um igarapé sem denomi 
nação afluente da margem esuqerda do Rio Jarina ou Juruna, daí segue pelo 
referido igarapé no sentido jusante afé a sua confluência em um outro ig~ 
rapê sem denominação; Marco MA.-04 de coordenadas geográficas 10900'02,99" 
S e 53921 '41,00"Wgr., daí segue por este segundo igarapé no sentido mo!!_ 
tante, até a sua cabeceira; Marco MA.-05 = SAT-05 de coordenadas geográf!_ 
cas 09958 '13, 82"S e 53927 '48 , 60"Wgr. , daí segue por tuna linha reta com 
az ímite de 303953 '06 ,8" com distância de 1.997 ,47 metros, até o Marco 
MA.-06 de coordenadas geográficas 09957'37,19"S e 53928'42,74"\'lgr., situ! 
do na cabeceira de um igarapé sem denominação, afluente da margem direita 
do Rio Iriri Novo; daí segue pelo referido igarapé, no sentido jusante 
até a sua confluência de um outro igarapé sem denominação; Marco 07 de 
coordenadas geográficas 09958'15,06"S e 5393_0'00,96"Wgr., daí segue por 
urna linha reta cem azimute de 00915'12,9" com distância de 1.999,63 ~ 
tros, até o Marco MA.-07A de coordenadas geográficas 09957'10,0l"S e 539 

- 

- 

- 
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30 '00, 17"Wgr. , daí segue por uma linha reta com azimute de 00914 '55, 'X.1 
distância de 2.000,06 metros, atê o Marco MA-07B de coordenadas geogràtl 
cas 09956 '04, 96"S e 53929 '59, 39"Wgr., daí segue por uma linha reta com azi 
mute de 00914'38,7" com distância de 1.999,91 metros, até o Marco MA-07C 
de coordenadas geográficas 09954'59,90"S e 53929'58,62"Wgr., daí segue por 
uma linha reta com azimute de 00914'14,8" com distância de 2.002,77 netros , 

até o Marco MA.-07D de coordenadas geográficas 09953'54,76"S e 53929'57,85" 
Wgr. , daí segue por uma linha reta com azimute de 00913 '42, 8" com dist~ 
eia de 2.078,09 metros, até o Marco MA-07E de coordenadas geográficas 099 
52 '47, 16"S e 53929 '57 ,07''Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 
00913'23,4" com distância de 2.251,61 metros, até o Marco MA-07F de coord~ 
nadas geográficas 09951 '33,92"S e 53929'56,23"Wgr., daí segue por uma li_ 
nha reta com azimute de 00913'19,5" com distância de 3.374,70 metros, até 
o Marco MA-07G de coordenadas geográficas 09949'44,14"S e 53<?29'54,97" 
Wgr. , daí segue por tuna linha reta com azimute de 00913' 13, 6" com dí.stân 
eia de 202,74 metros, até o ~!arco MA.-07H de coordenadas geográficas 099591 

37 ,SS"S e 53929154 ,90"Wgr., daí segue por iena linha reta com azinrute de 
00913'09,0" com distância de 1.997 ,20 metros, até o Marco MA.-07I de cocrde 
nadas geográficas 09948 '32 ,S8"S e 53929 '54, 16"Wgr., daí segue por uma li_ 
nha reta com azimute de 00913 'OO ,2" com distância de 2. 149,40 metros, até 
o Marco MA.-07J de coordenadas geográficas 09947122,67"S e 53929'53,37" 
Wgr., daí segue por tuna linha reta com azimute de 00912'5~,6" com dist~ 
eia de 1.876,91 netros, até o Marco MA.-07L de coordenadas geográficas 099 
46'21,62"S e 53929'52,68"Wgr., daí segue por una linha reta com azimute de 
357927'12,0" com distância de 2.060, 19 metros, até o Marco MA-07M de coor 
denadas geográficas 09945'14,64"S e 53929'55,1911Wgr., daí segue por tuna 
linha reta com azinrute de 353942 '25,811 com distância de 2. 005, 29 metros, 

- 

até o Marco MA-07N de coordenadas geográficas 09944'09,?S"S e 53930' 
01,91''Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 353942'15,8" com 
distância de 969, 29 ne tros , até o Marco MA-08 = SAT-08 de coordenadas ge~ 
gráficas 09943' 38, 39"S e 53930 '05, 16''Wgr. , situado na cabeceira de um ig~ 
rapé sem denominação, daí segue pelo referido igarapé no sentido jusante a 
sua confluência em um outro igarapé sem denominação, Marco-09, muco ini 
cial da descrição deste perínetro. 

LOCAL: VISTO; TtÇNjCO RESPONSÁVEL: 

BRAS!LIA ~ -. " ~: -) 
1,------------~ (/ 1 y LlLiv L--y 2 

OATA: 09.06.86 MARiõ oos SAN'fOS 7 ALVES 
Téc. Agr:irn. - DDF/SAF 
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SER VlÇO P(ÍBLICO FEDERAL 

C E R T I D Ã O 
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Certifico. conforme Irocesso nQ •••••••••• 

l0183o0C0573/87 -57 que, foi devidamente Cadastr:1do nesta Lel::cacia 

a k(ea~~a dencmxnada ."CAl OTO JARIHA, r. j, t.1w.'1a nos .. ' .. l.!liCÍJ:ics : 
-•:IIL . . . . 

• de Colider e I.ucisraír.~, com à.rea de 634 .915 ,2256 ha , Nada mais con~ 

tando eu, ..t.vauil Fe r'e Lr-a dos ~antas, .t~sente ele Lor t.ar-í.a da ,;cl·:=gacia 

do ~-c:rviço do I f~triLÔnio da União cm i.:a to ':ros·so, paas e f s. r::·e .. -e n te ' 
c e r-c í.d ào aos dezoito dias do mês de maio do ano de mil novo cen +o s e 

oi tenta e sete, que vai assinada por e v í aada pe Lo t<:.·le1;,,.t~do Jo3.o Bo s 

co de Arruda e ~á. 

r 
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Registro de !moveis da C1r unscncae da Comarca de Sao h:h• dv A1.gua1a . Maio Grosso 

Rua Meto Grosso n.« :Ofi~ 

Livro N,o 2 REGISTRO GERAL 
_/(( ar-iÍt>11e e: Jlen1<tS lJfois.ic, q._ flem('s _/{( ari a Jr '/( a; .1r1: Jc -:::J. t]),,es 

O!!clal Efetiva Otlclal Substituto Eacrt'ven:e Juramenta~& 
_ Matílcula _ 

1 6.162 1 

_Ficha_ 

1 001 1 Comarca de São Félix do Araguaia - MT 

1 M Ó V E L: Uma área de terras, si truad a no r.mücipio <le Lucí ar-a, n~s 

ta Comarca de São Félix do Araguaia,Estado de Mato Grosso,com a super 

fície de 139.358,6815ha, (CENTC E TRINTA E HOVE LITL,TREZEllTOS E CINQtra~ 

TA E OITO HECTARES,SESSE1TTA E OITO ARES E QUIZ:B CZi~TIARES), com a deno 

minação de "HABITAT ÍNDIOS TXUKA...'ttRAI.~lEsn, com os secuinves li!Ilites e 

confrontações: l'OHTO DE J.J1I/1....11.RAÇÃO: Partiu-se ào l'onto 1, si truad o na 

mr.Lr[;e.CT à.irei ta do Rio Xingú, na confluência com a Bo:iovia BR-080 coin- 

cidindo com o marco L1C 01 Sat 01 implantado pelo Exército Ha:.!ional. 

CP.J.:.IITH.t.~,:EliTO: O P-1 está si tuad.o na conf'Luênc.í.a da margem direi '!:a do ' 

Rio Xint,-Ú COI!l a Roclovia BR-80, coincidindo com o marco L!".:: 01 Sat 01 i~ 

~( nlanto.d.o ne l o Exe r-c.i o nacional. Daí, seguindo nela Ro:iovia BR-080, no - - - 
sentido CachimJ;>o-n e re: J..::1vnn tina (leste), encon trG.r':!mos o F-2 a uaa d í.s 

tônci:?. d e aproxim3dCDente 16.800m do J'-1, limita.mio com a Roclovia BR - 

080. O P-3 está situado a aproximada:nente l.50Ü!'!l ão r-2 ao rxno me&né- 

tice de 02ooti:, confrontando com terras de José ~hcentE· d a .Rocha. O 

l?-4 es t a si-tua.do a apr'o xí.mad amerrt e 32.000m do l'-3 ao r'uno 1~nético de 

231200'H:E, conf rorrcando nesse alinhamento com terras de José Vicente da 

Rocha, Rubens Pereira de Araújo Filho, Algodoeira São Faulo S/~, ter 

ras devolutas, ClaÚdio e Luciano Fra.do Dzik e Eu.rides e João Batista' 

Benez. O P-5 eGtá situado a 2proximadamente_ 800m do F-4 ao rumo nagné- 

r- t tico de 9ogOO'NE, o orif r-cn t and o nesse al.Lnharaen to com terras de Eur'Ld es 

e João Batista Benez. O F-6 está situado a aproJé..~ad~~~te 1.700m do 

?-5, ao rumo raagn é t í.co de OQOO'H, conf ron tanâ.c nes s e al.í.nhamen to com ' 

terras de José :Pereira Cardoso. O J'-7 está situado a aproximadamente • 
33. 600m do F-6 ao rumo magnético de 23200 'NE, coincidindo com O , marco 
!i~A-03-SJ..T-03 im:pl~tad.o :pelo Exército Nacional, confrontando nesse ali- 

---------------- - - - - 
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1 M Ó V E L: nhemen to com terras de José Pereira Curcloso,José de r.:o 
rais Franco,José Frn.nco Filho e Colonizadora e Representações Brasilei 

ras S/A-COBRASA. O P-8 está situado a aproxime.dnmente 12.800m do F- 7 , 

ao rumo do Igarapé sem denominação afluente de margem direi ta do Rio 

Xingil, que delimita a reserva,coincidindo com o marco I~\.-04-SAT-04,im 

plantado pelo Exército Nacional, confrontando nesse alinhamento com 

~erras da Colonizadora e Representações Br~sileiras S/A-COBRASA e liena 

to Gianclla. O P-9 está situado a anr-oxí.mad amen t e 30. 500m do r..e ao 

rumo mngnético de 53g,oo 'HE, coincidindo com o mar'co IJA-05-SAT-05 im 

plantado pelo Exército Nacional, confrontando, nesse alinhamento com 

te~ras de R nato Gianella e Jucel-Participações Sociedade Civil Ltda • 
e> 

O I'-10 está si truad o na margem direi ta do Rio Xi.Ilt.,--Ú a ap roxí.mad amen te ' 

5.00C~ do P-9, em linha reta, coincidindo com o ~~rco LIA-06, implar..ta- 

d o pelo Exército Nacional, na margem eaque rô c de uz, Ig~rnpé sem d enozu 

nação, anuente da margem direi ta do Rio XiDGÚ, que d es água próximo 

corredeira do Travessão, confron t and.o nesse a.l í.nhamerrt o com t er-r-as d e 
1 

I AlcebÍades Ticianelli. Seguindo do P-10 rio acima encontrarenos o F-1, 

na connuência com a Rodovã.a BR-080, f echand o , as s íra, a poliGoncl da 

1 área. RESUI.!O DOS I,V.RCOS: P-l-P-2: rumo leste na Roô ov í.a BR-80, s entrí.d o 

Cachimbo-nova Xavantina, distantes aproximadamente 16.800m, confrontan 

do com a Rodovia BR-80. P-2-P-3: rumo magnético 0~00'!1 distantes apro- 

ximadamente 1.500m, confrontando com José Vica.~te da Rocha.. P-3-?-4 . . 
r.;mo magnético 232001NE dista..qtes aproximadamente 32.000m,· confronta.~ 

do co~ José Vicente da Rocha, Rubens Pereira de Araújo ?ilho, AlGodo~i 

ra. são Paulo S/A-.l,$PA5A, terras devolutas, Cláudio e Luciano Prad.o Dzik 
e Eurides e João Batista Benez. P-4-P-5: rumo magnético 9ogoo• distan- 1 
tes aproY..:imadament~ ~OOm,con~ro_nt~do ~om Eurid:s e João Batista Benez. 
"'=>-5-1'-6: z-umo mncnet1. co OQ 00 I~ d is tian 1.1 es a.pro xarna- •••••••••••••••••• _ 
,. -- CONTINUA NA F1CHA N.0 

002 
.r,,' l iC" 1 __ 
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CARrrÓRIO DO l.o OFÍCIO IRubilc~ ,~- 

c.: 
Oficial Efetiva Oficial Bubstlluto l,;ac,~veule Jurunenlada 

_Ficha_ 

1 oo2 1 Comarca de São Félix do Araguaia • MT - 
1 rv ó V E L: d amen t.e 1.100m, conf rorrtando com José Pereira Cardoso. 

?-E. -P- 7: rumo magnético 2JQ 00 'IrE distantes ap r'o xí.mcd amen te 33. 600m, c~n 

frontando com José Pereira Cardoso, José de r.:or2is Franco, José Fr-an 

co Filho e Colonizadora e Representações Brasileiras S/A-00BR..ASA. 

r: I F- 7-l'-é: rumo de um Igarapé sem denominação, afluente da marg em di 

rei~q do Rio XingÚ, que delimita a heserva, àist2.11tes cprori.~adamente 

r. 

12.é'OOmetros, confrontando com Colonizadora e Representações Brasil!i 

ras S/A-COBRli.SA e Renato Gianella.. P-8-P-9: rumo macnético 5JQO:·'n:E, 

distantes aproximadamente 30.500m,confrontando com Renato Gianelln e 

Jt~cel-i·articipações Sociedede Civil Ltcla.. I)-9-::F-10: r-~o de um Igarapé 

se~ denominação, aí1..uente da marge~ direita do Rio Y.i.!1bj, que desáe:,"""1.la 

/< 

,..... 1 p r-ó x .. ízao h corredeira do Trave:ssão, distante apr-oximad an cn t e 5 .oocim em 

linha reta,confrontn.ndo com terres de AlcebÍades Tici::i.nelli.P-10-r-O: 

rJ.!Ilo Y~ngú acima até a BR-080.Tudo conforme planta e memorial descri- 

tiva~ assinados por Carlos Hen~ique Pli,digo, Cn~los Eenri1ue Folice 

n í , C~J.. 32.418/D-SP.PROP?JETP.ItIA: UNIÃO FEDERAL. I~at::-Ícula esta, feita 

em atendi.!!i.ento ao requerimento datado de 16/04/86,P~otocolado neste ' 

Cartório, sob nQ8.J98 de ordem, às fls.133 do liv-ro A-1,com fundamen 

to nos termos do artigo 234 da Lei 6.015 de 31.12.73.São Fé1ix do Ara- 

i;uaia,16 de abril de 1.986.Eu~~ Esc. ,datilo,;raêei.Eu (t<,---1-...... 
i ~ / 

Oficial,subscre,~.--------------------------------------------------- 

- - -------------------------------------- 
Ressalva: Com registro anterior neste Cartório sob n2s:4.365,5.675 

5.696, 5.697, 5.698,5.699, 5.700,5.741,5.763, 6.044, 6.045, 6.046 

6.047, 6.048, 6.049, 6.050,6.051,6.063,6.064,6.065,6.067,6.160 e 6.161. 

