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Resumo 

Na Amazônia, as políticas de destinação de terras públicas 

constroem-se a partir de aparelhamentos jurídicos que, comumente, 

sinalizam a situações bastante alheias aos camponeses e outras 

populações que ocupam a região. Historicamente, tais políticas 

tendem a se delinear em favor da construção das condições formais 

para a apropriação privada da terra pelo grande capital. Por outro 

lado, apresentam pouca – e algumas vezes nenhuma – vocação para 

dar conta da diversidade social e cultural das ocupações camponesas. 

O atuar deste aparelho jurídico e político, entretanto, não é linear, 

mas produtor de movimentos contraditórios, abrindo condições para 

recriação e reprodução das possibilidades de acesso à terra a 

posseiros, quilombolas, ribeirinhos, varjeiros, beiradeiros e diversos 

outros grupos da floresta. 

Esta pesquisa trata essencialmente dos caminhos e descaminhos 

das políticas de destinação de terras públicas na Amazônia, em 

especial, no oeste paraense. Pretende entender os processos que as 

engendram, suas diversas modalidades e suas contradições 

inerentes.  

Especial atenção é dada à prática – ainda em voga – de se 

entregar, sob discursos sociais, terra e recursos ao capital. Mais 

precisamente, ao estudo de como, pela implementação abrupta de 

uma gigantesca área de assentamentos de reforma agrária, serviu-se 

não aos clientes da reforma agrária, mas a madeireiros, grileiros e à 

fabricação de números fictícios para os índices de famílias 

assentadas. 

Palavras-chave: destinação de terras públicas; reforma agrária; 

grilagem; unidades de conservação; Amazônia-Pará. 
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Abstract 

Policies related to the destination of public lands in Amazonia are 

built upon judicial instruments that often derive from situations far 

removed from those lived by peasants and other populations who 

occupy the region. Historically such policies have tended to be shaped 

in favour of the construction of formal conditions that enable private 

appropriation of land by large-scale capital. On the other hand, these 

policies offer little – and in some cases, no – inclination to do justice 

to the social and cultural diversity of peasant occupations. 

Nonetheless, the actions by this judicial and political apparatus are 

not linear; rather they have produced contradictory movements, 

creating conditions which foster the re-creation and reproduction of 

possibilities of access to land by occupants who do not hold titles, 

descendants of runaway slaves, riverine dwellers, floodplain dwellers, 

riverbank dwellers and several other forest groups. 

This research essentially considers the ebbs and flows involved 

in the politics of public land destination in Amazonia, with a focus on 

the western portion of the state of Pará in the Brazilian Amazon. It 

aims to understand the processes that engendered them, their 

diverse modalities and inherent contradictions. 

Particular attention is paid to the – still current – practice of 

handing over land and resources to large-scale capital under the guise 

of social discourse. Specifically, a study has been conducted on how 

the abrupt establishment of an immense area destined for land reform 

settlements benefitted loggers and land grabbers and produced 

falsified lists of settled families, instead of real land reform clients. 

Keywords: destination of public lands; land reform; land grabbing; 

conservation areas; Amazonia – Pará state.  
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Introdução 

“E nós ficamos devolutos”, disse dona Maria Raimunda, 

moradora do rio Iriri (Altamira, PA), ao sintetizar a situação de sua 

família ao ser expulsa da terra, “no bico de espingarda azeitada”, por 

um grande e violento grileiro. Tratava-se de uma ocupação 

centenária de cerca de 90 famílias ribeirinhas, todas sobre terras 

devolutas do estado do Pará. 

Muito provavelmente, nenhuma delas se deu conta da mudança 

do status fundiário de suas terras quando, em 1971, a área em que 

viviam foi federalizada – juntamente com 70% do estado – pelo 

Decreto-Lei no 1.164. Também nada lhes deve ter mudado a partir de 

1987 e 1988, quando por força de outros dois decretos, o nº 2.375 e 

o nº 95.859, as áreas federalizadas em 1971 e não arrecadadas até 
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1987 voltaram a reintegrar o patrimônio estadual na qualidade de 

terras devolutas. 

Diferença mesmo, para as famílias beiradeiras do rio Iriri, foi a 

grilagem de mais de 1,5 milhão de hectares praticada pelo industrial 

mineiro, radicado no Rio de Janeiro, Júlio Vito Pentagna Guimarães, 

por meio de documentos grosseiramente forjados na química mágica 

e obscura dos cartórios de Altamira. Nesse ato, as terras em que 

viviam destacaram-se (ilegalmente) do patrimônio público e 

passaram a integrar o patrimônio privado do industrial latifundiário, a 

despeito das dezenas de famílias que viviam secularmente naquelas 

terras. Frente à brutal coerção implantada, a grande maioria das 

famílias abandonou a área, instalando-se a montante e a jusante da 

área grilada ou simplesmente atravessando o rio e fixando-se, à 

margem esquerda, na Terra Indígena Cachoeira Seca, com a 

anuência daquela população indígena. 

Em 2006, nova mudança na situação fundiária: outro decreto 

cria a Resex do Rio Iriri sobre a área grilada por Júlio Vito e confere 

às famílias ribeirinhas o direito à terra. Porém, o reconhecimento 

deste direito chega por meio de uma Unidade de Conservação 

ambiental, o que, contraditoriamente, traz consigo novos 

condicionantes e limitantes ao uso tradicionalmente estabelecido da 

área, resolvendo conflitos com o grileiro na mesma medida em que 

cria outros na relação com o Estado. 

