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A~EA INDlGENA EVARE I
Supp1·ficiP eprcximada

313.125

Peri111etro aproximado

ha

390 Km

DESCRIÇAO DO PERlMETRO
lni ci a-se no ponto 01 de coordenadas geoqrá ficas aprox imadas 03924 '0011S
e
6993410011Wgr.,
"localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação; dai,
segue-se por uma linha reta de azimute e distincia

aproximados

de 67930'

ate encontrar o ponto 02 de coordenadas qenqráf ca s

20.000 metros,

í

madas 0391911011S

e 6992213011Wgr.,

pês sem denominação

localizado

e

aproxj_

na conf l uânc i a de dois

i gar~

segue-se por una linha reta de azimute e distãn
eia aproximados . de 103915' e 18.800 metros, ate encontrar o ponto 03
de
coordenadas geÓgrâficas aproximadas 03Q21 '35"S e 6991214011Wgr.,
localizado

11a confluência

LESTE

; dai,

de um igarapé sem denominação com o Paranã de Jacurapã.

Do ponto antes descrito,
íll.P

encontrar

segue-se a montante do Igarapé sem

o ponto 04 de coordenadas geogrãficas

e 6991410611Wgr.,

localizado

em sua respectiva

uma linha reta de azimute e distância
tros,
1?'18"S

ate encontrar

aproximadas 03923'40º5

cabeceira;

aproximados

daí,

de 163930'

o ponto 05 de coordenadas geogrãficas

e 69Q12.15011Wgr.,

ã

localizado

denominação
seque-se por

e 7.100

m~

aproximadas

039

margem esquerda do Rio Solimões;dai,,

até encontrar o ponto 06 de coordena
das geogrãfi cas aproximadas 03927 '3D11S e 69914 1S811Wgr •• localizado a
ma.!:_
gem esquerda do Rio Solimões; daí, segue-se por una 1 i nha reta de azimute

Sf-~ue-se a montante do referido

rio,

e distância aproximados de 354900' e 4.200 metros, atê encontrar o
ponto
07 de coordenadas geogrãficas aproximadas 03Q25'1011S e 6991510011Wgr;
dai,
sr-que-s e por uma 1 inha reta de azimute e distânc.ia aproximados de 243900'
e 7.400 metros,

atê encontrar

o ponto 08 de coordenadas geogrificas

apr~

ximadas 0392710011S
e 69918'4511Wgr:, locálizado na margem de um igarap~ sem
de nomi nação.afluente do Paranã de Jacur apà ; dai, se que -se por esse
lgar~
p~ at~ o ponto 09 de coordenadas geogrificas aproximadas 03927'5511S e 699
20'1911vlgr., localizado ã margem do citado Igarapé; dai, segue-se uma linha
reta de azimute e distincia

aproximados de 2239001

e 13.400

metros,

at;
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encontrar o ponto 10 de coordenadas geográficas aproximadas 03Q33'08"S
e
69925'18"Wgr.; daT, segue-se por uma linha reta de azimute e
distãncia
aproximados de 119Q15 e 5 .500 metros, até encontrar o ponto 11 de coorde
nadas geográficas aproximadas 03934 14611S e 69922 125"Wgr. , localizado
a
margem esquerda do Rio Solimões; daí, segue a montante pelo citado Rio ate
encontrar o ponto 12 de coordenadas geogrificas aproximadas 04Q07'38"S
e
69928'1011Wgr., localizado na confluência de um Paranã formador da Ilha do
Caldeirão com o Rio Solimões; dai, segue-se por esse Paranã até encontrar
o ponto 13 de coordenadas geogrâficas aproximadas 04Q11 '25"S e
69927 20"
Hgr •• localizado na confluência do citado Paraná com o Rio Solimões.
1

1

SUL

OESTE

: Do ponto antes descrito, segue-se a montante pela margem esquerda do

Rio
Solim6es, até encontrar o ponto 14de coordenadas geogrãficas
aproximadas
04920'3711S e 69941 '58"Wgr., localizado a margem esquerda do citado
Rio;
dai. segue-se por uma linha reta de azimute e distância aproximados
de
328915' e 12.800 metros, ate encontrar o ponto 15 de coordenadas geogrâf!
igarapé
cas 04914'5611S e 69Q4512511Wgr., localizado na confluência de um
sem denominação com o Igarapé Tacana,