' 

subscrevo.-------------------------------- 
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: 1 6 • 1 6 2 1 1 00 2 1 
V(l'SO 

--.1 ( M Ó V E L: AV.01.6.]62 - PROTOCOLO: 12445- Fls.016. fios termos da • 

CT n~21~/SUAF de 02/09/88,devidamente assinada pelo Dr.D~niel ~arques' 

.-..1 de Souza-Superintendente de Assuntos Fundiários, instn1Ído de documen= 

,....... to co~probatÓrio,procede-se a esta averbação para fazer constar que o - imóvel em questão é parte integrante da área indigena K.t1P0TO/JARIHA, ma 

triculado em nome da União Federal na Delegacia do Serviço de Patr:imo= 

nio da União, em Cuiabá-t~T, con.fo.rme processo 10.183.000573/87-57, com 

a sunerficie total de 634 -915,2256 ha a oua l destina-se ao usu:fruto ex . . 

- 

c1usivo das riquezas nat1.:rais e de todas us utilidades n:icue1a~ terras 

xistentes p~los Grupos Lnd á.ge nas :TxtJKARRAr,~ÃE, AUSTI, J11RP!:.;, JAUALAFI= 

T I,K.AYABI, K.A111AIURÁ, KALAPAI.0, KUIKURO, MATIPU ,UEINAKO, SUIA, TXIKÃO, TRU 

1~AI e WAUP..A,sendo bens inalienaveis e irusucapÍveis da União Federal e 

que não podem ser objeto ãe arrendrunento, desapropriação, salvo o pre= 

visto no artigo 20, o qualQuer negÓcio juri~ico que restrinj~ o! '.eno' 

exe~icio de posse direta pela comunidade indigena, em co~:0nnid~ie 

com os artigos 18~ 12, 19 §12, 22 a 25 e 38 da Lei 6001 de 19 de ãezes, 

bro de 1.973, com os artigos 42,IV e 198 da Constir.iição Feaeral.S30 ' 

Félix do Araguaia,28 de fevereiro de 1.989.Eu,~.Õ , ~1, 
' ./ subscrevi.-------------------------------------~-------------~------ 

CnRlORIO llB RtGISUD IUl!lllllU t~ sAu i,·eux DO AftAQUAlA - MT ,:.:tJ~ CERTIDÃO_ 
~ us devi 1nc fk\t, que UI.a cr r 

..- TIFIC'1 P '1 C. · , ·xtr 11dd da matrkula. fo:~s~~l~ ~ .. --- •;§J_1., a validade de Cer~li<' ~ 
N ··-··-······--···-·- () V} ,, t9 •.... , " dP ~ e '-------- 
São FéliX do Aragua1 •------ , . 

0ft) ---- Y,c•"'- ,o"•'"" -:.___/ 

- 
CONTINUA NA F1CHA N.0 

- 
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LIVRO N 2 - F-1E GISTqO GERAL 

IMÓVEL: ~ IMÔVE.L RURAL si t rado ne s te i:iu~1içÍ~ia e :omarca de 
Colüier, i:..3tad.o de !""lato Grosso, antigo munãc I p.í o àe Chapada 
dos Guimarães e outrora Comarca de Cuiabá, de:iominado Área - 
l11dígen~ Caooto/J urina, con. s upe r'f Ície global de 634. 915,225 
6 has (SeiscentO$ e trinta e T,..i-. t.r-c mí L, novccer. tcs e quinze 
hectares, vinte e dois ares e ciri;uenta e 3cis centi3res), - 
estando 4:.,5. S 1- !·1:1.s, JurisdJ.c ic1i[1~a ; e.:;;t:: cornar-ca , com os - 
seguintes lin:i t es e c cnf rm1t.élÇÕcE: NORTE: Partindo co Earco 
r,:A-09 de coordeuadas geográficas 09º3S: '37 ,OO"S e 53227156,00 
11,igr., si u.iado na confluência de do í s Lgar ape s sern L: E::10:~.i:ia 
;io afluente da marge~ direita do Rio Iriri Novo, daí ~eJue 
pelo igarapé da direita no se~tido mont~nte, até u suá c~oe 
ceira, r-;.arco Ha-10 == SAT-10 de coordenadas geográficas 0~º4; 
'35,7511S e 53º11'01,10/',~gr., daí.segue por uma linha r e ta 
com azimute de ·?2º28 '15, Li" c or, d í s t auc í.a de ó;S, 32 me tros 
até o karcc ~·:.'..-11 de coor-c cnadas e-eográ:'ic2.c 09Q43 '36, 73113 e 
53º10 148, 1911 .,gr., situado .'.'E:l cabeceira de um igarapé s e n de 
no~i~açio afluente da marFe~ esquerJa do :garap~ de ~edra, - 

' 1 i· . . I ' t í d . ' d31 .;;e,~ue pe .:· rc e r iuo .:_ar3.p:.:~ no sen .i o .jus an ~·., .: r.e :.! 

sue i oz e:::i um igarapé se.: de110:::i:~açêlo; Harco LA-1.2 úe c oor-dg 
nadas geográficas 09243'.32,0l"S e 53907'36,00".,gr., d..:.Í se- 
gue pelo igarapé da direita no r~~o sul, no sentido montante 
até a sua ca beceira; ;,i.::::rco i·...-t-1~· = - .:LT-13 de c oor-d eriada s geE_ 
gráf ícas 09º47 '43, 4611S e 53 º07 '4.'../, 2111 -,gr., daí ser.ue por uma 
linha reta com azimute de 1029041 jL.,611 c on ,iistância àe 4Có1 

ó3 metros, até o :-:arco h/i.-14-lu de coordenadas geográficas - 
09247146,3211S e 53ºJ7')1,12w;igr., daí s egue por una linha r..s. 
ta com azimute de 102º04144,711 cor::1 c.istância de 2.228,0~ me 
tros, até o i·iarco hA-14-o; àe coordenadas geográficas 09f?48' 

CARTÓRIO 00 1. o OFICIO 
ALDEVINO RIBEIRO SALES 

IFICIAL 
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\GSlº4S')Ol,9411S e 53º06'1:3,74" .. gr., da í segue por urna Lí.nna 
reta com az í.mut e de 102204'55,5" com distância dP l.L~38,85 - 
:netros, até o r-iarco l·:A-14-CB de cocr-denadac geográficas 09º4 
8'1.2,03"S e 53905 '3;;,65",,gr., daI s e gue por urna linha reta - 
com azimute de 102Q04'56,9" co~ dist~ncia de 2.928,07 metros 

a tê o Marco r·~-14-07 de coordenadas geor-rúf Lcas 09248' 32, 55" 
S e 53Q03'59,8411~·:gr., àaÍ segue por una linha reta com az í e.u 
te de 102205•00,011 com distinci~ de 2.223,86 metros, at~ o - 
I··1arco i :A-14-06 de coordenadas geográficas 09248 '48, 13"S e 
s::.º02 '48,5911,lgr., daí segue por uma linha reta com azimute - 
de 102º05'05,6", con: distância de 4.620,93 me tr-os , até o i·ía_[ 
co l~-14-05 de coordenadas geogrificas 09249'20,50"S e 53:00 
'2C, 5311~igr., daí segue por uma linha reta eco azimute de 102 
º05'C5,611com distância de 1.865,16 metros, até o Har-co i·:A-14 
4 de coordenadas geográficas 09º49' 3.:, 5611S e 522 59 '20, 76'' ,;gr 
daí segue por uma linha reta com az í uut.e de 102º05'1J,311 cor; 
distâocia de 2.002,55 metros até o narco :~i-14-o::, de coorde 
nadas geográficas 09949'47,68''S e 52º53'16,6811::gr., daí se- 
f.U'? por uma linha reta cem azimute de 102205 '15, 3" cou dis- 
tância de 2.039, 76 metros, até o i··larco !-~-14-02 ele coordena 
das geográficas 09Q50101,36"S e 52º57'11,2311,!gr., daí segue 
por Uffia linha reta com azi~ute de 102205'24,4" com dist;ncia 
de 1. s>, 79 n.e tr os , até o l·íarco ~-lA-14-01 de coordenadas r;eo 
gr-áf icas 09º50'15,40"S e 57Q56'09,23",.gr., daí segue por urna 
linha reta com azimute de 102º05 '40,011 cou distância de 2.00 
3,45 metros, até o Iíar-c o h .. \-14 de c oor-de nad as geográficas 09 
250'29,43"S e 52º55'05,0311:igr., situado na cabecs í r-a de um - 
igarapé sem deno~inação afluente da ~argem esqueràa do Igarª 
pi To~okran, que~ afluente da ~arge~ esquerda do Rio Xing~, 

- 
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(Rio Xingú), daí segue por uma Lí nna reta co:a azimute de 90º5 
4 '53,211 corr distância de L, 7ó4 ,46 me tr-os , até o Har-co T-i.A-15-0 
6 de coordenadas geográf'icas 09Q50'30,67"S e 52254'07,15"~·/gr, 
daí segue por uma linha reta com azi:-:11..ite de 90254'59,1" com - 
c.:.istância de 1.023, 53 metros, até o l-iar-co Vih-15-05 de coorde 

nadas geogrificaz 09250'31,44"S e 52º53'31,50"~gr., daí segue 

por uma linna reta com azimute de 90º44 1 l~~, 8" com distância - 
de 2.815,86 metros, até o Marco i·L'.t-15-'.J4 àe coordenadas geo- 
gráficas 09º50'33,13".3 e 52Q51'59,21" gr., :.laÍ segue por uma 
linha reta cem azimute de 90230150,6'· c or. d í s tânc í a de 2.011, 
90 :netros, até o Narco HA-15-0.., de coordenadas geográficas 09 
º50134,0B"S e 52250'53,20111dgr., daí segue por uma linha reta 
com azimute de 90227'39,811 com distância de 2.010,71 metros, 
até o I•íarco HA-15-02 de coordenadas geográficas 09º50'34,9711S 
e 52249'47,22"'1,'gr., dai s e gue por urna linha reta c o:n azir.iute 
de 90º26'04,3" com distância àe ~.165,11 oe tr-os , até o r·.:a:-co 
i·;A-15-Cl :le coor-denadae ge ogr-áf í.cas GS-º50 '35, 9211s e 52º48 '36, 
13w,1gr., da í segue por uma linha r'e ta co:n azimute de 90º2ô '10 
O" com distância de 2.001,65 :netros, atÉ o Iíar-co I·:A-1:· = 3AT- 
15 de coordenadas geográficas 092 50' )G, 81113 e 52247' 3C, 5811 .:gr 
situado na margem esquerda do Rio Xini;Ú e defrontê a ilha do 
travessão. LESTE: Desse ponto segue pelo Rio :~ing1;, a ·:.o:1tan- 

Í te, margem esquerda, até o J.~arco ; ~C-13 de coord.enadas geogr: 
H ficas 10º46 '35 ,8311S e 53º06 •o::, T511 ,igr., c í tuado na interseçao 
li) 

- com a BR-080. ª1&: Desse marco segue pel~ referida Rodovia no 
sentido Sarrtar-é:n, e ou az í cnrt e de 276208 '50,011 coe distância - 

OJ 1 ~ de 2. 556, 52 metros, até o ilar'c o 14 de coordenadas geográficas 
õ 10º46 '2ô, 35 "S e 53º07 '27, 31 "\igr., daí segue pela referida Ro- 

dovia, coz az í.mut.e de 286º40 '02, 3" com d í s tanc í « de 276, 30 me 

- 

-- 
- .. - 
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(270,30 me ) tr-os até o ~-.arcc- l:., u'2 c oor'd enauas geográficas 10º 
46125, 71 "S e 53º07 • 36 ,0211 »gr , , daí segue pela referida Hodo- 
via com azimute.de }04-º09'01,311 coo distâ:icia àe 18.434,35 m~ 
tros, até o Earco 17 àe c;oordenada.s geográficas l0º40'43,4811S 
e 53º15 '55 ,49",igr., daí segue pela referida Rodovia com azi:!l.!:! 
te de 304º03 '24,411 co:n distância de a.o.:;0,56 :11etros, até :-;ar 
co 18 de coordenadas geográficas 10238'15,5P'S e 53º19'3;,21" 
.•• .gr , , daí segue pela referida estrada COII.i azimute de 290912 ':· 
;,211 com distância de 12,li59,74 metros, até o .íar-cc 01 de coe 
ordepadas geográficas 10235•5a,1011s e 53Q2ó'OO,Ol".-igr., sit~Q. 
do no cruzamento da margem esquerda do Córrego .Jar-Lní.nho cou 
rnar-gem esquerda da ?.odovia BR-030. OESTE: Daí segue por uma - 
linha reta com azimute de OB248'29,8" com distância de :;.866, 

05 .ne tr-os , até o r-:arco 02 de coordenaàas geográficas 10º30141 
2ó"S e 53225 '07 ,3511',igr., daí segue por uua linha reta coe: azi 
mute de 08Q46'31,611 co:ri àistância de 9.982,61 ::etros, até o - 
Earco 03 àe coordenaàas geográficas lOç:25'20,7111.::i e 53º24'15, 
31" .. gr., daí segue por uma Lí nna reta co:. az í ru t e de Qç3Q44 '41 
111 e 0'.11 distância de S. J71, 44 metros, até o i.arc o 04 de e oorde 
natas geográficas l092C'00,47"3 e 53223•2.3,0611,igr., situado 
na mar'ge:n esquerda de um córrego sen denor.:i11a;-:ão, daí segue 
por uma Lí nna reta com az í mut;e de 08º42' 30,4u co:n d í.stânc í a 
de 16.021,07 ne tr-cs , até o l·iarco 05 de c oor-d enad as geográfi- 
cas 10º14'58~59113 e 5:-:-~22'30,8011'1,'gr., daí s e gue por urna linha 
reta com azimute de oa2::;9'47,S" com distância cie 9.9;5,7ü t::1e 

tros, até o l .. lar'co 06 de coordenadas ge cgr-á; .í cas 10209' 19, 41 "S 
e 53Q21' 39, 29w\igr., daí segue por uoa linha reta com azi:nute 
de 03º37'17,l" com distância çle 9.974,11 metros, até o Harco- 
07 de coordenadas geográficas 10º03'58,9411.S e 53ç20147,87u-,;gr 

·- 
- ., 

- 
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àaí segue por uma Lí nha reta co:n az í nut ; d€ Ooº35ª09,9" com - 
distância de 2.036,55 metros, até o Iiarco 08 = MC-02 de coor 
denaàas geográficas 10202'53,50"S e 53º20'37,4111Wgr., daí s~ 
gue por uma linha reta com azimute de 23º18'01,7" com distân 
cia de 1.101,87 :netros, até o l-iar'co l·iA-03 àe coordenadas· geo 
gráficas l0202'21,35"S e 53220'21,~?".:gr., situado na cabecej, 
ra de um igarapé sem denomina;ão afluente da margem esquerda 
do Rio Jarina ou Juruna, àaí serue pelo referido igarapé no - 
sentido jusani::e até a sua confluência e~ um outro igarapé seo 
denominação. Ilar-co l-lÃ-04 de coordenadas geográficas 10º00 '02, 
9Y"S e 53221141,0011.-/gr., daí serue por este segundo igarapé - 
no sentido montante, até a sua cabeceira. Barco ViA-05 = 3.AT - 

05 de coordenadas geográficas 09258'13.82"3 e 53227'4B.60"dgr 
daí segue por uma linha reta com azimute de 303º53'06,8" com 
distância de 1. 997 ,47 metros, até o liar-co :·;A-06 de coordena- 
das geográficas 09257 '37,l;.•11S e ;3Q23 '42, 7411·.;gr., situado na 
cabeceira deu~ igarapé se~ deno~inação, efluente da margem - 
direita do Rio Iriri :;ovo; daí seiue pelo referido igarapé, - 
no sentido jusante até a sua confluêuci:::. de ur.i ot.:tro igarapé 
s e:a denc:ünação; I-larco 07 de coordenadas geogr-áf í cas 09º58'15 
0611S e 53230 100, 96"i·lgr., daí s e gue por uma linha reta cora azJ 
e1ute de 00215'12,911 com distância de 1.999,63 mstros, até o - i Earco L.G.-07A de c oor-deuadas geográficas 09º57'10,01"3 e 53º30 

R 100,1711,;gr., de.Í segue por uma linha reta com azimute de 00º1 . ,. , 
4'55,2" com distancia de z.coo.os ;1etros, ate o !-:arco I-i.A-07B- 
de coordenadas geográficas 09º56'04,9ó11S e 53º29'59,3911·.;gr.,- 

a) 

~ daí segue por uma linha reta com az í mu te de 00!!14 '38, 7" com - .., 
õ distância de 1. 999, 91 metros, até o Jiar'co LA.-Q7C de coordena- 

das geográficas 09º54'59·,90"S e 53º29'52,6211\igr., daí segue - 

- 

- .•. 