Ainda outra, no mesmo contexto, sobre parte da área ocupada 

pelas famílias ribeirinhas, veio também a decretação da Estação 
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Ecológica da Terra do Meio, uma Unidade de Conservação ambiental 

de proteção integral, ou seja, uma modalidade que vedava aos 

ribeirinhos qualquer acesso a uma área tradicionalmente utilizada 

para extrativismo. 

Na Amazônia, as políticas de destinação de terras públicas, com 

seus respectivos aparelhamentos jurídicos, apontam, comumente, a 

uma pluralidade de situações bastante alheias às populações que as 

ocupam. Tais políticas tendem a se delinear em favor da construção 

das condições formais para a apropriação privada da terra pelo 

grande capital. Por outro lado, elas apresentam pouca – e algumas 

vezes nenhuma – vocação para dar conta da diversidade social e 

cultural das populações camponesas, quilombolas e indígenas que 

ocupam as florestas. 

O atuar deste aparelho jurídico-político, entretanto, não é 

linear, mas produtor de movimentos contraditórios, abrindo condições 

para recriação e reprodução das possibilidades de acesso à terra aos 

“pobres do campo”.1 

Esta pesquisa trata essencialmente dos caminhos e 

descaminhos das políticas de destinação de terras públicas na 

Amazônia. Pretende entender os processos que as engendram, suas 

diversas modalidades e suas inerentes contradições. 

1 Entenderemos por “pobre” uma ampla categoria que “abrange todo tipo de 
pobreza – desde a miséria da fome até a falta de justiça e de direitos, a 
desigualdade, a opressão, a falta de liberdade, o comprometimento de fé pela 
degradação do homem” (MARTINS, José de Souza. A chegada do estranho. São 
Paulo: Hucitec, 1993. p. 146). 
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Não se espera um esgotamento das formas de destinação de 

terras públicas, pois os instrumentos usados pelos órgãos federal e 

estaduais são demasiado variados. Na gleba Lago Grande, por 

exemplo, uma porção de terras no município de Santarém, há mais 

de 20 formas de alienação de terras públicas a particulares.2 

Com foco no oeste paraense, espera-se identificar, espacializar 

e compreender criticamente o que são terras devolutas (federais e 

estaduais), terras arrecadadas com ações discriminatórias, terras 

arrecadadas sumariamente, Projetos Integrados de Colonização 

(PIC), áreas militares, faixas de fronteira, áreas com processos 

específicos de arrecadação, como o Polígono de Altamira, entre 

outras situações fundiárias. 

A partir desta base, e em escala mais específica, serão 

analisadas as seguintes formas de destinação de terras: 

assentamentos de reforma agrária; regularização fundiária (Programa 

Terra Legal); grilagens e Unidades de Conservação. 

Categorias de destinação de terras ou ordenamento territorial 

como Terras Indígenas, Territórios Quilombolas, Faixas de Fronteira e 

Concessões Minerais e Florestais serão apenas quantificados para fim 

de se completar a malha fundiária que se pretende retratar, sem, no 

entanto, adentrar em qualquer pretensão de análise destas situações, 

2 FOLHES, Ricardo. Cenários de mudanças do uso da terra para o Lago Grande: 
explorando uma abordagem participativa em multiescala para o PAE Lago 
Grande (Santarém-PA). Belém, 2010. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Ambientais) – UFPA-MPEG-Embrapa. 
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uma vez que tais pautas trariam questões demasiado amplas e fora 

do escopo deste trabalho. 

Quanto à estrutura do trabalho, no Capítulo 1 estão os 

recortes temáticos, objetos, objetivos e hipóteses; os recortes 

espaciais e temporais da pesquisa; e o aparato teórico-metodológico 

adotado para a abordagem que se seguirá. O recorte espacial será a 

área de atuação da Superintendência Regional nº 30 do Incra (SR30), 

no oeste paraense. O recorte temporal priorizará o ano de criação de 

tal Superintendência, 2004, até 2012. A explanação teórico-

metodológica nesse capítulo não será demasiado longa, uma vez que 

tais lentes retornarão mais pormenorizadas à medida que se expuser 

a discussão empírica. Tentar-se-á aproximar, assim, as premissas 

empíricas das premissas teóricas. 

No Capítulo 2, discutir-se-á, com base em uma perspectiva 

histórica, as transformações do aparato jurídico e político construído 

para reger a destinação de terras públicas no oeste paraense. Não se 

pretende promover um levantamento histórico geral das legislações 

que tratam da ocupação das terras públicas no Brasil, exercício já 

bastante elaborado no Direito. Espera-se, antes, que o recorte 

histórico se restrinja ao que tange e explica as situações trabalhadas 

nesta tese. 

Importa ressaltar que não se objetiva uma análise jurídica, 

mas, antes, uma compreensão sociopolítica do que tais normativas 

exprimem e do contexto que a produziram, visando ainda a 
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elaboração da territorialização do efeito e abrangência de tais 

normas.  