Do ponto antes descrito, segue-se a montante do Igarapé Tacana até

enco~
trar o ponto 16 de coordenadas geogrãficas aproximadas 04914'15"S e 69946'
50"Wgr., localizado na confluência de um igarapé sem denominação com
o
Igarapé Tacana; dai, segue-se a montante do lgarapê sem denominação
ate
sua cabeceira, localizando-se o ponto 17 de coordenadas geográficas
ap.r~
ximadas 04909'58"5 e 69946'05"Wgr.; dai, segue-se por uma linha reta
de
azimute e distincia aproximados de 08930 e 17.600 metros, até encontrar
o ponto 18 de coordenadas geograficas aproximadas 04900 '32"S e 69944 '35"
Hgr., loca 1 z ado na confluência de um i garape sem denominação com o I gar~
pé de Belem; dai, segue-se a montante do Igarapé de Be1em atê encontrar o
ponto 19 de coordenadas geogrâfí cas aproximadas 03959 10011S e
69945 10011
Hgr., localizado na confluência de um i.garape sem denominação com o Igar~
pé de Belêm; dai, segue-se a montante ~o Igarapé sem denominação ate sua
cabeceira, localizando-se o ponto 20 de coordenadas geográficas
aproxim~
das 03Q57'38 S e 69Q45'22"Wgr.; dai, segue-se por uma linha reta de azim~
te e distância aproximados de 3459301 e 16.600 metros, até encontrar
o
ponto 21 de coordenadas geogrã ficas aproxima das 03Q48 '50"5 e 69947 '40"Wgr .,
1

í

11

-

-··~-

PROPC<-~:'-\ .::: - '!~1,,11NAR PARA 0/SCUSSÃC

Sl'I' ()u;ulr~ "'02

e

~Ili

Ed,liuu l cv , ~" antiai
<:EI' -o ~ ~o l\r,híli.i D 1

1
'

! í_ ~

i \ ....

r:

,.8,.~.Stí..51187

~~
~

Fl lNAI

1 und.,\:."

N.1, 1,111.11

do

111111,,

MINIS1f mo PO INH-RIOR

ã

localizado

margem de um igarapê formador do Igarapé São Gerônimo;

segue-se por uma linha reta de azimute e distância

apro x imados de

daí,

54930' e

14. 500 metros; ate encontrar o ponto 22 de coordenadas qeogrãfi cas
modas 0394412011S

e 69941 '1911Wgr., localizado

na cabeceira

sem denominação, formador do Igarapé Jacurapâ;
pê a jusante

dai,

de um

igarapé

segue-se por esse Igar!

atê encontrar o ponto 23 de coordenadas geogrãficas

das 03942'15"5 e 69938'4011Wgr., localizado

na confluência

pe com outro formador do Igarapé Jacur apâ ; dai,

aproxj

aproxim!

do citado

igar~

segue por uma linha

reta

de azimute e distincia aproximados de 326915' e 3.700 metros, até
enco~
140"S
trar o ponto 24 de coordenadas geogrã ficas aproximadas 03940
e 69939'
59"Wgr., localizado na cabeceira de um igarapé sem denominação; daí,
s~
gue-se a jusante pelo citado igarapé até encontrar o ponto 25 de coorden!
das geogrãficas
fluência

aproximadas

03937 'SO"S e 69937 'OO"Wgr., localizado

na

deste com um outro igarapé formador pela margem esquerda do

rapé Jacurapã\

dai,

segue-se por

uma linha reta de azimute e

aproximados de 09QOO' e 8.500 metros, atê encontrar

co~
Ig~

di stãncia

o ponto 26 de coorden_!

das geogrãficas aproximadas 03932 '38"S e 6993611 O"Wgr., loca 1 iz edo na CD!:!_
fluência de dois igarapés sem denominação; daí, segue por um dos igarapés