.,...... 

.- 
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l j2.Í != e gue )por urna Li nnc reta c op az í.urtc de Oúºl4 'lLi,:: 11 coo 

d i.s tância de 2.002, 77 metros, até o ~iarco h.\-07D de coordena 
da e geográficas '09º53'54,7611S e 53º29'57,ü5"ivgr., daí segue - 
por uma linha reta com azi::nute de 00213'42,811 com distância - 
de 2.078,09 metros, até o Harco HA-07E de coordenadas geográ 

f Lcas 09º52 '47, 16"3 e 53º29157, 0711 ·,,gr. , àaí segue por uma li 
nha reta co~ azimute de 00º13123,4" com distância de 2.251,61 
metros até o Harco EA-07F de coordenadas geográficas 09251133 
9211S e 53º29' 5ó, 23" ,,'gr •.• daí segue por uma linha reta com az'i_ 
:nute de 00213'19,511 corr. àistância de 3.374,70 metros, até o - 
i:arco hA-07G de coordenadas geográficas 09º49'44,14"5 e 53º2S 
1 54, 97" ,Igr., daí segue por uma Lá nha reta cor; az í.mu te de 00º1 
3'13,611 com distância de 202,74 metros, até o Marco hA-07H de 
coordenadas geográficas 09259'37,55"S e 53º29'54,90"~Jgr., daí 
segue ·por uma Lí nhc reta com azimute à.e 00213 '09,011 co.n dis- 
tância de 1. 997, 20 metros, até o harco ; :..1-071 de coorde.:a::as 
geográficas 09º48'32,58"S e 53º29'54,1611.,gr., daí segue por - 
una linha reta com azimute de 00213100,211 cor: distância de 2. 
149, 40 ne tr-os , até o Har-co r:A-07J de coor-denadas g~ográf Lcas - 
05r47 '22, 6711S e 53229'53,37",:gr., daí segue por uma linha re 
ta com azimute de 00º12'52,611 cor.i distância de 1.876,91 metros 
a"té o !.arco I·.i..-07L de coordenadas geográficas 09º46 '21, 6211s e 
5:=:º29 '52, 6811 ,igr., daí sei'.ue por uma linha reta coo az í.inut.e de 

.,. I' , 
357º27'12,011 COiTI distancia de 2.ooo,1s-: metros, ate.o 1-iarco hl\. 
07E de coordenadas geogr-áíLcas 09º45'14,6411S e 53229•55,19w,:g 
da~ segue ~or wna linha reta co~ azimute de 353º42'25,'3" com 
distância ~e 2.005,29 me tr-os , até o l·larco ;.IA-07I·J de coordena 
das geográficas 09º44'09, 75115 e 53º30'01,91,,.,'lgr., daí ,3eg..1e - 
por uma Lí.nna reta con azimute de 353Q42115 ,811cot~ ciistância 

> 
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\ Colider - MT - Fone 541-139-4 

ALCEVINO RIBEIRO SALES 
ClflClAL 
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LIVRO N. 2 - REGISTRO GERAL. 
CD l ide r -'. ; T - 0 i" cH : u l h o d e l. 9 8 7 

( e o rn d i s t â n e i a) d e 9 6 9 , 2 9 rn e t r o ~ , a t 6 o ~ · L r e e, M 11 - U O= 5 A T -O 8- 

d e coordenadas geogr~f i cas 09t! 43' 38' 3911 S e 5 3g 30 1 05' 1611~-Jgr. , 

situado na cabs~~ira de um igarap~ sem denominaçio, da{ se- 

gue pelo referido igarap~ no sentido jusante a 5ua confluên- 
; - eia em um outro igarape sem denominaçao. Marco-09, marco ini 

cial da descrição deste perimetro. 

PROPRIET4RID: UN1no FEDERAL, atrav~s da rUNDA~~O NACIONAL 00 
ÍNDIO- íUNAI, com sede em Brasília- DF, no Setor de lnd~s- - 

triase Abastecimento S!A, Trecho 4, Lote 750, inscrita no - 

CGC/Mí sob nQs 00.059.311/0001-26, entidade jurídica de di- 

reito privado, institu{da em acÔrdo com a Lei n~mero 5.371 - 

de 15-12-1.967, representada legalmente por seu Presidente - 

Uctavia Ferreira Lima, brasileiro, casado, economista, resi 

de~te e domiciliado em Brasflia-Dr, com end~reço profissio- 

nal o acima citado, port. da C.I.RG. 0766185-IFP/RJ e CPF/MF 

sob nºs 321.209.897-87, nomeado pelo Decreto de 04.07.1.983- 

devidamente publicado no DOU de 05.07.1.983. 

REGISTRO ANTERIOR: Registrado sob nº 1.788, livro nº 02, em- 
, . 

06.07.1.987, com area de 29.821 hectares; Registrado sob n2- , 
1.789, Livro n2 02 em 06 de Julho de 1.987, com area de , 
9.956,0 hectares, ambos deste Cartorio, que totalizam uma -- 

irea global de 39.777 hectares, sendo que o restante por de i terminaç;o constante do OfÍcio CT nº 0169/SUttF de 30 de 

H Junho de 1.987, assinado por DANIEL M;RLlUES DE SOUSA, Supe- 
~ 

rintendente/SUAF, com 

~~ 

, 
a area de 456.138 hectares. D Oficial 

,...-. 
~ 

- ~JI AV.l/M-l.~90 Colider-MT-07 de Julho de 1.987 

r I Pela UNI~O FEDERAL, atrav~s da FUNDAÇ~O N;CIONAL DO Í~DID, 

> 

CARTÓRIO DO 1.~ OFICIO 
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A ,t, iio de Almeida Matos 
Sô, ·a M:1rU.1s do Almeida 

ESC::lEVENTES JURAM. 
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[MA 1 RIClJLA=1 
=l.790= r~~::=:] 

LvERso 
([·H'IO)-rur-rn1, Órgão Feaeral de Assistência aos silv!colas 

nos têrmos da Lei 5.731, de 05 d~ Dezembro de 1.967, atra-- 
" ves dos Decretos n~s 89.643, de 10 de Maio de 1.984, 86.956 

de 18 de fevereiro de 1.982 e Portaria 369/N de 26 de Maio 

de 1.976, cujos procêdimentos demarcatórios foram realiza- 

dos com base nos Decretos 76.999 de 08 de Janeiro de 1.976- 

e 88.118, de 23 de fevereiro de 1.983, do Supracitado Decr~ 

to 86.956, datado de 18 de fevereiro de 1.982, trata-se de- 
, ' area de posse e usufruto dos silvicolas, assegurada confor- 

me artigos 19 §2., 22,24 da lei 6.001 de 19 de Dezembro de- 

1.973 e artigos 49.IV e 198 da Constituição Federal, foi r~ 

ouerida a ABERTURA DE MATRÍCULA, conforme OfÍcio CT NQ 0169 

SUAF, de 30 de Junho de 1.987, assinado por DANIEL MARQUES 

)~ SOUSA, SUPERINTENDENTE/SUAF, cujos documentos acham-se - 

arquivados neste 
, , 

Cartorio em pasta propria, ficando essa 

servir de Habit da~ mãe, 

Julho de 1.987. Eu O icial que - - 

, 
area destinada a 

Colider-MT-07 de 

o subscrevo. 

CARTÓRIO DO 1.~ OFICIO 
COLIOER • MT 

Ald:Jvi.,o R:beiro Sales 

CERTIDÃO 1 
CERTIFICO e dou fé que a presente c6pia 
é rcpw· 111,::i·, aut }n!:'·'.' da fic11.1 a que se 
refere. r-1··.:!1 110.; -:·(:.111n~ rio Artigo 19 ~ 
lº <la L1.:1 .j.lJl:~ de 31/!2/ 1973. 

. ,. 07 JULHO 87 t Colider- •. 1 T, . • . . . de . . . • • • • • • • de 19 •••• \ 
1 ~- Oficial 

o;:1c:AL 

AntJnio da Almeida Matos 
S6nia MJrfins d;1 Almeida 

ESCREVENTES JURAM. 
fO N Ei 141.11114 

- 
r: 
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FUNAI 
Fundação Nacional do lndlo 

MINISTÉRIO 00 INTERIOR 

INFORMAÇÃO N9 {)lf 8 /DIF Brasília, {0/vr):f0 
REF.: Processo FUNAI/BSB/1239/89 

ASS.: Homologação da Demarcação da A.I. CAPOTO/JARINA 

- Sr. Superintendente, 

A Ãrea Indígena CAPOTO/JARINA, localizada 

nos Municípios de Colider e Luciara, Estado de Mato Grosso, . 
~ com superfície de ~34;~~~ AB (seiscentos e trinta e 

quatro mil novecentos e quinze hectares vinte e dois ares 

cinquenta e seis centiares), jurisdicionada ao PQXIN - 6ª 

SUER. 

- 

Inicialmente foi criado o Posto Indígena) 

JARINA, através da Portaria n9 369/N, de 26 de maio de f) 
1.976. Os limites contidos na citada Portaria foram de 

marcados em 1.977, na vigência do Decreto nQ 76.999, de 

08 de janeiro de 1.976. 

A parte integrante da margem direita do 

Rio Xingu, primeiro foi interditada pela Portaria nQ 

291/P, de 16 de abril de 1.984. Terras onde foram desa 

propriadas as propriedades particulares, através do De 

creto n9 89.618, de 07 de maio de 1.984, que passou a in- 

. .-.. 

tegrar-se à Reserva Indígena JARINA e servir de 

natural dos índios TXUKARRAMÃE. 

Com o Decreto n9 86.956, de 18 de feve- 

habitat 

r: 

reiro de 1.982, foram desapropriadas. as propriedades da 

Agropecuária do Xingu S/A e do Sr. Ranze Abou Rizk, pas 

sando a constituirem-se em bens da União e destinadas ao 

habitat dos silvícolas, terras integrantes da Ãrea Indí- . 
na CAPOTO. Por outro lado a Ãrea Indígena CAPOTO, 'foi de- 

clarada de ocupação dos índios pelo Decreto nQ 89.643, de 
10 de maio de 1.984, tendo corno limite Sul a A.I. JARINA. 

Todas as terras descritas nos atos rela- 

D 

- cionados anteriormente, passaram a compor a 

ÃREA IND!GENA CAPOTO/JARINA, Registradas nos 
SEP Quadra 702 Sul 

Edifício Lex, 3!' andar 
CEP 70.330 Brasília D.F. 

denominada 
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FUNAI 
Fundaç:io Nacional do índio 

MINISTl:RIO DO INTERIOR 

',,... 
J Fl,. 

Registros Gerais de Imóveis a seguir: Comarca de São Félix 

do Araguaia-MT, Matricula 6.162, livro 02, fls. 1/2 e 

Colider-MT, Matrícula 1790, livro 02, fls. 1 a 4. Encon 

tra-se também registrada no Serviço do .Patrimônio da União, 

Delegacia de Cuiabá-MT, conforme processo n9 0573/87. 
A Ãrea Indígena teve a demarcação ad 

ministrativa executada em sua totalidade pela DSG/4ª DL, no 

ano de 1.984. Concluida a demarcação, há necessidade da 

expedição do Decreto Homologatórto, conforme prevê o Pará 

grafo 19 do Artigo 19 da Lei 6001, de .19 de dezembro de 1.973. 
Face .ao exposto, encaminhamos com vistas 

ao GTI Decreto. n9 94.945/87 (DID/SUAF), para a elaboração da 1 
EM e Decreto de Homologação, tomando-se como base o Memorial 
Descritivo às fls. 15 a 23 do referenciado processo. 

Atenciosamente. 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3~ andar 

CEP 70 330 Brasília D.F. 

.1 , 
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FUNAI PAPELETA DE ENCAMINt-i-.6.~TO 
-·' 

~INIST[RIO DC iNTERIOR 
p 7 1 

DE 1 NUMERO 
SUPERINTENDENTE DA SUAF 

PAR~ordenação GI'I/SUAF 1 DATA 

- 
EM RELAÇÃO AO ANEX01 SOLICITO, 

0 APROVAR 0 DAR PARECER 0 FORNBCER OÓP[AS 

D ARQUJVAR 0 DATILOGRAFAR 0 INFORMAR 

0 ASSlN'AR 0 DfSTRIBUlR 0 MINUTAR PROPOSTÃ 

0 ATENDER D BXPKDlK 0 PROVIDENCIAR 
! 

0 AUTORIZAR 0 ESTUDAR 0 REITERAR 

D ooNFBRm 0 FALAR-ME• o 
0 60NHECRR 0 FORMAR PROCESSO 0 

OBSERVAÇÕES: 

REF.: PROCESSO FUNAI/BSB/1239/89 -- 
PSS.: Hom::>logação da demarcação topográfica AI. CAFOTO/JARINA 

ASSINATURA 

Bt •• 100z2, USa:210 

À DDF, solicitando conferir a minuta de Decreto, 

devolvendo logo apÓs a esta SUAF. 