Quando se fala em territorializar os feitos produzidos pela 

legislação citada, trata-se da meta de compor uma base cartográfica 

que possa georreferenciar e analisar, dentro do recorte da SR30, as 

diversas categorias fundiárias que se sobrepuseram, notadamente, as 

seguintes: 

I. Terras federalizadas por conta do Decreto no 1164/71: 

a. Terras arrecadadas; 

i. Terras arrecadadas sumariamente; 

ii. Terras arrecadadas mediante ações 

discriminatórias; 

b. Terras federalizadas devolutas e devolvidas ao estado 

do Pará por força do Decreto-Lei no 2.375 de 1987; 

c. Terras federalizadas devolutas até 1987 e não 

devolvidas ao estado do Pará por serem consideradas 

“indispensáveis à segurança nacional”, integrantes à 

faixa de fronteira e aos municípios de Humaitá (AM), 

São Gabriel da Cachoeira (AM), Caracaraí (RR), Porto 

Velho (RO), Ji-Paraná (RO), Vilhena (RO), Altamira 

(PA), Itaituba (PA), Marabá (PA) e Imperatriz (MA); 

d. Terras indígenas e unidades de conservação criadas 

antes do Decreto-Lei no 2375/1987; 

e. Áreas militares, faixas de fronteira e as terras 

federais devolutas devolvidas ao estado do Pará nos 

municípios acima mencionados por não mais serem 
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consideradas como “indispensáveis à segurança 

nacional”, conforme o Decreto no 95859/1988. 

 

II. Terras estaduais: 

a. Devolutas; 

b. Arrecadadas; 

c. Projetos fundiários estaduais. 

 

III. Projetos fundiários federais: 

a. Projetos de Colonização Integrados (PIC); 

b. Polígono de Altamira; 

 

IV.  Áreas de destinação especial: 

a. Terras Indígenas; 

b. Unidades de Conservação; 

i. Unidades de Conservação de Proteção Integral; 

ii. Unidades de Conservação de Uso Sustentável; 

c. Territórios Quilombolas; 

d. Concessões Florestais; 

e. Assentamentos de reforma agrária;  

f. Áreas passíveis de serem alvo de regularização 

fundiária por meio do Programa Terra Legal (federal) 

ou do Programa Pará Rural (estadual). 

 

O aparato normativo jurídico e político exposto até então, 

conforme seu notado acento liberal, enfatizou e chegou a absolutizar 
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a propriedade privada. Nesse sentido, o Capítulo 3, analisa o 

“Registro e Transmissão de Imóveis pelo Sistema Torrens”, algo 

inicialmente pensado como o primeiro sistema de registro imobiliário 

do país e, conforme se defende nesta tese, acabou por transformar-

se em um sofisticado aparato da grilagem. Esse capítulo estuda as 

transformações do uso desse aparato jurídico e analisa um caso em 

que uma empresa privada seguiu um dos principais protocolos de 

grilagem – a falsificação, o adulteramento e o registro fraudulento de 

“Títulos de Posse” emitidos pelo estado do Pará no final do século XIX 

– e, por meio do registro Torrens, atingiu, teoricamente, uma forma 

de intocabilidade da “sua” propriedade privada, mesmo que formada 

de terras públicas roubadas. 

Além do “clássico” protocolo adotado pela grilagem de se 

falsificar títulos e registros, como abordado no Capítulo 3, há outro 

procedimento ainda mais comum para a grilagem de terras públicas, 

ao menos em termos do número de praticantes: a apropriação de 

terras públicas por meio de invasões seguidas de tentativas de 

regularização fundiária, legitimando-se a detenção como “fato 

consumado”. Desde 2009, tal modus operandi ganhou status de 

política pública e é “legitimado” pelo Programa Terra Legal. Disso 

trata o Capítulo 4: a Medida Provisória no 458/2009, que dispôs 

“sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes em terras 

situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia Legal”, 

sancionada na forma da Lei Ordinária no 11.952/2009 pelo presidente 

Lula em 25 de junho de 2009. Pretende-se mostrar como, a partir da 

enfática urgência de ações de regularização fundiária na Amazônia, 
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construiu-se um aparato para – muito mais do que fazer 

regularização fundiária – “legalizar” a grilagem de terras públicas nos 

estados amazônicos. 

O Capítulo 5 detalha como ainda vigora a prática de se 

entregar terra e recursos ao capital sob discursos sociais. Mais 

precisamente, demonstra tal premissa tendo-se por base a exposição 

e análise de casos empíricos, como a implementação de uma 

gigantesca área de assentamentos de reforma agrária que serviu, não 

aos clientes da reforma agrária, mas a madeireiros, grileiros e a 

fabricação de números fictícios para os índices de famílias assentadas 

divulgados pelo Governo Federal ao final do II Plano Nacional de 

Reforma Agrária.  

As unidades de conservação, tratadas no Capítulo 6, para além 

de sua função de proteção ambiental, também acabaram por ser 

usadas como forma de exclusão social, como no caso do Parque 

Nacional da Amazônia. Mas, contraditoriamente, também serviram 

como meio de luta por reconhecimento do direito ao território de uma 

população que a legislação categoriza como população tradicional ou 

povos e comunidades tradicionais.  

Em que pese considerá-los, neste trabalho, como camponeses, 

não se pode fugir ao uso das categorias população tradicional ou 

povos e comunidades tradicionais, uma vez que legislação específica 

as estabelecem como quesito para condicionar acesso à terra e 

outros direitos especiais. 
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A apresentação e a análise do caso do rio Uruará demonstram a 

estratégia das populações ribeirinhas de se alinharem a um discurso 

ambiental como forma de luta pela terra e, por outro lado, como 

madeireiras e grileiros seguem estratégia parecida e também lutam 

pela criação de unidades de conservação de outras modalidades que 

lhes garantiriam, por meio do controle dos recursos, o controle da terra. 