ã montante ate sua cabeceira,onde

localiza-se

o ponto 27 de

coordenadas

geogrãfi cas aproximadas 03929 '2011S e 69936 '38"Wgr.; daí, segue por
1.JT1a
linha reta de azimute e distância aproximados de 179301 e 1.500 metros até
encontrar

o ponto 28 de coordenadas geogrãfi cas aproximadas 03928 '30"S

69936'2211Wgr.,

localizado

e

na cabeceira de um igarapé sem denominação; dai,

segue-se por este igarapé a jusante

ate encontrar

o ponto 29 de

coorden~

das geogrãf i cas aproximadas 03925 '5011S e 69932 • 45"Wgr., loca 1 izado na

con

fluência com um outro igarapé sem denominação,afluente pela margem esque!:.
da do Igarapê Jacurapã; dai, segue a montante
do igarapé sem denomina
cão até sua cabeceira

ponto 01, inicial

do presente descritivo.
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Surerf1cie arroximada 93.950 ha
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DESCRIÇAO DO PERIMETRO
llORTE

Inicia-se no ponto 01 de coordenadas geogrãficas aproximadas 03930 '48"5 e
69920'10 Wgr., localizado na confluência de um Paraná com o Rio Solimões;
dai, segue-se por uma linha reta de azimute e distância aproximados
de
90900' e 12.500 metros, atê encontrar o ponto 02 de coordenadas
geogrãf!
cas aproximadas 03Q30'50"S e 69913'25"Wgr., localizado na cabeceira de um
igarapé sem denominação,afluente do Rio Solimões.
11

LESTE

Do ponto antes descrito, segue-se por uma linha reta de azimute e
di stã~
eia aproximados de 180900' e 23.100 metros, atê encontrar o ponto 03
de
coordenadas geogrãf i cas aproximadas 03943 20 S e 69913 • 19 ~/gr. , loca 1 i zado
na confluência de dois igarapés sem denominação ; dai, segue-se a montante
de um dos igarapes ate sua cabeceira, onde localiza-se o ponto 04 de coo!
denadas geogrãficas aproximadas 03Q46'10 S e 69914'40 Wgr,; daí, segue-se
por uma linha reta de azimute e distância aproximados de 180930' e 7.400
metros ate encontrar o ponto 05 de coordenadas geogrãficas
aproximadas
03950 03 S e 69914'40"Wgr., localizado na conflu~ncia de dois igarapés s~m
deuom i nação ; dai, segue-se a montante de um dos igarapés ate sua cabece]
ra , onde localiza-se o ponto 06 de coordenadas geogrã ficas
aproximadas
13111Wgr.;
03Q5112811S e 69915
dai, segue-se oor uma linha reta de azimute e
distância aproximados de 192930' e 5.300 metros, ate encontrar o ponto 07
de coordenadas geogrâficas. aproximadas 03Q54 02 S e 69915'31"Wgr., local_!
zado ã margem de um lago sem denominação, nascente de um igarapé afluente
do Rio Solimões; dai, segue contornando o citado lago ate encontrar o po~
to 08 de coordenadas geogrâfi cas · apro x'ímadas 03954 40 S e
69Q16 '25"Wgr.,
localizado na nascente do igarapé sem denominação afluente do Rio
Sol!
mões; dai, segue-se a jusante do citado igarapé atê encontrar o ponto
09
de coordenadas geogrãf i cas aproximadas 04904 '18"S e 69922 '45"Wgr.
1
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ponto antes descrito,

segue-se por uma linha reta de azimute e

distâ~

eia aproximados de 270900' e 4.500 metros, ate encontrar o ponto 10
coordenadas geogrãfi cas aproximadas 04904 '05"5 e 69925 '0511Wgr.,
na ca bece ira de um i garapê sem denominação. afluente

Rio Solimões; daí,

segue-se a jusante

OE.STE

na sua confluência

Do ponto antes descrito,
tido jusante

loca 1 i zado

da margem direita

segue-se pela

com Rio Solimões.

margem direita

do Rio Solimões sen

o ponto 12 de coordenadas geográficas
das 03937 '04115 e 69921 '2011Wgr., localizado na conf'l uenc i a de um
segue-se por esse Paraná até a confluência

Rio Solimões, ponto 01 inicial

e_!!

e

aproximadas 04906'4011S

até encontrar

com o Rio Solimões; daí,

do

do igarapé sem denominação, até

contrar o ponto 11 de coordenadas geográficas
69927'50"Wgr., localizado

de

aproxim~
Paranã
com

o

da presente descrição.
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