:lÕ.k ().? · 3M~ J f lVJ"- 
c..o--fAAJ... ..A.,A.C-' C-.. • 

si»; o~.08. gi 
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Decreto n!! de 19 

Hcm:>loga a dem:rrcação da terra irxlígena que 
menciona, no F..stado de Mat.o Grosso 

• 

O P r e s i d e n t e d a R e p ú b I l e a, no 
uso das atribuições que lhe confere o Artigo 84, inciso IV da Constituição Federal e 
tendo em_vista o dis:p:,sto no Artigo 19 § 12 da Lei n2 6.001, de 19 de dezembro de 1973, 

D E CRETA: 

Art. 12 - Fica hCXTOlogada, para os efeitos do Art. 231 da 
Constituição Federal, a demarcação administrtiva pronovida pela Fundação Nacional do 
Índio - FUNAI - da Área IndÍgena Capoto/Jarina, localizada nos Municípios de Peixoto 
de A_?.eved~ e são José _d~_ X~! Estado de Mato Grosso, caracterizadçt caro de ocupição 
tradicional e permanente in:lÍgena. U-t,,.,{,..., :.A.-"\..- ~ ,-1-~ '-"/ •W---J 

Art. 2!? - A Área Indígena de que trata este Decreto teri a 
seguinte delimitação: NORTE: Partindo do Marco MA-09 de coordenadas geográficas 09~39' 
37,00"S e 53~27'56,00"Wgr., situado na confluência de dois igarapés sem dencrninação 
afluentes da rcargem direita do Rio Iriri Novo, daí segue pelo igarapé.da direita no 
sentido nontante, até a sua cabeceira, Marco MA-lO=SAT-10 de coordenadas geográficas 
09°43'35,75"S e 53°11'01,lO"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 92º28' 
15,4" com distância de 638,32 metros até o Marco MA-11 de coordenadas geográficas 09º 
43'36,78"S e 53º10'40,19"Wgr., situado na cabeceira de tnn igarapé sem denominação 
afluente da nargem esquerda do Igarapé de Pedra, daí segue pelo referido igarapé no 
sentido jusante, até a sua Foz em um igarapé sem denominação, Marco MA-12 de coordel1ã 
das geográficas 09°43'3?.,0l"S e 53°07'36,00"Wgr., daí segue pelo igarapé da direita no 
rurro sul, no sentido rrontante, até a sua cabeceira, Marco MA-13=SAT-B de coordenadas 
geográficas 09º47i43,46"S e 53°07'44,2l"Wgr., daí ·segue por uma. linha reta com azimute 
de 102°04'54,6" corn distância de 408,63 metros, até o Marco MA-14-10 de coordenadas 
geográficas 09º47'46,32"S e 53°07'31,12"Wgr., daí segue IX)r uma linha reta com azimute 
de 102°04'44,7" com distância de 2.228,07 metros, até o Marco MA-14-09 de coordenadas 
geográficas 09º48'01,94"S e 53º06'19,74"Wgr., daí segue p:Jr uma. linha reta com azimute 
de 102°04' 55,5" com distância de 1.438,85 metros, até o Marco MA-14-08 de coordenadas 
geográficas 09º48'12,03"S e 53°05'33,65"Wgr., daí segue IX)r uma linha reta com azimute 
de 102°04'58,9" com distância de 2.928,07 rretros, até o Marco MA-14-07 de coordenadas 
geográficas 09°48'32,?5"~ e.53°03'59,84"Wgr., daí seÇfle por una linha reta com azimute 
de 102°05'00,0" com distancia de 2.223,86 metros, ate o Marco MA-14-06 de coordenadas 
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geográficas 09º48'48,13"S e 53º02'48,59"Wgr., daí segue JX)r tma' linha reta com azimute 
de 102º05'05,6" com distância de 4.620,98 metros, até o Marco MA-14-05 de coordenadas 
geográficas 09º49'20,50"S e 53º00'20,53"Wgr., daí segue p::>r urra linha reta com azimute 
de 102º05'05,6" com distância de 1.865,16 metros, até o Marco MA-14-4 de coordenadas 
geográficas 09º49'33,56"S e 52º59'20,76"Wgr., daí segue p::>r uma linha reta com azimute 
de 102º05'10,3" com distância de 2.002,55 metros até o Marco MA-14-03 de coordenadas 
geográficas 09º49'47,68"S e 52°58'16,60"Wgr., daí segue p::>r uma linha reta com azimute 
de 102°05'15,3" com distância de 2.039,76 metros, até o Marco MA-14-02 de coordenadas 
geográficas 09º50'01,86"S e 52º57'11,23"Wgr., daí segue µ:,ruma linha reta com azimute 
de 102º05'24,4" com distância de 1.934,79 metros, até o-Marco MA-14-01 de coordenadas 
geográficas 09º50'15,40"S e 52º56'09,23"Wgr., daí segue por uma linha reta com azinute 
de 102°05'40,0" com distância de 2.003,45 metros, até o Marco MA-14 de coordenadas geQ 
gráficas 09º50'29,43"S e 52º55'05,03"Wgr., situado na cabeceira de um igarapé sem de 
nominação afluente da rrargem esquerda do Igarapé Tokokran, que é afluente da margem e.§. 
queràá do Rio Xingú1 daí segue !X)r una linha reta com azinute de 90º54153,2" can dis 
tância de 1.764,46 metros, até o Marco MA-15-06 de coordenadas geográficas 09250'30, 
61"S e 52°54107,lS"Wgr., daí segue por uma linha reta com azinute de 90°54'59,l" com 
distância de 1;083,53 metros, até o Marco MA-15-05 de coordenadas geográficas 09º50' 
31,44"S e 52°53' 31, 60"Wgr., daí segue por uma. linha reta com azinute de 90º44' 19,8" 
com distância de 2.815,86 metros, até o Marco MA-15-04 de coordenadas geográficas 09º 
50'33,13"S e 52º51'59,2l"Wgr., daí segue por uma linha reta com azinute de 90°30'50,6" 
com distância de 2.011,90 metros, até o Marco MA-15-03 de coordenadas geográficas 09º 
50'34,08"5 e 52°50'53,20"Wgr., daí segue por uma linha reta com azim.tte de 90º27'39,8" 
com distância de 2.010,71 metros, até o Marco MA-15-02 de coordenadas geográficas 09º 
so134,97"S e 52º49'47122"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 90°28'04,3" 
com distância de 2.165,11 metros, até o Marco MA-15-01 de coordenadas geográficas 09° 
50'35,92"S e 52º48'36,18"Wgr., daí segue i;:or uma linha reta com azirrute de 90º28'10,0" 
com distância de 2.001,65 metros, até o Marco MA-lS=SAT-15 de coordenadas geográficas 
09º50'36,8l"S e 52°47'30,SO"Wgr., situado na margem esquerda do Rio XingÚ e defronte a 
ilha do travessão, daí segue por uma linha reta atravessando o Rio Xingue confrontan 
do com a corredeira do travessão com o azi.rrrute de 91 º02' 39, 3" com distância de 1. 539, 
15 metros, até o Marco MA-06 de coordenadas geográficas 09º50'37,99"S e 52°46'40,00" 
Wgr., situado na Foz de um igarapé sem denominação no Rio Xingú, defronte à corredeira 
do travessão, daí segue pelo igarapé sem denominação no sentido nontante com uma di.§. 
tância aproximada em linha reta de 05 Km (cinco quilômetros), até o Marco MA-OS=SAT-05 
de coordenadas geográficas 09º52'14,6l"S e 52°44'31,0?"Wgr., situado na margem esque.!: 
da do referido igarapé. LESTE: Daí segue i;:or uma linha reta com azimute de 220°53'28, 
l" com distância de 679,06 metros até o Marco MA-04-15 de coordenadas geográficas 09º 
52'31,25"S e 52°44'45,74"Wgr., daí segue i;:or uma linha reta com azimute de 220°53'16, 
2" com distância de 2.001,44 metros, até o Marco MA-04-14 de coordenadas geográficas 
09º53'20,26"S e 52°45'29,00"Wgr., daí segue i;:or urna linha reta com azimute de 220°52' 
52,2" com distância de 1.051,92 metros, até o Marco MA-04-13 de coordenadas geográfi 
cas 09°53'46,03"S e 52º45'51,74"Wgr., daí segue çor urna linha reta com azimute de 220º 
53'24,l" com distância de 2.546,42 metros, até o Marco MA-04-12 de coordenadas geogrJ 
ficas 09°54'48,39"S e 52°46'46,79"Wgr., daí segue por urna linha reta com azimute de 
220°54'13,2" com distância de 2.896,98 metros, até o Marco MA-04-11 de coordenadas ge.Q 
gráficas 09º55'59,32"S e 52°47'49,44"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 
220º54'00,2" com distância de 1.472,73 metros, até o Marco MA-04-10 de coordenadas geo 
gráficas 09°56'35,38"S e 52º48'21,29"Wgr., daí segue µ:>ruma linha reta com azimute de 
220º54'09,3" com distância de 2.001,70 metros, até o Marco MA-04-09 de coordenadas geo 
gráficas 09º57'24,38"S e 52°49'04,58"Wgr., daí segue por uma linha reta cem azinute de 
220º16'24,4" com distância de 2.005,63 metros, até o Marco MA-04-08 de coordenadas geQ 
gráficas 09º58'13,95"S e 52°49'47,42"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 
220°16'18,2" com distância de 2.003,19 metros, até o Marco MA-04-07 de coordenadas geg_ 
gráficas 09°59'03,45"S e 52º50'30,21"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 
220°16'07,6" com distância de 2.001,26 metros, até o Marco MA-04-06 de coordenadas geQ 
gráficas 09°59'52,9l"S e 52°51'12,96"Wgr., daí segue i;:or uma linha reta com azimute de 
220°16'10,2" com distância de 2.005,59 metros, até o Marco MA-04-05 de coordenad~s 
gráficas 10º00'42,47"S e 52°51'55,80"Wgr., daí se$1e por uma linha reta com az imr - 
220º16'26,3" com distância de 1.805,37 metros, ate o Marco MA-04-04 de coordena eQ 
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gráficas 10º01' 27, 08" s e 52° 52' 34, 38"Wgr., daí segue por- uma linha reta com azimute de 
220º16'28,6" com distância de 2.327,75 metros, até o Marco MA-04-03 de coordenadas geQ. 
gráficas 10º02'24,60"S e 52º53'24,12"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 
220º17'41,l" com distância de 2.000,56 metros, até o Marco MA-04-02 de coordenadas geg_ 
gráficas 10°03'14,0l"S e 52º54106,89"Wgr., daí segue por t.nna linha reta com azimute de 
220º22'38,3" com distância de 1.999, 71 metros até o Marco MA-04-01 de coordenadas geQ. 
gráficas 10º04'03,34"S e 52º54'49,72"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 
220º45'25,9" com distância de 1.999,37 metros, até o Marco MA-04 de coordenadas geogr-ª. 
ficas 10º04'52,37"S e 52°55132,87"Wgr., situado na confluência de dois igarapés sem d~ 
nominação, daí segue pelo igarapé afluente do Rio Xing~, no sentido rcontante, com uma 
extensão aproximada de 10 Km (dez quilômetros), até o Marco MA-03 = SAT-03 de coordeJ1ª. 
das geográficas 10°06'11,lO"S e 52º50'22,40"Wgr., situado na margem esquerda do referi 
do igarapé, daí segue por uma linha reta com azinrute de 188°00'57,5" com distância de 
707,21 metros, até o Marco MA-37 de coordenadas geográficas 10°06'33,87"S e 52°50'25, 
77"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 188°02' 24, 5" com distância de 
1.988,47 metros, até o Marco MA-36 de coordenadas geográficas 10°07'37,89"S e 52°50' 
3S,27"Wgr., daí SE!9l;e por UIM. linha reta com azimute de,188°01'23,2" com distância de 
2.017,73 metros, ate o Marco MA-35 de coordenadas geograficas 10º08'42,86"S e 52°50' 
44,89"Wgr., aaí segue por uma linha reta com azinute de 187°58'18,8" com distância de 
2.015, 76 metros, até o Marco MA-34 de coorderladas geográficas 10°09' 47, 78"S. e 52°50' 
54,45"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 187°57'11,8" com clistância de 
2.033,81 metros, até o Marco MA-33 de coordenadas geográficas 10º10'53,2711S e 52°51' 
04,07"Wgr., daí segue por uma linha reta com azinute de 187°56'51,3" com distância de 
2.104,40 metros, até o Marco MA-32 de coordenadas geográficas 10º12'01,04"S e 52°51' 
14,02"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 188°02'59,5" com distância de 
2.020,36 metros, até o Marco MA-31 de coordenadas geográficas 10º13'06,0911S e 52°51' 
23,69"Wgr., daí segue por uma linha reta com azinute de 188°09'16,l" com distância de 
2.141,25 metros, até o Marco MA-30 de coordenadas geográficas 10°14'15,0l"S e 52°51' 
34,07"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 188°09'03,4" com distância de 
1.928,83 metros, até o Marco MA-29 de coordenadas geográficas 10°15'17,lO"S e 52°51' 
43,42"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 188°08135,6" com distância de 
2.007,22 metros, até o Marco MA-28 de coordenadas geográficas 10º16'21,70"S e 52°51' 
53,14"Wgr., daí segue por t.nna linha reta com azimute de 188°09'22,8" com distância de 
•... 115,32 metros até o Marco MA-27 de coordenadas geográficas 10º17'29,79"S e 52°52' 
03,40"Wgr., daí segue J:X)r uma linha reta com azinrute de 188º09'02,4" com distância de 
2.032,63 metros, até o Marco MA-26 de coordenadas geográficas 10º18'35,2l"S e 52°52' 
·1,26"Wgr., daí segue por urra linha reta com azimute de 188°09'01,0" com distância de 
.076,25 metros, até o Marco MA-25 de coordenadas geográficas 10º19'42,04"S e 52°52' 