Com base nesse mesmo exemplo, discute-se, então, o papel 

contraditório das unidades de conservação ao servirem como meio de 

acesso à terra pela população tradicional, mas, por outro lado também 

prestarem-se de instrumento do capital para controle da terra e de 

seus recursos, particularmente na implementação das modalidades 

Áreas de Proteção Ambiental (APA) e Florestas Nacionais (Flonas). 

O Capítulo 7 propõe, como conclusão, relacionar os fatos 

apresentados com dinâmicas em maior escala. Tentar-se-á entender 

como, a partir dos casos estudados, reproduziu-se a condição de, 

com a territorialização do capital, haver a criação de possibilidades de 

recriação camponesa, assim como, por outro lado, a partir das lutas 

camponesas e ambientais, o capital também cria novos mecanismos 

para possibilitar a expansão do seu controle do território. 
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1 Procedimentos de pesquisa e pressupostos 
teórico-metodológicos 
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1.1 Delimitações e recortes 

1.1.1 Espacial e temporal 

Tem-se como objeto da pesquisa o processo de destinação e a 

pluralidade de formas de apropriação da terra na Amazônia. A área 

especificamente trabalhada em menor escala é o oeste do Pará, na 

abrangência de atuação da Superintendência Regional no 30 do Incra 

(SR30), uma extensão aproximada de 70 milhões de hectares, 

conforme ilustrado no Mapa 1.1.  

O recorte espacial explica-se por diversas razões. Nessa 

extensão, todas as diretrizes em termos de destinação de terras 

públicas tomadas pelo Incra são oriundas de uma só superintendência 

(a SR30) e, portanto, têm critérios de uniformidade. Também é 
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relevante o fato de essa área ficar sob a jurisdição da gerência do 

Ibama de Santarém. Outro ponto importante é o fato de que se 

conjuga a pesquisa com o trabalho de perito ad hoc do Ministério 

Público Federal do Pará3, onde atuo em causas de conflito pela terra 

envolvendo camponeses (em suas diferentes matizes) e indígenas. 

Tal área de atuação refere-se às jurisdições da Procuradoria da 

República de Santarém e a de Altamira, que, somadas, coincidem 

com a área da SR30. Também, com pequenas diferenças na fronteira 

leste, a área da SR30 coincide com os limites do movimento que 

pretende emancipar do Pará o Estado do Tapajós. Acredita-se 

também que tal recorte dá conta da situação que a tese ora proposta 

pretende estudar e sustentar. 

Os estudos enfocarão com prioridade os ocorridos no período de 

2004 a 2010. A delimitação temporal explica-se pelo fato de, neste 

ano, ter sido criada a SR30 e, a partir daí, passar a ocorrer uma 

adoção de políticas um tanto diferenciadas em relação à destinação 

de terras públicas. Até então, a região ficava sob a administração da 

Superintendência Regional no 01 do Incra (SR01), sediada em Belém. 

A criação da SR30 foi motivada, inclusive, por escândalos envolvendo 

o então superintendente Roberto Faro em esquemas criminosos para 

grilagem de terras.4 

3 As diversas implicações metodológicas e técnicas dessa sobreposição de 
atuações, perito e pesquisador, serão discutidas adiante. 
4 Cf. <http://www7.dpf.gov.br/DCS/Resumo_OP_2003-2004.htm#OPERAÇÃO 
FAROESTE>. Acessado em: abr. 2011. Ver também CASTRO, Maria Conceição. 
Mobilização do trabalho na Amazônia: o Oeste do Pará entre grilos, latifúndios, 
cobiças e tensões. São Paulo, 2008. Tese (Doutorado em Geografia) – FFLCH-
USP. 
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Mapa 1.1 – Área de atuação da SR30, o recorte espacial do estudo. 
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1.1.2 Temático 

Tratando-se da apropriação privada da terra na área e no 

período especificados, a abordagem será restrita a determinados 

aparatos jurídicos, políticas públicas e programas estatais de 

destinação de terras públicas, quais sejam: 

1. Assentamentos de reforma agrária; 

2. Regularização fundiária (Programa Terra Legal); 

3. Grilagens (efetivadas por caminhos legais, apesar de 

ilegais na origem); 

4. Unidades de Conservação. 

 

A rigor, essas não seriam cinco categorias de políticas públicas 

para destinação das terras do estado do Pará e da União. 

Formalmente falando, não se poderia dizer que a grilagem seria uma 

política pública de encaminhamentos fundiários. Porém, como se 

verá, a apropriação privada por meio de artifícios ilícitos reveste-se 

de vernizes de “legalidade” possibilitados e garantidos por um 

aparelho jurídico e político. Assim, esses cinco destinos das terras 

públicas valem-se de caminhos forjados por um aparelho estatal que 

torna possível a apropriação privada e ilegítima de terras e de 

recursos naturais públicos. Como isso se dá em áreas comumente 

ocupadas por “povos e comunidades tradicionais”, como demonstrado 

adiante, aliam-se a esse processo a expropriação e o não 

reconhecimento de ocupações instituídas consuetudinariamente. 
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Cada uma destas políticas públicas (ou, no caso da grilagem, 

dos caminhos oficialmente oferecidos) será analisada por meio dos 

conflitos entre sua aplicação e ofensas aos direitos territoriais das 

diversas populações camponesas que ocupam e disputam essas 

mesmas terras. 

