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atribuições que lhe confe~e o Artigo 11, item Vil da Lei n• 5.371, de 05 
de dezembro de 1967 e Artigo 71 do Estatuto desta Fundação, aprovado pe 
lo Decreto n• 92.470 de 18 de março de 1986; 

PORTARIA NII 771, DE 09 DE AGOSTO DE 1990 

Considerando que compete à FURAI, na qualidade de Orgão Fed~ 
ral de Assistência às sociedades indígenas, assegurar a poaae_permanente 
das terras por elas habitadas, ·conforme dispõem oa Artigos 23 'e 25' da 
Lei n• 6001, de 19 de dezembro de 1973, combinado com o Artigol•, item 1 
alínea "b" da Léi n• 5371, de 05 de dezembro de 1967 e com o Artigo t•, 
item II, alínea "b" do Estatuto da Fundação; 

Con~iderando que aos Índios é reconhecido o direito de usufru 
to exclusivo das riquezas do solo, doa rios, doa lagoa e de todas as uti 
lidadea existentea naa terraa por eles habitadas, nos precisos termoa do 
Artigo 231 da Constituição Federal; 

·conaiderando que é dever da FURAI promover a defesa do intere.J. 
ae doa indígenas, prevenindo conflitos com a sociedade envolvente; 

Considerando a e~i~tência de grupos indígenas habitantes desta 
área que não possuem suas terras demarcadas, sendo esta~ constantemente 
invadida•; 

Considerando a necessidade da tomada de medidas de urgência na 
área; que· garantam os direitos doa grupos indígenas que nela habitia•; 

\{ Considerando que a FURAI na defeaa doa intereaaes indÍgénaa· • 
. dentro do eapirito do artigó 2•, 1 1• do Decreto n• 88.118/83,apresentou 

e obteve o Parecer n• 049, de 03 de •aio de 1985, ª"ainado '.pelos repr~ 
sentantes da FUNA·I, 'KI'RTER e JIIllAD, reconhecendo c'omo de 'pó ase ·permanen- 
te do grupo indígena, assim câracterizado e identificado conforme·o con~ ·\ 
tido no Proce~ao FUNAI/BSB/0447/79; · 

-·· 
Considerando que parte da área em questão já fora interditada 

anterior•ente para fina de atraçio do.grupo indígena, nos ter•o• -do D~ 
ereto e• 74.172, de 10 de junho de 1972, necessitando portanto; sua cor 
reção, face aos estudos realizados _e a localização d·e novas aldeias. e de 
área• de interesses do grupo indÍ&e.~a; . · 

Coºn•iderando, que na vigência do Decreto o•. 94. 945/87, quando 
da participação de representante oficial do Governo do Estado do A•apá~o 
•enio manifestou-se favõravel a aprovação dos li•ites estabelecido• pela 
FURAl,·conforme ata dá 7• reunião do GTI, de 03 de agosto de 1988, reaoi 
-.e: 

. I - interditar para efeito de segurança, garantia da vida e 
do bem estar dos Índios Vaiipi, a área de terra lÓçalizada nos nnnicí 
pioa de &l•eri•, Mazagão e Macapá, Estado do Amapá, coa uma superfície A 
prozi•ada de.543.000 ha {quinhentos e quarenta e três mil hectaYea) apra 
xiaadaaente, assim.delimitada: \ . t 

. Rorte/Leate: Partindo Iº Ponto 01 de coordeb.adaa geográficas A 
proximadaa~Ol 51' 40w Se 54 64' 30w vgr., localizado na cabeceira do 
Rio 'lnipaco, segue por eate, a 'jusante, até. o Ponto 02 -de · coordenada• 
geográficas aproxi•adaa 01 _29' oo• .s e 53 02' 20" vgr~, localizado- · na 
confluência com o .-Igarapé J:uiu; daí, segue por este, a montante, ·até : o 
Pontõ 03 de coordénadaa geográficas aproximadas 01 32' 00" Se 52 53•20• 
vgr., localizado em aua cabe_ceira; ilaí, •egue· por uma li~ha reta,·~~ · o 

Ponto·o4 de coordenadas geográficas apróximadaa 01 18'30" Se 52 45•5ow 
wgr., localizado na cabeceira do Igarapé Agua Preta; daí, aegne pores 
t~, • jusante, até.o Ponto 05 de coordenadas geográficas aproximada• 
01 09' 38" .S e 52 37' 20" wgr., local.izado na confluência coa o Rio Tucu 
uapi, daí. •egne por este, a jusante, até o Ponto 06 de coordenadas ge..!!. 
gráficas aprozimadaa 01 09'20" Se 52 29'42" v~r., localizado na coo~ 
fluência co• o Igarapé Yarã ou Myrysiry; daí, segue por eate, a montan 
te,~téo Ponto O~ de coor~enadaa geográficas aproximada• 01 01'20w e 
52 30'38" vgr., localizado em sua cabeceira; daí, segue por uma tinba 
reta, até o Ponto 08 de coordenadas geográficas aproximadas 00 57'58" S 
e 52 28'00" vgr., localizado na confluência de Igarapé lpnon co• o laa- 
rapé Bary. · 

SUL: Do ponto antes descrito, segue pelo Igarapé Bary, a ana 
tante, até,o Ponto 09 de coordenadas geogrâlicas aprozimadaa 00 51'20" 
Se 52 40'00" vgr., localizado em sua cabeceira: daí, segue por u•a li 
oba reta, até o Ponto 10 de coordenadas geográficas aprozi•adaa 
00 46'DO" S e52 49'30" vgr., localizado ua cabec~ra do Igarapé Nucuru, 
daí, segue por este, a jusante, até a confluência co• o Igarapé ~vaaary, 
e por este, a juaaóte, até o Ponto 11 de coor~enadaa geográfica• aproxi 
•adas 00 39110" Se 53 07110" vgr., localizado·na c~nfluência coa o Iio 
.larL 

OESTE: Do ponto antes descrito, sêgue pelo Rio Jari, a aontaA 
~e. a~é a confluência co• o 2io A•apari. e por este~ a aoutante, até o 

Ponto 12 de coordenadas geográficas aproximad•a 01 22'30" Se 53 09'20n t 
vgr., localizado na confluência com o lgarapé Yaki, .daí, segue por este J 
a montante, até o Ponto 13 de coordenadas geográficas aproximadas 
01 38'50" Se 5~ 13'20" vgr., localizado em sua cabeceira; daí • segue 
por uma linha reta, até o Ponto 01, inicial da descrição de~te peri 
metro.· 

II - Determinar que para efeito de ~ontrole administrativo, a 
área em referê»cia denominar-se-á Área Indígena Waiãpi, subordinada â 
Administração Regional de Oiapoque - 4a~ Superintendência Executiv.,a Re 
gional/4a. SUER. · - 

· Ili - Vedar o ingresso de uão Índios, na área ora interditada 
aem expressa autorização da FUBAI. · 
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