:.:3,33"Wgr., daí segue i;x:,r uma linha reta com azimute de 188°09'41,9" com distância de 
1.977,79 metros, até o Marco MA-24 de coordenadas geográficas 10º20'45,70"S e ·52°52' 
32,93"Wgr., daí segue por urra linha reta com azinrute de 188°12'10,0" com distância de 
2.002,07 metros, até o Marco MA-23 de coordenadas geográficas 10º21'50,13"S e· 52º52' 
42, 70"Wgr., daí segue por uma linha reta com azinute de 188°28' 18, 5" com distância de 
1.985,91 metros, até o Marco MA-22 de coordenadas geográficas 10º22'53,99"S e 52°52' 
52,70"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 188º34'32,2" com distância de 
2.030,52 metros, até o Marco MA-21-A=SAT-06 de coordenadas geográficas 10°23'59,27"S e 
52º53'03,04"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 190°29'26,4" com distân, 
eia de 855,20 metros, até o Marco MA-21 de coordenadas geográficas 10º24'26,6l"S e 52º 
53'08,33"Wgr., daí segue por urra linha reta com azimute de 190°29'49,l" com distância 
de 1.966,37 metros, até o Marco MA-20 de coordena~as geográficas 10º25'29,46"S e 52º 
53' 20, 48"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 190°30' 37, 1" com distância 
de 1.970,04 metros, até o t-4.arco Mft.-19 de coordenadas geográficas 10º26'32,42"S e 52º 
53'32,68"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 190°30'59,4" com distância 
de 1.948,79 metros, até o Marco MA-18 de coordenadas geográficas 10º27'34,70"S e 52º 
53'44,74"Wgr., dai segue por uma linha reta com azimute de 190°30'05,2" com distância 
de 2.018,76 metros, até o Marco MA-17 de coordenadas geográficas 10º28'39,22"S e 52º 
53'57,24"Wgr., daí segue por ',ma Unha reta com azimute de 190°31'09,6" com d~'stâ ia 
2.052,51 metros, até o Marco MA-16 de coordenadas geográficas 10º29'44,82"S e 5 
09,96"Wgr., daí segue i;x:,r urna linha reta com azimute de 190º30'12,4" com distâ · 
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2.096,66 metros, até o Marco MA-15 de coordenadas geográficas 10º30'51,8211S e 52°54' 
22~94"Wgr., daí segue fXJr urra linha reta com azimute de 190°30'28,3" com distância de 
1.942,48 metros até o Marco MA-14 de coordenadas geográficas 10º31'53,91"S e 52°54' 
34,97"Wgr., daí segue fX)r urra linha reta com azirrrute de 190°32148,811 com distância de 
2.062,56 metros, até o Marco MA-13 de coordenadas geográficas 10º32'59,8l"S e 52°54' 
47,79"Wgr., daí segue fX)r uma linha reta com azimute de 190°35'05,4" com distância de 
1.961,01 metros, até o Marco MA-12 de coordenadas geográficas 10º34'02,47"S e 52°55' 
00,03"Wgr., daí segue ~ruma linha reta com azimute de 190°35'14,l" com distância de 
2.054,78 metros, até o Marco MA-11 de coordenadas geográficas 10°35'08,12"$ e 52°55' 
12,85"Wgr., daí segue fX)r uma linha reta com azimute de ~90°36'19,A" com distância de 
1.983,47 metros, até o Marco MA-10 de coordenadas geográficas 10º36'11,49"S e 52º55' 
25,25"Wgr., daí segue fX)r urna linha reta com azirrute de 190°36140,711 com distância de 
2.033,18 metros, até o Marco MA-09 de CCXJrdenadas geográficas 10º37116,4411S e 52º55' 
37,98"Wgr., daí segue ~ruma linha reta com.azimute de 190°36'19,4" cem distância de 
1.997,02 metros, até o Marco MA-08 de coordenadas geográficas 10º38'20,24"S e 52º55' 
50,47"Wgr., daí segue ~ruma linha reta com azimute de 190°34'13,6" com distância de 
2.Q06,71 metros, até o Marco MA-07 de coordenadas geográficas 10º39'24,36"S e 52º56' 
02,98"Wgr., daí segue por urra linha reta can azimute de 190°08'53,7" com distância de 
2.047,95 metros, até o Marco MA-06 de coordenadas geográficas 10º40'29,88"S e 52º56' 
15, 27"Wgr., daí segue por uma linha reta com a~imute de 190°08' 24, 9" cem distância de 
2.103,96 metros, até o Marco MA-05 de coordenadas geográficas 10º41'37,20"S e 52º56' 
27,88"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 190°11'22,4" com distância de 
2.003,90 metros, até o Marco MA-04 de coordenadas geográficas 10°42'41,31"S e 52º56' 
39,96"Wgr., daí segue ~r UITB linha reta com azimute de 190°11'21,9" cem distância de 
2.121,05 metros, até o Marco MA-03 de coordenadas geográficas 10º43'49,16"S e 52º56' 
52, -:-4nwgr., daí segue p:,r uma linha reta com azimute de 190°12'33,8" com distância de 
2.036,04 metros, até o Marco MA-02 de coordenadas geográficas 10º44'54,20"S e 52º57' 
05,03"Wgr., daí segue p:,r uma linha reta com azimute de 191°06'27,4" com distância de 
l. 964, 42 metros, até o Marco MA-01 de coordenadas geográficas 10°45' 56, 93"S e 52º57' 
-7,89"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 191°06'32,2" com distância de 
.2.017,70 metros, até o Marco MC-02=SAT-02 de coordenadas geográficas 10º47'01,28"S e 
52º57'31,lO"Wgr., situado na margem esquerda da Rodovia BR-080, sentido Santarérn/PA -Xa 
~r~ na e na confrontação com a Fazenda Estrela D'Alva e Parque Indígena XingÚ.SUL: Daí 

pela referida rodovia no sentido para Santarém/PA com tma extensão em linha reta 
Km (quinze quilômetros) até o Marco MC-Ol=SAT-01 de coordenadas geográficas 10º 
.82"S e 53º05'47,16"Wgr., situado no cruzamento da margem direita do Rio Xingu cem 

J l .J esquerdo da Rodovia BR-080 sentido cachimbo-Xavantina, o referido local está lQ 
-:aL ... ado também onde é a passagem da balsa, daí segue atravessando o Rio Xingú até o 
~.arco 13 de coordenadas geográficas 10º46'35,83"S e 53°06'03, 73"Wgr., daí segue pela r~ 
ferida Rodovia no sentido Santarém, com azimute de 276°08'50,0" com distância de 
2.556,52 metros, até o Marco 14 de coordenadas geográficas 10º46'26,35"S e 53°07'27,31" 
Wgr., daí segue pela referida Rodovia, com azimute de 286°40'08,3" can distância de 
276,80 metros até o Marco 15 de coordenadas geográficas 10º46'23,7l"S e 53º07'36,02" 
Wgr., daí segue pela referida Rodovia cem azimute de 304°09'01,3" cem distância de 
18.434,35 metros, até o Marco 17 de coordenadas geográficas 10º40'43,48"S e 53º15'55,49 
"Wgr., daí segue pela referida Rodovia com azimute de 304°03'24,4" can distância de 
8.030,56 metros, até o Marco 18 de coordenadas geográficas 10°38'15,57"S e 53°19'33,21" 
wgr., daí segue pela referida estrada.com azimute de 290°12'59,2" com distância de 
12.45:?, 74 metros, até o Marco 01 de coordenadas geográficas 10°35' 58, lO"S e 53º26'00,01 
''Wgr., situado no cruzamento da margem esquerda do _córrego Jarininho com margem esque.r, 
da da Rodovia BR-080. OESTE: Daí segue fX)r uma linha reta com azimute de 08º48'29,8"com 
distância de 9.868,05 metros, até o Marco 02 de coordenadas geográficas 10º30'41,26"S e 
53º25'07,8511Wgr., daí segue fX)r uma linha reta com azimute de 08°46'31,6" cem distância 
.e 9.982,61 metros, até o Marco 03 de coordenadas geográficas 10º25120,7l"S e 53º24'15, 
_;l"Wgr., daí segue por: uma linha reta com azimute de 08°44'41,l" com distância de 
9.971,44 metros, até o Marco 04 de coordenadas geográficas 10º20'00,47"S e 53º23'23,06" 
'gr. , situado na marqem esquerda de um córrego sem denominação, daí segue por' uma linha 
eta com azimute de 08°42'30,4" com distância de 16.021,07 metros, até o Marco 
.oordenadas geográficas 10°14'38,59"S e 53º22'30,80"Wgr., daí segue por UITB lin 
com azimute de 08°39' 47 ,8" com distância de 9.935, 70 metros, até o Marco 06 de~ 



- 

,.,.~ 

.r: 

05 

das geográficas 10' 09' 19, 41 "S e e 53' 21 ' 39, 29"Wgr. , da í , segr \~~: ~et CCXTI 
azimute de 08°37'17,l" com distância de 9.974,11 metros, at 2;:µ~o e coo enadas 
geográficas 10º03'58,94"S e 53º20'47,87"Wgr., daí segue por uma ar 
de 08º35' 09, 911 com distância de 2 .036, 55 metros, até o Marco OS=rX:-02 de 
geográficas 10°02'53,SO"S e 53°20'37,41"\vgr., daí segue EXJr urna linha reta can azimute 
de 23°18'01,7" com distância de 1.101,87 metros, até o Marco MA-03 de coordenadas geg_ 
]-ráficas 10º02'21,35"S e 53º20'21,59"Wgr., situado na cabeceira de um igarapé sem deno 
nrinação afluente da margem esquerda do Rio Jarlna ou Juruna, daí seyue pelo referido 
igarapé no sentido jusante até a sua confluência em LDn outro igarapé sem denaninação, 
Marco MA-04 de coordenadas geográficas 10º00'02,99"S e 53°21'41,00"Wgr., daí segue por 
este segundo igarapé no sentido montante, até a sua cabeceira, Marco MA-OS=S~T-05 de 
co-:;rdenadas geográficas 09º58'13,82"S e S3º27'48,60"Wgr., daí segue por uma linha reta 
cor:1 azimute de 303253'06,8" com distância de 1.997,47 metros, até o Marco MA-06 de coor 
denaoas geográficas 09°57'37,19"S e 53º28'42,7411Wgr., situado na cabeceira de um igari 
pé sem denaninação, afluente da margem direita do Rio Iriri Novo; daí segue pelo referi 
do igarapé, no sentido jusante até a sua confluência de um outro igarapé sem dencm:i.r1ª_ 
ção;, Marco 07 de coordenadas geográficas 09ºS8'l5,06"S e 53°30'00,96"Wgr., daí segue 
P" uma linha reta cem azimute de 00°15'12,9" com distância de 1.999,63 metros, até o 
~, .o MA-07A de coordenadas geográficas 09°57'10,0l"S e 53°30100,1711Wgr., daí segue por 
ui.. linha reta com azimute de 00°14155,2" com distância de 2.000,06 metros, até o Marco 
Ml\.:.078 de coordenadas geográficas 09º56'04,96"S e 53º29'59,39"Wgr., daí seque por uma 
linha reta com azimute de 00°14' 38, 7" com distância de 1.999, 91 metros, ·:tté o Marco MA- 
07C àe coordenadas geográficas 09°54'59,90"S e. 53°29'58,62"Wgr., daí ses.1e {X)r urna li 
nha reta cem azimute de 00°14'14,8" c001 distância de 2.002,77 metros, até o Màrco MA- 
070 de coordenadas geográficas 09°53'54,76"S e 53º29'57,85"Hgr., daí segue por uma li 
nha reta cem azimute de 00°13'42,811 com distância de 2.078,09 metros, até o Marco MA- 
07E de coordenadas geográficas 09°52'47,1611S e 53°29'57,07"Wgr., daí segue por t.nna li 
nha reta can azimute de 00º13'23,411 can distância de 2.251,61 metros, até o Marco MA- 
07F de coordenadas geográficas 09°51'33,92"S e 53º29'56,23"Wgr., daí segue por urra li 
r, '; reta cem azimute de 00°13' 19, 5" cem distância de 3.374, 70 metros, até o Marco MA 
o· je coordenadas geográficas 09°49'44,14"S e 53°29154,97"Wgr., daÍ segue por uma li 
nha reta com azinrute de 00°13'13,6" cem distância de 202,74 metros, até o Marco MA-07H 
de coordenadas geográficas 09°59'37,SS"S e 53º29'54,90"Wgr., daí segue por uma linha r,ê. 
ta ce:·n aziroute de 00°13'09,0" com distância de 1.997,20 rretros, até o Marco MA-07I de 
coord2nadas geográficas 09º48'32,58"S e 53º29'54,16"Wgr., daí segue por uma linha reta 
can azimute de 00°13'00,2" com distância de 2.149,40 metros, até o Marco MA-07J de coor 
denadas geográficas 09°47'22,67"S e 53°29'53,37"Wgr., daí segue por uma linha reta e~ 
azinute de 00°12'52,6" com distância de 1.876,91 metros, até o Marco MA-07L de coordena 
das geográficas 09º46'21,62"S e 53º29'52,68"Wgr., daí segue por tm1a linha reta cem azi 
mute de 357°27'12,0" com distância de 2.060,19 metros, até o Marco MA-07M de coordena 
geográficas 09º45114,6411S e 53°29'55,1911Wgr., daí segue FOr uma linha reta can azimute 
de ~-53°42'25,8" cem distância de 2.005,29 metros, até o Marco MA-07N de coordenadas geg_ 
g:~:<icas 09º44'09,7511S e 53º30'01,9l"Wgr., daí segue por uma linha reta cem azimute de 
3:~· '42'15,8" can distância de 969,29 metros, até o Marco MA-OB=SAT-08 de coordenadas 
3eográficas 09º43'38,39"S e 53º3010S,l611Wgr., situado na cabeceira de I.D11. igarapé sem 
denan:i.nação, daí segue pelo referido igarapé no sent Ido jusante até s.a confluência an I.D11. 
outro igarapé sem denaninação, Marco-09, inicial da descrição deste perírretro. 

Art. 32 - Este Decreto 
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, de 

entrará em vigor na data de sua P.! 

,,.- dência e 1012 da RepÍblica. 
de 1989, 1682 da Indepen_ 
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Decreto n!l , de de de 19 

--- 
Hcm:>loga a demarcação da terra ind.Ígena que 
merriona, IX> Estado de Mato Grosso 

r: O P r e s i d e n t e d a R e p ú b I i e a, no 
uso das atribuições que lhe confere o Artigo 84, inciso IV da Constituição Federal e 
tendo em vista o disposto no Artigo 19 § 12 da Lei n!!. 6.001, de 19 de dezembro de 1973, ..-.. 

D E CRETA: 

r>. 