A pesquisa sobre a ocupação da terra na Amazônia, 

necessariamente, defronta-se com o conflito. Um conflito que vai 

além das formas de representação histórica e de documentação, mas 

integra de modo estrutural a própria fronteira amazônica, para usar o 

conceito de José de Souza Martins, autor de uma sólida base teórica 

sobre a qual esta tese se apoia. 
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1.2 Objetivos e hipóteses 

Esta pesquisa se dá em locais diferentes e espalhados pela área 

delimitada anteriormente. Em cada um destes pontos, há um ou mais 

grupos em conflito com alguma das políticas de destinação da terra e 

da floresta já mencionadas. Os estudos serão: 

• Resex Renascer (Santa Maria do Rio Uruará), Prainha; 

• Parque Nacional da Amazônia, Itaituba; 

• Terras griladas pela empresa Indussolo, Itaituba; 

• Assentamentos diversos e dispersos pela SR30. 

De modo geral, pretende-se demonstrar que, por diversas 

políticas públicas (não só fundiárias, mas também ambientais), 

historicamente se promoveu – como se continua a fazer – a entrega 

de terras e de recursos ao capital.  
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Objetiva-se demonstrar como as políticas de reforma agrária 

adotadas na SR30 (principal objeto de estudo nesta tese) 

funcionaram, na prática, como forma de apropriação de terras por 

madeireiras e força de expropriação de camponeses (ribeirinhos e 

antigos seringueiros, legalmente entendidos como populações 

tradicionais). Processo análogo acontece com a implementação do 

programa de pretensa regularização fundiária “Terra Legal”, 

legitimando a grilagem e atualizando os dizeres de Ianni:  

A grilagem não é apenas uma entre outras modalidades 

de aquisição de terras [o que por si já seria um 

absurdo]. Ela é a mais importante. Ela sobressai, ao 

lado do processo regular de compra e venda. Mais que 

isso, frequentemente ela se mescla com as outras 

modalidades de aquisição de terras. Há casos nos quais 

é simplesmente impossível distinguir uma das outras.5 

O uso do discurso ambiental como forma estatal de exclusão 

social ganha relevo nos exemplos das unidades de conservação Esec 

Terra do Meio e Parque Nacional da Amazônia. O caso de grilagem 

“legalizada”, emblemático e sofisticado – Registro Torrens –, será 

demonstrado com o estudo de caso de Montanha e Mangabal. Por 

fim, com as concessões de terras para exploração florestal em Santa 

Maria do Uruará, pretende-se apresentar como a apropriação da terra 

e a privação do direito de seus ocupantes tradicionais se dá também 

pela apropriação do recurso florestal, tudo dentro do aparato jurídico 

que hoje regulamenta e operacionaliza esse proceder. 

5 IANNI, Octavio. Colonização e contra-reforma agrária na Amazônia. 
Petrópolis: Vozes, 1979. p. 167. 
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A seguir, melhor detalhamento sobre as hipóteses trabalhadas 

em cada capítulo da tese. 

1.2.1  Registro Torrens e o aparelho de sofisticação da 

grilagem 

Como se espera mostrar ao longo deste trabalho, os conflitos 

agrários, sejam ambientais, fundiários ou sociais, relacionam-se 

intimamente com uma economia criminosamente organizada, 

clandestina e paralela da grilagem de terras e do desmatamento 

ilegal. Esses últimos marcam a nossa história, desde a Lei de Terras, 

de 1850, com a absolutização da propriedade privada fundiária.  

Mais precisamente, a presunção absoluta à propriedade privada 

instituiu-se no direito brasileiro um pouco após a Lei de Terras, em 

1890, com o Registro Torrens. Este serviu e serve como instrumento 

da mais engenhosa grilagem de terras e funciona como eficiente 

motriz de expropriação de camponeses.  

Neste recorte de estudo, não é algo comum, na verdade, há 

notícias de apenas um Registro Torrens no oeste do Pará, porém, 

este engloba e pretende uma extensão de mais de 1,3 milhão de 

hectares de terra e constitui caso suficientemente significativo para 

que seja inserido como capítulo neste trabalho. 

Aceitando a premissa de diversos agraristas e outros estudiosos 

de que o sistema Torrens fora inicialmente concebido como um 

sistema pioneiro de registro imobiliário, mas face às alterações 
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regimentais na regulamentação registral, o Torrens sobreviveu 

apenas como instrumento de absolutização da propriedade privada.  

A partir disso, buscar-se-á apresentar aqui que o status de 

intocabilidade conferido à propriedade privada pelo registro Torrens 

torna possível “sacralizar” imensas fraudes fundiárias.  

O Capítulo 3 narra e analisa no que consiste o sistema 

Torrens, além disso, destrincha o processo pelo qual uma só empresa 

privada, em processo judicial sentenciado em 11 de agosto de 1975, 

obteve o registro Torrens de mais de 1,380 milhões de hectares de 

terras públicas que não adquirira.  

Como se verá, não apenas a dimensão da área é fabulosa, mas 

diversos precedentes da sentença são calcados na mais crassa 

ilegalidade e resultou no prejuízo de centenas de famílias 

camponesas expulsas de suas terras e uma imensa extensão de 

floresta acabada.  

1.2.2  Programa Terra Legal: a legitimação da grilagem 

revestida de regularização fundiária. 

Ligia Osório Silva defende que a transferência de terras 

devolutas para o domínio privado, historicamente, tenha ocorrido 

“por meio das invasões e ocupações que os particulares (posseiros) 
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realizavam, sem que os poderes públicos tivessem as condições ou o 

desejo de impedir esse movimento”.6 

Tais dizeres, referentes à situação do período entre os séculos 

XIX e XX, enquadram-se com justeza ao atentar ao que defende, 

aqui, serem os efeitos da legislação montada para, sob o discurso da 

promoção da regularização fundiária, concentrar milhões de hectares 

de terras públicas da Amazônia nas mãos de apenas alguns poucos 

grileiros, que invadiram terras públicas, cometeram crimes 

ambientais e, não raro, expropriaram populações indígenas e 

camponesas da terra pretendida. 

Fala-se aqui da polêmica Medida Provisória no 458/2009, que 

dispunha “sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes 

em terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia 

Legal”, sancionada na forma da Lei Ordinária no 11.952/2009 pelo 

presidente Lula, em 25 de junho de 2009. 

Espera-se ainda demonstrar que tal política fundiária não foge a 

um constrangedor indicativo de continuidade na inclinação da 

legislação brasileira em favor do latifúndio. 

1.2.3  A reforma agrária como estratégia de entregar o 

controle da floresta aos madeireiros e, de quebra, gerar 

número de “beneficiários” do II PNRA 

6 SILVA, Ligia Osório. Terras devolutas e latifúndio: efeitos da Lei de 1850. 2. 
ed., Campinas: Unicamp, 2008. p. 272. 
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No final dos anos 1960, havia que se encontrar uma forma de 

esvaziar a inquietação social causada pela concentração fundiária, mas 

os interesses em jogo amparados pelo Estado não permitiam qualquer 

vislumbre de redistribuição da terra. Ou seja, havia que se fazer 

reforma agrária mantendo-se intocada a “sagrada instituição” do 

latifúndio. Os militares anunciaram, então, um ambicioso projeto para 

“ocupar” a bacia amazônica. A reforma agrária do Nordeste e do Sul 

seria feita na Amazônia (!). Passaram a chamar de “reforma agrária” 

os projetos de colonização implantados na Transamazônica, na Cuiabá-

Santarém e na Cuiabá-Porto Velho. Octavio Ianni, com propriedade, 

chamou de “Contrarreforma Agrária do Estado Autoritário”7 essa 

estratégia geopolítica de ocupação/exploração da Amazônia. 

Referindo-se ao mesmo momento histórico, Ariovaldo Umbelino 

de Oliveira8 mostrou como a instalação do latifúndio na Amazônia só 

seria viabilizada se precedida e acompanhada do plano de 

assentamento de famílias na região. O geógrafo demonstrou como, 

na verdade, a “reforma agrária na Amazônia” encobria a intenção de 

levar os colonos a iniciarem a abertura da região e abastecer a área 

com o contingente necessário de mão de obra para que, então, o 

grande capital pudesse instalar-se. Em pouco tempo, passou-se, 

oficialmente, a se oferecer extensas áreas a grandes grupos. 

Passadas mais de quatro décadas, defende-se nesta tese que, a 

região oeste do Pará reinventou a “Contrarreforma Agrária” e 

7 Apud OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A fronteira amazônica mato-
grossense: grilagem, corrupção e violência. São Paulo, 1997. Tese (Livre-
docência em Geografia) – FFLCH-USP. 
8 Ibidem, p. 56s. 
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sofisticou a estratégia de entrega de terras e recursos ao capital sob 

o manto da causa social da reforma agrária. 

O Capítulo 5 deste trabalho objetiva sustentar a tese de que a 

política de reforma agrária posta em prática pela SR30 nos anos de 

2005 e 2006 atendeu objetivos absolutamente contrários à sua 

proposta formal. Criou assentamentos de reforma agrária onde não 

havia assentados e, na prática, a terra foi entregue a madeireiras. 

De quebra, o esquema ainda produziu um substantivo volume 

de números apresentados como cumprimento de metas de 

beneficiários da reforma agrária. 

Essa parte da pesquisa foi elaborada entre 2006 e início de 

2007, quando atuei como perito ad hoc do Ministério Público Federal. 

O laudo pericial elaborado9 subsidiou as Ações Civis Públicas por 

conta das quais, em 27 de agosto de 2007, a Justiça Federal 

interditou 9910 assentamentos no oeste do Pará, que somam 30 mil 

km2, área equivalente ao estado de Alagoas11. Em 17 de setembro do 

mesmo ano, o MPF teve atendido outro pedido de liminar e a Justiça 

9 TORRES, Mauricio. SR30: reforma agrária sem assentados. Laudo pericial de 
apuração de dados, solicitado a fim de subsidiar o Procedimento Administrativo 
nº. 1.23.003.000226/2007-13, instaurado pelo Ministério Público Federal, na 
Procuradoria da República no Município de Altamira – Pará, afim de apurar 
irregularidades na criação de projetos de assentamentos pelo Incra, SR30, e 
prejuízos causados a populações tradicionais. Altamira: Ministério Público 
Federal, 2007. 
10 Posteriormente o número de assentamentos interditados chegou a 106. 
11 Ver autos da Ação Civil Pública nº 2007.000887-7, da Vara Única da 
Subseção Judiciária de Santarém, Seção Judiciária do Estado do Pará, Justiça 
Federal da 1ª Região. 
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Federal afastou do cargo cinco servidores da SR30, entre eles o 

superintendente, Pedro Aquino de Santana, acusado de envolvimento 

em improbidades administrativas e formação de quadrilha.12 

Esse quadro, com a devida apresentação dos dados, é analisado 

ao lume da concepção de fronteira13, de José de Souza Martins, como 

descrito na linha teórica a ser apresentada adiante. Como já dito, 

outros autores, como Ariovaldo Umbelino de Oliveira e Octavio Ianni, 

norteiam a leitura da situação. Todos mostram precedentes do uso da 

reforma agrária a serviço do grande capital. 