Art. 12 - Fica hom:>lCXJada, p:tra os efeitos do Art. 231 da 
Constituição Federal, a demarcação adrninistrati\6 prom)vida pela Fundação Nacional do 
índio - FUNAI - da Área Ind.Ígena capoto/Jarina, localizada nos Municípios de Peixoto 
de Azevedo e São José do Xingu, Estado de Mato Grosso, caracterizada como de ocupação 
tradicional e permanente iooígena, com superfície de 634.915,2256 hectares e perímetro 

de 415,455 quilôrretros. Art. 22 - A Área Indígena de que trata este Decreto tern a 
~te delimitação: NCRI'E: Partindo do Marco MA-09 de coordenadas geográficas 09~39' 

37,oous e 53°27'56,00"Wgr., situado na confluência de dois igarapés sem dencmina.ção 
afluentes da margem direita do Rio Iriri Novo, daí segue pelo igarapé_aa direita no 
sentido rrontante, até a sua cabeceira, Marco MA-lO=SAT-10 de coordenadas geográficas 
09°43'35,75"S e 53°11'01,lO"Wgr., daí segue por tnna linha reta com azimute de 92°28' 
15,4" com distância de 638,32 metros até o Marco MA-11 de coordenadas geográficas 09º 
43'36,78"S e 53º10'40,19"Wgr., situado na cabeceira de um igarapé sem denominação 
afluente da margem esquerda do Igarapé de Pedra, daí segue pelo referido igarapé no 
sentido jusante, até a sua Foz em um igarapé sem dencminação, Marco MA-12 de coordena 
das geográficas 09°43'32,0l"S e 53°07'36,00''Wgr., daí segue pelo igarapé da direita no 
nmo sul, no sentido rrontante, até a sua cabeceira, Marco MA-13=SAT-13 de coordenadas 
geográficas 09º47i43,46"S e 53º07'44,2l"Wgr., daí segue por uma linha reta ccrn azinute 
de 102°04'54,6" com distância de 408,63 metros, até o Marco MA-14-10 de coordenadas 
geei· ·'.ficas 09°47'46,32''S e 53°07'31,12"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute 
d, . 004' 44, 7" com distância de 2. 228, 07 metros, até o Marco MA-14-09 de coordenadas 
,~, .Lcas 09°48'01,94"S e 53°06'19, 74"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute 

·,J4'55,5" com distância de 1.438,85 metros, até o Marco MA-14-08 de coordenadas 
(. ::icas 09º48'12,03"S e 53º05'33,65"Wgr., daí segue por•uma linha reta com azimute 
e': .. ~04• 58,9" com distância de 2.928,07 metros, até o Marco MA-14-07 de coordenadas 
gec·g:.:-6ficas 09º48'32,SS"ê e 53º03'59,84"Wgr., daí seque por uma linha reta cem azimute. 
de 102°05'00,0" com distancia de 2.223,86 JTEtros, ate o Marco MA-14-06 de coordenadas 

,;-. 
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geográficas 09º48'48,13"S e 53º02148,·59"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute 
de 102°05105,6" com distância de 4.620,98 metros, até o Marco MA-14-05 de coordenadas 
geográficas 09°49'20,SO"S e 53°00120,53"Wgr., daí segue por urna linha reta cem azimute 
de 102°05'05,6" com distância de 1.865, 16 metros, até o Marco MA-14-4 de coordenadas 
geográficas 09º49'33,56"S e 52º59'20,76"Wgr., daí segue por una linha reta com azimute 
de 102°05'10,3" com distância de 2.002,55 metros até o Marco MA-14-03 de coordenadas 
geográficas 09°49'47,68"S e 52°58'16,60"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute 
de 102°05'15,3" com distância de 2.039,76 metros, até o Marco MA-14-02 de coordenadas 
geográficas 09°50'01,86"S e 52°57'11,23''Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute 
de 102°05'24,4" com distância de 1.934,79 metros, até o Marco MA-14-01 de coordenadas 
geográficas 09º50'15,40"S e 52º56'09,23"Wgr., daí segue p:,r uma linha reta com az:inrute 
de 102°05'40,0" com distância de 2.003,45 metros, até o Marco MA-14 de coordenadas geg_ 
grá:icas 09°50'29,4311S e 52°55'05,0311Wgr., situado na cabeceira de um igarapé sem dg 
norr:.::._nação afluente da margem esquerda do Igarapé Tokokran, que é afluente da margem e.§. 
querda do Rio Xingú, daí segue por urna linha reta com azimute de 90°54'53,2" com di.§. 
tância de 1.764,46 metros, até o Marco MA-15-06 de coordenadas geográficas 09250'30, 
67"S e 52°54'07,lS"Wgr., daí segue p:,r uma linha reta com azimute de 90°54'59,111 com 
di?tância de 1.083,53 metros, até o Marco MA-15-05 de coordenadas geográficas 09°50' 
31, 44"S e 52°53' 31, 60"Wgr., daí segue por uma linha reta com azirrute de 90°44119,8" 
com distância de 2.815,86 metros, até o Marco MA-15-04 de coordenadas geográficas 09° 
50'33,13"S e 52º51'59,21"Wgr., daí segue por tnna. linha·reta com azimute de 90°30'50,6" 
com di~tância de 2.011,90 metros, até o Marco MA-15-03 de coordenadas geográficas 09º 
50'34,08"S e 52°50'53,20"Wgr., daí segue por uma linha reta com az.irnute de 90°27'39,8" 
com distância de 2.010,71 metros, até o Marco MA-15-02 de coordenadas geográficas 09º 
50'34,97"S e 52º49'47,22"Wgr., daí segue por uma linha reta com az.irnute de 90º28'04,311 

com distância de. 2.165,11 metros, até o Marco MA-15-01 de coordenadas geográficas 09º 
50'35,32"S e 52°48'36,lB"Wgr., daí segue p:,r uma linha reta com azimute de 90º28'10,0" 
com distância de 2.001,65 metros, até o Marco MA-15=SAT-15 de coordenadas geográficas 
09°50'36,Bl"S e 52°47'30,SO"Wgr., situado na margem esquerda do Rio XingÚ e defronte a 
ilha do travessão, daí segue por uma linha reta atravessando o Rio Xingue confrontan 
do com a corredeira do travessão com o azimute de 91°02'39,3" com distância de 1.539, 
15 metros, até o Marco MA-06 de coordenadas geográficas 09°50'37,99"S e 52°46'40,00" 
Wgr., situado na Foz de um igarapé sem denominação no Rio Xingú, defronte à corredeira 
do travessão, daí segue pelo igarapé sem denominação no sentido rcontante com uma di§. 
tância aproxinada em linha reta de 05 Km (cinco quilômetros), até o Marco MA-05=SAT-05 
de coordenadas geográficas 09º52'14,6l"S e 52º44'31,07"Wgr., situado na margem esquer 
da do referido igarapé. LESTE: Daí segue p:>r uma linha reta com azimute de 220°53'28, 
l" com distância de 679,06 metros até o Marco MA-04-15 de coordenadas geográficas 09° 
S2131,25"S e 52º44'45,74"Wgr., daí segue p:>r uma linha reta com azimute de 220°53'16, 
2" com distância de 2.001,44 metros, até o Marco MA-04-14 de coordenadas geográficas 
09º53120,26"S e 52°45'29,00"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 220°52' 
52,2" com distância de 1.051,92 metros, até o Marco MA-04-13 de coordenadas geográfi 
cas 09º53'46,03"S e 52º45'51,74"Wgr., daí segue p:>r U1YB linha reta com azimute de 220° 
53'24,l" com distância de 2.546,42 metros, até o Marco MA-04-12 de coordenadas geográ 
ficas 09°54148,3911s e 52°46'46, 79"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 
220°54'13,2" com distância de 2.896,98 metros, até o Marco MA-04-11 de ccx:,rdenadas geo 
gráficas 09º55'59,32"S e 52º47'49,44"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 
220º54100,211 com distância de 1.472,73 metros, até o Marco MA-04-10 de coordenadas geg_ 
gráficas 09°56'35,38"S e 52°48'21,29"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 
220°54'09,3" com distância de 2.001,70 metros, até o Marco MA-04-09 de coordenadas geQ 
gráficas 09°57'24,38"S e 52º49104,SS"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 
220l>l6'24,4" com distância de 2.005,63 metros, até o Marco MA-04-08 àe coordenadas geg_ 
gráficas 09°58'13,95"S e 52°49'47,42"Wgr., daí segue p:>r uma linha reta com azimute de 
220°16'18,2" com distância de 2.003,19 metros, até o Marco MA-04-07 de coordenadas geg_ 
gráficas 09°59'03,45"S e 52°50'30,21"Wgr., daí segue por tnna linha reta com azimute de 
220°16'07,6" com distância de 2.001,26 metros, até o Marco MA-04-06 de coordenadas geg_ 
gráficas 09°59'52,9l"S e 52°51'12,96"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 
220°16110,2" com distância de 2.005,59 metros, até o Marco MA-04-05 de coordenadas geo 
gráficas 10º00'42,47"S e 52º51'55,80"Wgr., daí Se<.=IUe por uma linha reta com azimute de 
220°16' 26, 3" com distância de 1.805, 37 metros, ate o Marco MA-04-04 de coordenadas geo 
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gráficas 10º01'27,08"5 e 52º52'34,38"Wgr., daí segue }X)r uma linha reta com azimute de 
220º16128,6" com distância de 2.327,75 metros, até o Marco MA-04-03 de coordenadas geQ 
gráficas 10º02'24,60"S e 52º53'24,12"Wgr., daí segue p:>r uma linha reta com azimute de 
220º17'41,l" com distância de 2.000,56 metros, até o Marco MA-04-02 de coordenadas geQ. 
gráficas 10º03'14,0l"S e 52°54'06,89"Wgr., daí segue PJr uma linha reta com azimute de 
220º22'38,3" com distância de 1.999,71 metros até o Marco MA-04-01 de coordenadas geQ 
gráficas 10º04'03,34"S e 52º54'49,72"Wgr., daí segue p::>r uma linha reta com azimute de 
220º45'25,9" com distância de 1.999,37 metros, até o Marco MA-04 de CCXJrdenadas geogrj 
ficas 10º04'52,37"S e 52°55'32,87"Wgr., situado na confluência de dois igarapés sem de 
nominação, daí segue pelo igarapé aflu:nte do Rio ~ingu, no sentido rrontante, com uma 
extensão aproxirrada de 10 Km (dez quilanetros), ate o Marco MA-03 = SAT-03 de CCXJrdena 
das geográficas 10º06'11,lO"S e 52º50'22,40"Wgr., situado na margem esquerda do referi 
do igarapé, daí segue p:>r uma linha reta com azimute de 188°00'57,5" com distância de 
707,21 metros, até o Marco MA-37 de cCXJrdenadas geográficas 10º06'33,87"S e 52°50'25, 
77"Wgr., daí segue p:>r uma linha reta c~ azimute de 188°02'24,5" com distância de 
1.988,47 metros, até o Marco MA-36 de cCXJrdenadas geográficas 10°07'37,89"S e 52°50' 
35,27"Wgr., daí segue p::>r uma linha reta com azimute de 188°01'23,2" com distância de 
2.017,73 :iretros, até o Marco MA-35 de cCXJrdenadas geográficas 10º08'42,86"S e 52°50' 
44,89ºWgr., daí segue p:>r uma linha reta com azimute de 187°58'18,8" com distância de 
2.015,76 metros, até o Marco MA-34 de coordenadas geográficas 10º09'47,78"S e 52°50' 
54,45"Wgr., daí segue p::>r uma linha reta com azimute de 187°57'11,8" com distância de 
2.033,81 metros, até o Marco MA-33 de CCXJrdenadas geográficas 10º10'53,27"5 e 52°51' 
04,07"Wgr., daí segue p::>r uma linha reta com azimute de 187°56'51,3" com distância de 
2.104,40 :iretros, até o Marco MA-32 de coordenadas geográficas 10°12'0l,0411S e 52°51' 
14,02"Wgr., daí segue }X)r uma linha reta com azimute de 188°02'59,5" com distância de 
2.020,36 metros, até o Marco MA-31 de coordenadas geográficas 10°13106,09"S e 52°51' 
23,69"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 188°09'16,l" com distância de 
2.141,25 metros, até o Marco MA-30 de coordenadas geográficas 10°14'15,0l"S e 52º51' 
34,07"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 188°09'03,4" com distância de 
1.928,83 metros, até o Marco MA-29 de coordenadas geográficas 10°15'17,lO"S e 52º51' 
43,42"Wgr., daí segue p:>r urna linha reta com azimute de 188°08'35,6" com distância de 
2.007,22 rretros, até o Marco MA-28 de cCXJrdenadas geográficas 10º16'21,70"S e 52°51' 
53,14"Wgr., daí segue p::>r uma linha reta com azimute de 188°09'22,8" com distância de 
2.115,32 rretros até o Marco MA-27 de coordenadas geográficas 10º17'29,79"S e 52º52' 
03,40"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 188°09'02,4" com distância de 
2.032,63 metros, até o Marco MA-26 de cCXJrdenadas geográficas 10°18'35,2l"S e 52º52' 
13,26"Wgr., daí segue PJr uma linha reta com azimute de 188°09'01,0" com distância de 
2.076,25 metros, até o Marco MA-25 de coordenadas geográficas 10°19'42,04"S e 52º52' 
23,33"Wgr., daí segue p:)r uma linha reta com azimute de 188°09'41,9" com distância de 
1.977,79 metros, até o Marco MA-24 de coordenadas geográficas 10º20'45,70"S e ·52º52' 
32,9311Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 188°12'10,0" com distância de 
2.002,07 metros, até o Marco MA-23 de coordenadas geográficas 10º21'50,13"S e 52º52' 
42,70"Wgr., daí segue p:>r uma linha reta com azimute de 188°28'18,5" com distância de 
1.985,91 metros, até o Marco MA-22 de coordenadas geográficas 10º22'53,99"S e 52º52' 
52,70"Wgr., daí segue por uma linha reta com azirrute de 188°34'32,2" com distância de 
2.030,52 metros, até o Marco MA-21-A=SAT-06 de coordenadas geográficas 10º23'59,27"S e 
52º53'03,04"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 190°29'26,4" com distân 
eia de 855,20 metros, até o Marco MA-21 de coordenadas geográficas 10º24'26,6l"S e 52º 
53'08,33"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 190°29'49,l" com distância 
de 1.966,37 metros, até o Marco MA-20 de coordenadas geográficas 10º25'29,46"S e 52º 
53' 20., 48"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 190° 30' 37, 1" com distância 
dQ 1.970,04 metros, até o Marco MJ!.-19 de coordenadas geográficas 10º26' 32,42"S e 52º 
53 • 32, 68"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 190° 301 59, 4" com distância 
de 1.948,79 metros, até o Marco MA-18 de cCXJrdenadas geográficas 10º27'34,70"S e 52º 
53 '44, 74"Wgr., dai seque por uma linha reta com azimute de 190°30'05, 2" com distância 
de 2.018,76 metros, até o Marco MA-17 de coordenadas geográficas 10º28'39,22"8 e 52º 
53'57,24"Wgr., daí segue p:>r uma linha reta com azimute de 190°31'09,6" com distância 
2.052,51 metros, até o Marco MA-16 de coordenadas geográficas 10º29'44,82"S e 52º54' 
09,96"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 190°30'12,4" com distância de 
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2.096,66 metros, até o Marco MA-15 de coordenadas geográficas 10º30'51,82"S e 52º54' ·· 
22,94"Wgr., daí segue por urra linha reta com azimute de 190°30'28,3" com distância de 
1. 942, 48 metros até o Marco MA-14 de coordenadas geográficas 10º 31' 53, 91 "S e 52º 54 1 
'34,97"Wgr., daí segue !X)r urra linha ret1 com azimute de 190°32'48,8" com distância de 
! .052, 56 metros, até o Marco MA-13 de coordenadas geográficas 10º32159,Sl"S e 52º54' 
~7,7911W9r., daí segue por urre. linha reta com azimute de 190°35'05,4" com distância de 
1.961,01 metros, até o Marco M.!\-12 de coordenadas geográficas 10º34'02,47"S e 52º55' 
'),03"',gr., daí segue por uma linha reta com azimute de 190°35'14,111 com distância de 
',054, 78 metros, até o Marco MA-11 de coordenadas geográficas 10º35'08,12"S e 52º55' 
~2, 85 "Wgr. , daí segue por una linha reta com azirrute de 190° 36 1 19, 811 com distância de 
1.983,47 metros, até o Marco M,;-10 de coordenadas geográficas 10º36'11,49"S e 52º55' 
25,25"Wgr., daí segue por urra linha reta com azimute de 190°36'40, 7". com distância de 
2 .033, 18 metros, até o Marco M?.-09 de coordenadas geográficas 10°37' 16,44"S e 52º55' 
37,98"Wgr., daí segue IX)r uma Linha reta com azimute de 190°36'19,4" cem distância de 
l..997,02 metros, até o Marco MA-08 de coordenadas geográficas 10º38'20,24"S e 52°55' 
30, 4 7"Wgr. , daí segue por urra linha reta com azimute de 190° 34' 13,611 com distância de 
2.006,71 metros, até o Marco MA-07 de coordenadas geográficas 10º39'24,36"S e 52º56' 
n, 9811Wgr., daí segue por urra linha reta cem azimute de 190°08' 53, 711 com distância de 
2.047,95 metros, até o Marco MA-06 de coordenadas geográficas 10º40'29,88"S e 52º56' 
L5, 27''Wgr., daí segue per urra linha reta com azimute de 190°08' 24, 9" com distância de 
~.103,96 metros, até o Marco MA-05 de coordenadas gecgráficas 10º41'37,20"S e 52°56' 
~7,88"Wgr., daí segue PJr urra lirlha reta com azimute de 190°11'22,4" com distância de 
?..003,90 metros, até o Marco MA-04 de coordenadas geográficas 10º42'41,3l"S e 52°56' 
9,96"Wgr., daí segue por urra linha reta com azimute de 190º11'21,9" can distância de 
.121,05 metros, até o Marco MA-03 de coordenadas geográficas 10º43'49,16"S e 52º56' 
·:, 74"Wgr., daí segue PJr urra linha reta com azimute de 190°12133,8" com distância de 
)36,04 metros, até o Marco MA-02 de coordenadas geográficas 10º44'54,20"S e 52º57' 