Enfim, seguindo essa lógica de usos escusos da reforma 

agrária, pretende-se demonstrar que a atuação da SR30 volveu-se 

mais aos interesses do crime organizado da extração ilegal de madeira 

do que aos ideais da reforma agrária e, além disso, prestou-se à 

produção de números fictícios de cumprimentos de metas do II PNRA. 

1.2.4  Unidades de Conservação – conflitos com populações 

tradicionais residentes em unidades de conservação de 

proteção integral e de uso sustentável  

Se a criação e a gestão de unidades de conservação são, 

também, atividades de cunho político e social, e influenciam de 

12 Ver autos da Ação Civil Pública nº 2007.39.03.00716-0, da Vara Única da 
Subseção Judiciária de Altamira, Seção Judiciária do Estado do Pará, Justiça 
Federal da 1ª Região. 
13 Cf. MARTINS, José de Souza. Fronteira: a degradação do Outro nos confins 
do humano. São Paulo: Hucitec, 1997. 
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maneira drástica a vida das populações que residem em seu interior e 

em seu entorno, é necessário que, além de pautadas em critérios 

ecológicos, sejam politicamente justas e socialmente viáveis. Caso 

contrário, seu papel de promover a preservação ambiental e 

influenciar positivamente na qualidade de vida da população não será 

cumprido.  

Para a discussão deste tópico, agrega-se outra discussão 

teórica. Basicamente, poder-se-ia dividi-la em duas linhas: 

preservacionistas, que defendem a remoção de populações 

tradicionais e indígenas das unidades de conservação de proteção 

integral; e os conservacionistas, inclinados ao entendimento dos 

povos da floresta não como incompatíveis com os ideais ambientais, 

mas, antes, como tendo ideais comuns. 

Dentre os primeiros, destacam-se os trabalhos de John 

Terborgh, Carel van Schaik, Mauro Galetti, Lisa Davenport, Carlos 

Peres, entre outros14. Como defensor da linha conservacionista, sem 

14 Cf., entre vários outros, GALETTI, M. “Indians within Conservation Units: 
lessons from the Atlantic Forest”. Conservation Biology, Chicago: Blackwell 
Publishing, v. 15, pp. 798-799, 2001; PERES, C. A.; ZIMMERMAN, B. “Perils in 
Parks or Parks in Peril? Reconciling conservation in Amazonian Reserves with or 
without use”. Conservation Biology, Chicago: Blackwell Publishing, v. 15, pp. 
793-797, 2001; VAN SCHAIK, C. P.; KRAMER, R. A. “Toward a new protection 
paradigm”. In: KRAMER, R. A.; VAN SCHAIK, C. P.; JOHNSON, J. (eds.). Last 
Stand: protected areas and the defense of tropical biodiversity. New York: 
Oxford University Press, 1997, pp. 212-230; TERBORGH, J. Requiem for 
Nature. Washington-DC: Island Press, 1999; _____. “The Fate of Tropical 
Forests: a matter of stewardship”. Conservation Biology, Chicago: Blackwell 
Publishing, v. 14, pp. 1358-1361, 2000. 
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dúvida, um grande precursor teórico foi Antônio Carlos Diegues15, na 

obra O mito moderno da natureza intocável. Desta fonte, vários se 

nutriram e construíram ideias que serão usadas nesta tese. 

Porém, comumente o debate entre essas duas linhas é carente 

em sua comunicação. Os preservacionistas são, majoritariamente, 

biólogos, enquanto os antropólogos puseram-se à frente do 

conservacionismo. Os argumentos de cada grupo provêm de uma 

área de conhecimento distinta e, muitas vezes, não se comunicam.  

Por exemplo, mesmo no trabalho de Antônio Carlos Diegues, 

que será utilizado largamente, há uma carência de subsídios para 

diversas informações apresentadas em relação a aspectos 

ambientais. É comum, por exemplo, o autor argumentar que as 

populações nativas colaboram com a preservação, porém, não são 

apresentados os motivos, tampouco qualquer dado empírico que dê 

solidez à afirmação. 

Entre os anos de 2004 e 2008, no Parque Nacional da Amazônia 

e na Esec Terra do Meio, trabalhei intensamente no conflito 

envolvendo as comunidades residentes, o Ibama/ICMBio, grileiros e 

madeireiros interessados na área e assediando as populações locais 

com o suposto argumento de solidarizarem-se com a pressão que as 

15 DIEGUES A. C. S.; MOREIRA, A. C. Espaço e recursos naturais de uso 
comum. São Paulo: NUPAUB-USP, 2001; DIEGUES, A. C. S. (org.). 
Etnoconservação: novos rumos para a proteção da natureza nos trópicos. 2. 
ed., São Paulo: Annablume; Hucitec; NUPAUB-USP, 2000; DIEGUES, A. C. S. O 
mito moderno da natureza intocada. 3. ed., São Paulo: NUPAUB-USP, 2001; 
entre vários outros. 
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primeiras estariam sofrendo por parte do órgão gestor das unidades 

de conservação. 