' .S, 03"Wgr.., daí segue por urra linha reta com az imut.e de 191 °06• 27 ,4" com distância de 
'.964,42 metros, até o Marco MA-01 de coordenadas geográficas 10°45' 56,93"S e 52º57' 
:.7,89"Wgr., daí segue por' urna linha reta com azimute de 191°06'32,2" com distância de 
·.017,70 metros, até o Marco MC:-02=SAT-02 de coordenadas geográficas 10º47'01,28"S e 
·2°57'31,lO"Wgr., situado na margem esquerda da Rodovia BR-080, sentido Santarérn/PA -X-ª 
·:intina e na confrontação com a Fazenda Estrela D'Alva e Parque Indígena Xingú.SUL: Daí 
:-. 2gue pela referida rodovia no sentido para Santarém/PA com urna extensão em linha reta 
'3 15 Km (quinze quilômetros) até o Marco MC-Ol=SAT-01 de coordenadas geográficas 10º 
,.: 5' 37, 82"5 e 53°05 '47, l611Wgr., situado no cruzamento da margem direita do Rio Xingu com 
·: lado esquerdo da Rodovia BR-080 sentido Cachirntx::>-Xavantina, o referido local está l.Q 
.: s Lí.zado também onde é a passeqem da balsa, daí segue atravessando o Rio Xingú até o 
'vrco 13 de coordenadas geográficas 10º46'35,83"S e 53º06'03,73"Wgr., daí segue pela re 

· ,:i_-ida Rodovia no sentido Santarém, com az ímut.e de 276°08' 50,0" com distância de 
.556,52 metros, até o Marco 14 de coordenadas geográficas 10°46'26,35"$ e 53°07'27,31" 

· •·!'.'., daí segue pela referida Rodovia, com azimute de 286°40'08, 3" com distância de 
. 6,80 metros até o ~.arco 15 de coorâenadas geográficas 10°46'23, 7l"S e 53°07'36,02" 
:-r., daí segue pela referida Rodovia com azimute de 304°09' 01, 3" cem distância . de 
!.434,35 metros, até o Marco 17 de coordenadas geográficas 10º40'43,48"S e 53º15'55,49 
:gr., daí segue pela referida Rodovia com azimute de 304°03'24,4" cem distância de 
030,56 metros, até o fvl.arco 18 de coordenadas geográficas 10°38115,57"S e 53°19'33,21" 
r., daí segue pela referida estrada com azilrute de 290º12'59,2" com distância de 

· .459, 74 metros, até o Marco 01 de coordenadas geográficas 10°35' 58, 10"5 e 53°26'00,01 
· gr., situado no cruzamento da margem esquerda do córrego Jarininho com rrargem esquer 

'3a Rodovia BR-080. OESTE: Daí segue por tme linha reta com azimute de 08°48'29,8"com 
st.ância de 9.868,05 rretros, até o Marco 02 de coordenadas geográficas 10º30'41,26"S e 
'°25'07,85"Wgr., daí segue por urra linha reta com azimute de 08°46'31,6" com distância 
9.982,61 metros, até o Marco 03 de coordenadas geográficas 10º25'20,7l"S e 53º24'15, 
"Wgr., daí segue por uma linha reta com azimute de 08°44'41,1" com distância de 
971,44 metros, até o Marco 04 de coordenadas geográfJ.cas 10º20'00,47"S e 53º23'23,06" 

- r , , situado na margem esquerda de um córrego sem denominàção, daí segue per uma linha 
· :.:a com azimute de 08°42'30,411 com distância de 16.021,07 metros, até o Marco 05 de 
ordenadas geográficas 10º14138,59"S e 53º22'30,SO"Wgr., daí segue por urna linha reta 

- n azimute de 08º39'47,8" com distância de 9.935,70 metros, até o Marco 06 de coordeng 
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das geográficas 10º09119,4111S e e 53º21139,29"Wgr., daí, segue µ::>r urra linha reta can 
azimute de 08º37'17,l" com distância de 9.974,11 metros, até o Marco 07 de coordenadas 
geográficas 10º03'58,94"S e 53º20'47,87"Wgr., daí segue µ::>ruma linha reta com azinute 
de 08º35109,9" com distância de 2.036,55 metros, até o Marco OB=CK:-02 de coordenadas 
geográficas 10º02'53,5011S e 53º20'37,4l"Wgr., daí segue [Xlr uma linha reta com azimute 
de 23º18'01, 7" com distância de 1.101,87 metros, até o Marco MA-03 de coordenadas 9€Q 
gráficas 10º0212l,35"S e 53º20'21,59"Wgr., situado na cabeceira de um igarapé sem denQ 
minação afluente da nargem esquerda do Rio Jarina ou Juruna, daí segue pelo referido 
igarapé no sentido jusante até a sua confluência em um outro igarapé sem denominação, 
Marco MA-04 de coordenadas geográficas l0º00102,99"S e 53°21'41,00"Wgr., daí segue por 
este segundo igarapé no sentido rrontante, até a sua cabeceira, Marco MA-05=-SAT-05 de 
coordenadas geográficas 09º58113,82"S e 53º27'48,60"Wgr., daí segue por urra linha reta 
com &zi.mute de 303253106,8" com distância de 1.997,47 metros, até o Marco MA-06 de coor 
denaõas geográficas 09º57'37,1911S e 53º28'42,7411Wgr., situado na cabeceira de um igazi 
pé sem denaninação, afluente da nargem direita do Rio Iriri Novo; daí segue pelo referi 
do igarapé, no sentido jusante até a sua confluência de tnn outro igarapé sem denaning 
ção, Marco 07 de coordenadas geográficas 09°58'15,06"S e 53°30'00,96"Wgr., daí segue 
por uma linha reta com az:inute de 00°15' 12, 9" com distância de 1.999, 63 metros, até o 
Marco MA-07A de coordenadas geográficas 09°57'10,0l"S e 53°30'00,17"Wgr., daí segue i::or 
urra linha reta com azimute de 00º14'55,2" com distância de 2.000,06 netros, até o Marco 
M.A-07B de coordenadas geográficas 09°56'04,96"5 e 53º29'59,39"Wgr., daÍ segue por una 
linha reta com azirrute de 00°14138, 711 com distância de 1. 999, 91 met.roa, até o Marco MA- 
07C de coordenadas geográficas 09°54'59,90"S e 53º29'58,62"Wgr., daí segue por urra li 
nha reta com azimute de 00°14'14,8" com distância de 2.002,77 metros, até o Marco MA- 
07D de coordenadas geográficas 09°53'54,76"S e 53º29'57,85"Wgr., daí segue µ::>r urra li 
nha reta com azirrute de 00°13'42,8" com distância de 2.078,09 metros, até o Marco MA- 
07E de coordenadas geográficas 09º52'47,16"S e 53º29'57,0711Wgr., daí segue !X)r uma li 
nha reta com azimute de 00°13'23,4" can distância de 2.251,61 metros, até o Marco MA-: 
07F de coordenadas geográficas 09°51'33,92"S e 53º29'56,23"Wgr., daí segue fX)r urra li 
Th1ía reta com azimute de 00°13'19,5" com distância de 3.374,70 metros, até o Marco MA- 
07G de coordenadas geográficas 09º49'44,14"5 e 53º29'54,97"Wgr., daí segue fX)r uma li 
nha reta can azimute de 00º13113,611 com distância de 202,74 metros, até o Marco MA-07H 
de coordenadas geográficas 09°59'37,55"S e 53º29'54,90"Wgr., daí segue !X)r urra linha r_g_ 
ta com azimute de 00°13'09,0" com distância de 1.997,20 metros, até o Marco MA-071 de 
coordenadas geográficas 09°48'32,58"S e 53º29'54,16"Wgr., daÍ segue por uma linha reta 
com azinute de 00°13'00,211 com distância de 2.149,40 metros, até o Marco MA-07J de coor 
denadas geográficas 09°47'22,6711S e 53º29'53,37"Wgr., daí segue por uma linha reta cc;; 
azim.ite de 00º 12 1 52, 6" cem distância de 1. 876, 91 met.ros , até o Marco MA-07L de coordena 
das geográficas 09°46121,62"S e 53º29'52,68"Wgr., daí segue por uma linha reta com azi 
mute de 357º27112,011 com distância de 2.060,19 metros, até o Marco MA-07M de coordena 
geográficas 09º45'14,64"S e 53º29'55,19"Wgr., daí segue fX)r urra linha reta com azinru~ 
de 353º42'25,8" com distância de 2.005,29 metros, até o Marco MA-07N de coordenadas geo 
Jráficas 09º44'09,75"S e 53º30'01,91"Wgr., daÍ segue :i::or urra linha reta CClll azimute de 
353º42'15,8" com distância de 969,29 metros, até o Marco MA-08=SAT-08 de coordenadas 
geográficas 09º43138,3911S e 53°30'05,16"Wgr., situado na cabeceira de um igarapé sem 
denominação, daí segue pelo referido igarapé no sentic'o jusante até a.a confluência anum 
outro igarapé sem dencrninação, Marco-09, inicial da descrição deste perímetro. 

Art. 32 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua P-J. 
blicação, revogadas as disposições em contrário. 

Brasília, de de 1989, 1682 da Indepeg 
dência e 1012 da República. r/t?9 

Proc, n.º l~ 39 
I:"-- , •••••• 

Fls. ;;;:,, 

Rubrica_ êfh;: : _ 
A Datilograf;i.a da presente m:inuta confere com o 
Merrorial Descritivo de Demarcação da ÁREA INDÍ 
GENA CAPOTO/JARINA, fls. 15 a 23 do PROCESSO/ ... 
FUNAI/BSB/1239/89. 

Brisílih, 28\i'setembro/1989 
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FUNAI 

Fundação Nacional do Índio 
MINISTitfllO 00 INTERIOR 

CI N!! 3 Q Q /89 -· SUAF Brasília, /t~'t/~1 

Da: Assessora Demarquet/Chefe da DID 

Superintendente/SUAF Ao: 

Senhor Superintendente" 

Submeto à apreciação de v.sa., dé acordo com o que me 
foi solicitado através de despacho à fls. ~2 do Processo/FUNAI/BSB/ 

1239/89 ,minutas de CT-PRESI, Exposiçio de Mot~vos e de Decreto, a 

serem submetidas à consideração do Sr. Presidente da FUNAI. 

Esclareço que o memorial de demarcação da Terra Indígena 
CAPOTO/JARINAfoi devidamente conferido por técnicos da DDF, conforme 

orientação da Presidência. 

Atenciosamente, 

SUAF/SAD/dcs 

r: 

SEP Quadra 702 Sul 
Edificio Lex, 3~ andar 

CEP 70.:HO Bruilla D.F. 



~ 
FUNAI 

Fundação Nacional do Índio 
MINISTÉRIO 00 INTERIOR 

PRESIO~NCIA 

CT. 003/PRESI/NR ;:s 8 0.. /89 Brasilia-DF., 0,;2... J O. 81 

MD. do MINTER 

.J.. 
r: Exmo. Sr. 

r-. 
»< 

/ 
ESMÉRALDO NETO 

/ .' 

.i ~-- 

Esplanada _los Minrst_érios - Bloco A 

70054 - .irasil is-or '·,_ l!!u·ocnç!a a . 
e ... :· 1, :-:-cl~~• 
- :-.: ciT =R • 

Ao cumprimentá-lo, tenho a honra de remeter a~ o Processo 

nº 1239/89,que trata das peças técnicas concernentes à homologação da demar 

caç~o da A~~a In~4gena CAPOTO/JARINA,para dar ~umpr~mento ao.dis~osto 
r», ·r.·_,t,,.., ·/· ô O, ' " ~ A ' j.,\r\,/ ,~ . -} .,., ,'i'! • I <:! .A ,;;X;:; . ~- ' . •i • ·- «.( -1 'l h ~ ~{...,t...('-: , . .,í_. _, "(...,&.,.... •..· "'":l/~""''·f __ ,,__ . }~. .-'-.-(...'-,...._,........_.., 1 d 

D9e~e~6 nP ,4.~45/Br e ao estahelecido pelo Artigo nº 231 da Constituição 
no 

Federal. 

Do processo, dentre outros, constam croquis demostrativo, 

-- 
memorial descritivo, minuta de Decreto e Exposição de Motivos. 

Nada mais havendo no momento, renovo a V.~. protestos 

elevado respeito e consideração. 
de 

Atenciosamente, 

r: 
Presidente 

SEP Quadra 702 Sul 
Edüício Lex, 32 andar 

CEP 70.330 Brasília D.F. 

MINTER 
Consultoria Jurídica 
Recebido e Fichado 

Em 131 Jo /198', 
~~ ·············-------- 

,,-.., 

SUAF/SAD/sb. 

,-. .. 
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- CI. N9 Üll /SUGE/90 Brasília, .~ 1 . 0) .9-' 

Chefe do G:lbinete da SUCl: 
Superintendente da ~UAf' 

Encaminham:,s a V.Sa. os processos abaixo relacionados, 
recebidos do ex-Ministério do Interior na data de 2 6 do corrente mês. 

r- 

01. PROC.FUNAI/BSB/1350/89 - AI. RIO GREGÕRIO ' 
02. PROC.FUNAI/BSB/3336/88 - AI. PERIGARA 
03. PROC.FUNAI/BSB/1462/89 - AI. APURINÃ 00 IGARAPÉ TAUAMIRIM 
04. PROC.FUNAI/BSB/1352/89 - AI. KAXINAWÁ IX) RIO HUMAITÁ 
05. PROC.FUNAI/BSB/3387/88 - AI. PARECI 
06. PROC.fUNAI/BSB/3420/88 - AI. UTIARITI 
07. PROC.FUNAI/BSB/1348/89 - AI. XICRIN 00.RIO CATErf 
08. PROC.FUNAI/BSB/1461/89 - AI. SÃO LEOFOlDO 
09. PROC.FUNAI/BSB/3459/88 - AI. MARAJAf 
10. PROC.FUNAI/BSB/1351/89 - AI. KULINA 00 RIO ENVIRA 
11. PROC.FUNAI/BSB/0003/89 - AI. UATI/PARANÁ 
12. PROC.FUNAI/BSB/1459/89 - AI. TRUARÜ : 
13. PROC.FUNAI/BSB/0551/89 - AI. SALUMÃ 
14. PROC.FUNAI/BSB/1246/89 - AI. LAGO AI/J.J'OÁ 
15. PROC. IUNAI/BSB/1353/89 - AI. KAXINAWÁ DO RIO JORDPD 
16. PROC.FUNAI/BSB/1248/89 - AI. MASSACARÁ 
17. PROC.FUNAI/BSB/1243/89 - AI. BURITI 
18. PROC.FUNAI/BSB/0807/82 - AI. PJRTO LINIX) 
19. PROC,FUNAI/BSB/1250/89 - AI. APIAKÁ/KAIABI 
20. PROC.FUNAI/BSB/1241/89 - AI. JAPUIRA 
21. PROC.FUNAI/BSB/0738/89 - AI. ARIPUANÃ 
22. PROC.FUNAI/BSB/1238/89 ~ AI. CAFDTO/JARINA 
23. PROC.FUNAI/BSB/0290/89 - ~· ARAWETÊ 
24. PROC.MINTER/2228/87-41 - . TENHARIM TRANSAMAZÕNICA 
25. PROC.MINI'ER/4969/89-83 - IO VERMELHO AGROPAS1DRIL MERCANTIL S.A. 

D.l;:STILARIA MiRIRI (AI ,JACm S.OOMING)S). 

r: 

- 
Atenciosamente 

- Chefe de Gabinete 

SUGE 

r: SFI' l.)u:1<lr:1 -02 Sul 
F<lil ili o l ex , y• andar 

(.1-1' -o 5 ~o Br.1~ih.1 D F 
JI 
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FUNAI 

J'undação Nacional do lndío 
MINISTéRIO DO INTERIOR 

Proc. n!? J.:J 3 9 j r1 
Fls -, ~-f,····--··-- 
Rubrica ·-- - ···-····-·-····--- ....• 

- PAPELl:.TA NII !) / 3 /SUAF/90 Brasilia, :J 'J. 03. t:f O 

- 
Da: 

Ao: 

A~.sessora Idelma .Huniz de Alvarenga 

Superintendente de Assuntos Fundiários/SUAF 

, , 

Senhor Superintendente, 

Com a extinção do Ministério do Interior, e tendo em vista as 

novas diretrizes à serem traçadas no âmb!to dest;•Funqação junto ao Hin.istério 
da Justiça, encaminhamos a v.sa. os processos abaixo discriminados de Homologa 

ção/Demarcação e Declaração de Ocupação de Terras Indlgenas que retornaram do 

r-, 

tros 

HINTER na data de 26 do corrente mês, conforme CI Oll/SUGE/90 em anexo, e O.!:!, 

ria, 

,.... , 

í 

r 

,r-. 

- 

existentes nesta Assessoria, sugerindo e encaminhamento a Divisão Fundiá 

para as providências julgadas convenientes junto a nova Administração. 

01. Proc.FUNAI/BSB/2007/89 - AI KARAJÃ SANTANA ARAGUAIA 
02. Proc.FUNAI/BSB/0256/90 - AI KATUKINA/KAXINAWA FEIJÓ 
03. Proc.FUNAI/BSB/0240/90 - AI SAI CINZA 
04. Proc.FUNAI/BSB/0583/89 - AI ICATU 
os. Proc.FUNAI/BSB/1878/83 - AI PACAAS NOVAS 
06. Proc.MINTER/3181/84-72 - AI BOCA DO ACRE 
07. Proc.MINTER/3211/84-31 - AI ERIKPATSA 
08. Minutas de EMs e Decretos das seguintes Areas lndigenas: 

- URU-EU-~AU-WAU - Processo encaminhado à 2• SUER (Enc. ng 021/SUAF/ 
/90); 

- VANUIRE - Processo 3565/88 - encaminhado à PJ em 12/09/89; 
- JAOUIRI - Processo 3458/77 - encaminhado à PJ em 05/10/89; 
Proc.FUNAI/BSB/1350/89 - AI RIO GREGÓRIO 
Proc.FUNAI/BSB/3336/88 - AI PERIGARA 
Proc.FUNAI/BSB/1462/89 - AI APURI#Ã DO IGARAPt TAUAHIRIM 
Proc.FUNAI/BSB/1352/89 - AI KAXINAWA DO RIO HUMAITA 
Proc.FUNAI/BSB/3387/88 - AI PARECI 
Proc.FUNAI/BSB/3420/88 - AI UTIARITI 
Proc.FUNAI/BSB/1348/89 - AI XICRIN DO RIO CATETt 
Proc.FUNAI/BSB/1461/89 - AI SÃO LEOPOLDO 
Proc.FUNAI/BSB/3459/88 - AI MARAJAt 
Proc.FUNAI/BSB/1351/89 - AI KULINA DO RIO ENVIRA 
Proc.FUNAI/BSB/0003/89 - AI UATI/PARANA 
Proc.FUNAI/BSB/1459/89 - AI TRUARÚ 
Proc.FUNAI/BSB/0551/89 - AI SALUHÃ 
Proc.FUNAI/BSB/1246/89 - AI LAGO AIAPOÃ 
Proc.FUNAI/BSB/1353/89 - AI KAXINAWÃ DO RIO Ji 
Proc.FUNAI/BSB/1248/89 - AI MASSACARÃ 
Proc,FUNAI/BSB/1243/89 - AI BURITI 

09. 
10, 
11. 

• • 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. .e,;-: 

:{ 21. 
22. 
23. :•\';· ·~· ',. ~ ' 't , . . 

"' - . ·~ 
·~-~---, 

24. 
25. 

.;,,,;i. ··.· 

.••.•. j .f • 
.,.ty::lr • :· SH Quadra 702 Sul 

l:Jlfido t.ex, 3~ andar 
CEI' ,o 3:\tl Br.i~illa D.F. 
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FUNAI 

Fundaçãc Nacional do índio 
MINISltáRIO DO INTEAIQA 

CONT. PAPELETA lfll Ô f 3 /SUAF/90 

.- ., . 

26. Proc.FUNAI/BSB/0807/82 - AI PORTO LINDO 
27. Proc.FUNAI/BSB/i250/89 - AI APIAKÃ-KAIABI 
28. Proc.FUNAI/BSB/1241/89 - AI JAPUIRA 
29. Proc.FUNAI/BSB/0738/89 - AI ARIPUANA 
30. Proc.FUNAI/BSB/1239/89 - AI CAPOTO/JARINA •• i~q 
31. Proc.FUNAI/BSB/0290/89 - AI ARAWETt 
32. Proc.NINTER/2228/87-41 - AI TENHARIH TRANSAHAZÔNICA 

Atenciosamente, 

'IJ• 

DE ACORDO. 

Encaminhe-se a Divisão Fundiária. 
Dn, 28/março/1990 

~J •• 
Superlotendent• Sub1tltuto 

Superintendência de A •• untoa 
Fundlõrios • SUAf/FUNAl1 ~ 

.(~ 
,......_ 

- 
SUAF / IIIA/ dcs 

r: 

·:-- 

- 
SEP Quadra 702 Sul 

Edlfklo Lex, 3~ andar 
CEP 70.330 Bnsílla D.f. 

: ~ : l • ; ; ... 
j 

- 
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'),\ Proc. n.~ )23q f 21 . • (w 

Fls. 5\/Êfi]f. -~ 
Rubrica __ ~AT-~-~·:/02/90 

PAGINA~ i 
,-...INI~;TERIO DO INTERIOR 
r- 

SCE:: 

,-..; - -- -·· ·- ·- -- --·-- -- - - -- .. --- ..•... -- _ - ---- -· -·-- ----- - ·- .. - -- - , ••...... -- -- - ··- --- -- - -- -- ....•..... - .. - ....• - - --- -- ..• -- -- -·· ·- . 
r. 
AXPEDIENTE 

,~MI TENTE r,, 
; 

f"uNCAO : PRESIDENTE FUNDACAO 
r" 
r{NTERESSADO : 

TERRA INOIGENA CAPOTO/JARINA 
.f' 

28913/00 PROCESSO .: 00000/000000/00-00 

IRIS PEDRO OE OLIVEIRA 

ENC. PROC. 28870-001239-89-18 E E.M. INTERMINISTE 
RIAL, CONTENDO PROJETO DE DECRETO, VISAN60 DEMARCA 
CAO DA TERRA INDIGENA CAPOTO/JARINA •• NO MUN. DE CO 
LIDER E LUCIARA/MT. 

r"/ EFEi~ ENCIA CARTA 0382 20/10/89 CT/FUNAI/382 
FUNDACAO NACIONAL DO INDIO FUNAI 

DEMARCAC~~o 
r-. 
~:NDEXACAO i0/i0/89 PENDENTE 

fJUTROi3 EXPEDIENT[-:S l~ELACIONADOS 
r: 
r- 

A N D A M E N T O S 

,\ JATA: 
f"CEX 

02/10/B? SEQ.~ 01 ORIGEM= CAA DESTINO: SCH . . . 
r: 
r'\ 

r,,ATA: i1/i0/89 SEQ.: 02 ORIGEM: SCH · DESTINO: CJ 
,....,.EXTO : l)ESP. DO DI~ G I LSON, ENC. P l~ OC. NI~ 28870. 00 i ~~3';i /89-U3 
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DO PROC. FLJNAI/BSB/1239/89, REF. DEMARCACAO AREA INDIGENA CAPOTO/JARIN 
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OF.003/PRESI/N9 Q i 2 /90 

~ 
FUNAI 

Fundação Nacional do Índio 
MINISTERIO DO lmERIOR 

PRESIOêNCIA 

Brasilia, :2 f' de novembro de 1990. 

Senhor Chefe de Gabinete, 

Ao cumprimentá-lo, e para dar cumprimento ao disposto no AL. 

tigo 19, § 19 da Lei n9 6.001, de 19 de dezembrô de 1973 e ao estabelecido pe 

·f· lo Artigo 231 da Constituição Federal, tenho a honra de encaminhar a v.sa. 
o Processo FUNAI/BSB/1239/89, que trata das peças técnicas concernentes à h.Q 

mologação da demarcação da Terra Indigena CAPOTO/JARINA, localizada nos Muni 

cÍpios de Peixoto de Azevedo e São José do Xingu, Estado do Mato Grosso, pro 

posta pela FUNAI para o Grupo Indígena TXUKARRAM~E. 

Tal terra possue superfície de 634.915,2256 hectares e peri 

metro de 415,455 quilômetros, e encontra-se registrada em nome da União Fed.!t_ 

ral nas respectivas Comarca~ e na Delegacia do Serviço de Patrimônio da União. 

Da documentação constam ~apa, memorial descritivo, 

de Decreto, dentre outros. 

minuta 

Nada mais havendo a tratar, reitero votos de estima e con 

sideração. 

Ilmo. Sr. 
Dr. ANTONIO CARWS POJO DO REGO 
MD. Chefe de Gabinete do Ministério da Justiça 
Esplanada dos Ministérios 
BRASÍLIA/DF', 

SUAF/DIF/JJH/dcs 

SEP Quadra 702 Sul 
Edifício Lex, 3si andar 

CEP 70-330 Brasília D.F. 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

órgão S E C R ETA R I A E X E C U T I V A 

JZ.39 i(9 
Folha N2 

ProcessoN2 FUNAl-1239/89 

Rubrica 

Processo encontrado na Secretaria Executi 

va. De ordem, encaminhe-se à FUNAI. 

HJ/SE, em 16 de junho de 1992. 
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PORTARIAS DO PRESIDENTE 
PUBLICADO EM 08/02/95 

Portaria n° 0056/PRES, de 30 de janeiro de 1995. 

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO fNDIO - FUNAI, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Estatuto, aprovado pelo Decreto nª 564, de 08 de junho de 1992, e tendo em visto o que consta do Processo 
nº 08620-1938/94, de 26.08.94, 

RESOLVE: 
Art. l' Aplicar a penalidade de advertência pela transgressão do inciso Ili, do Artigo 116, da Lei nº 

8.112/90, ao servidor JOSÉ ANTONIO MARTINS FLÔRES, Assistente Administrativo NI-A.1, lotado na Administração 
Regional de Rondon6polis. ' 

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura. 

DINARTE NOBRE DE MADEIRO 
Presidente 

Portaria nº 0058/PRES, de 31 de Janeiro de 1995. 

,. . . O PRESIDENTE DA Fl.J!'{DAÇÃO NACIONAL DO fNDIO-FUNAI, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Estatuto aprovado pelo Decreto ng 564, de 8 de junho de 1992 e considerando ao que consta do Memo 
nª 066/DAS/95, 

RESOLVE: 
Art. 111 Extlnguír' o PIN Guarantá do Norte críado através da PP N° 0237/93. 
Art. 2º Criar o Posto Indígena Cachoeira. 
Art. 3° Objetivo: 
Prestar assistência a saúde e realizar promoção social dos grupos Indígenas que estiverem na sua 

jurisdição. 
Art. 4º Localização: 
A sede do Posto Indígena será localizada na Terra Indígena Capoto/Jarina, nas proximidades da 

Cachoeira Von Martids e abaixo da barra do Rio Jari~, no Município de Peixoto Azevedo, Estado de Mato Grosso, 
no ponto da coordenadas geográlicas aproximadas de 10 03' 00" de latitude e S3 00' 00" de longitude oeste. 

Art. 511 Subordinação: 
Este Posto Indígena estará. subordinado à Administração Regional do Xingo. 
Art, 6q Jurisdição do PIN: 
Na Terra Indígena Capoto/Jarlna, este Posto Indígena manterá jurisdição sobre a aldeia abaixo 

mencionada; 
- Aldeia Cachoeira (índios Mentuktire e Tapayuna). 
Art. 7º A lnfra-estrutura de recursos humanos, físicos e financeiros será solicitada pelo Administrador 

Regional do Xingu. 
Art. 8º E~la Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário. 

DINARTE NOBRE DE MADEIRO 
· Presidente 

BRASfLIA I ANOVIII BOLETIM DE SERVIÇO (FUNAI) N110l-02 JAN/1995 
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