O Parque Nacional da Amazônia, com mais de 1,1 milhão de 

hectares, contava em 2005 com apenas um servidor (e nenhum 

veículo em funcionamento). A Esec Terra do Meio, com mais de 3 

milhões de hectares, contava, então, com dois servidores lotados a 

14 dias de viagem fluvial dos extremos da reserva. Nos longos 

períodos em que estive em campo nas duas unidades de 

conservação, apurei que como o único e efetivo obstáculo ao avanço 

das madeireiras e dos pastos eram exatamente essas populações ali 

residentes. 

Entretanto, a política adotada pelo órgão gestor – e os próprios 

critérios para a definição do traçado das unidades de conservação de 

proteção integral, não excluindo territórios tradicionalmente ocupados 

– germinou uma grave situação de conflitos. 

1.2.4.1  Apas e Flonas: a criação de unidades de 

conservação de uso sustentável como forma de 

expropriação dos povos da floresta e reserva de capital 

Na última semana de novembro de 2006, jornais e televisões 

do país inteiro noticiavam o então governador do Pará, Simão Jatene, 

anunciando a criação do “maior corredor de áreas de conservação do 

mundo”: 15 milhões de hectares. 

Uma retumbante atração cênica para a mídia nacional e 

estrangeira elevava às alturas o “governador verde”. Porém, pouco se 
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comentou que da área total, 67% das terras seriam entregues à 

exploração madeireira e à grilagem de terras, exatamente por meio 

da modalidade de unidade de conservação destinada. 

O paradoxo maior disso acontecia em dois pontos, no rio 

Uruará, em Prainha, e na divisa de Altamira com São Félix do Xingu, 

nas proximidades do rio Triunfo. 

Intenta-se, assim, demonstrar que, tanto na região do rio 

Triunfo como na do rio Uruará, a criação de unidades de conservação 

vinha contra os interesses da população local e em defesa do capital. 

No segundo caso, por exemplo, seriam criadas uma Área de Proteção 

Ambiental Estadual (APA) e uma Floresta Estadual (Flota) 

sobrepostas à área que, havia anos, parte da população local 

pleiteava e sobre a qual o Governo Federal trabalhava para a criação 

da Reserva Extrativista Renascer.  

Na região do rio Triunfo, uma APA vinha “resguardar” o 

interesse de fazendeiros e grileiros que, nos primeiros estudos de 

criação do mosaico de unidades de conservação, teriam as terras que 

ocupam afetadas pela criação de reservas de proteção integral.  

A decretação destas unidades de conservação estaduais 

aparentemente seria um ato em defesa ambiental e das populações 

tradicionais do rio Uruará. Porém, como se pretende apresentar, as 

específicas modalidades de reservas propostas, Flota e APA, seriam 

a via para se legitimar exatamente o contrário. Seriam o modo de, 

mais uma vez, subjugar a população da floresta como os 
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“derrotados” e entregar os recursos de seus territórios como butim 

de guerra aos vencedores. 

Assim, espera-se demonstrar neste capítulo, como em uma 

Amazônia onde os interesses de madeireiros, grileiros e latifundiários 

definem as áreas dos ribeirinhos, colonos e indígenas, o modelo 

arcaico e excludente de desenvolvimento espolia os moradores locais. 

A tática de criação de APAs e Flonas ou Flotas como modo de 

expropriação dos povos da floresta repete-se e cria conflitos em todo 

o oeste do Pará. As políticas sociais e ambientais põem-se em sua 

mais autêntica subserviência aos interesses econômicos da pequena 

elite. É uma nova forma de apropriação da terra a se moldar às novas 

leis: apossar-se da terra por meio da apropriação dos recursos 

naturais. E isso cada vez mais se especializa e se reveste das mais 

distintas intenções. 
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1.3 Procedimentos de pesquisa 

Embora o período formal de elaboração desta pesquisa 

compreenda os anos de 2008 a 2012, os dados de campo que a 

alimentam foram colhidos entre 2004 e 2012. Nesse intervalo, por 

diversas vezes, fixei residência na área de estudo, principalmente em 

Santarém e Itaituba, passando, em média, seis meses por ano no 

oeste do Pará. 

O tempo acumulado na área de estudo foi fundamental para a 

construção de relações de confiabilidade com os grupos locais 

envolvidos em conflitos por disputas fundiárias (ou por recursos 

madeireiros) que, sempre, colaboraram muito. Quase sempre, seus 

nomes são omitidos a pedido dos próprios, pois, em diversos 

contextos, garantir-lhes anonimato foi medida de segurança. 

 



67 

 

O longo período de campo também foi essencial ao 

entendimento contextualizado de diversos pontos e para o 

acompanhamento e registro da reprodução de alguns 

encaminhamentos pela mídia local. Nesse particular, é necessário 

registrar a importância da pesquisa realizada pelo blog Língua 

Ferina,16 de Cândido Neto da Cunha. A página pessoal disponibiliza 

publicamente um excelente, completo e organizado acervo de 

informações sobre a situação agrária na região de estudo.  

Esta tese fala sobre as diversas categorias de destinação de 

terras públicas, de modo que cada uma dessas categorias teve 

informações levantadas de formas diferentes. À exceção do Capítulo 

2, estruturado basicamente a partir da bibliografia citada, nos 

demais, em diferentes proporções, recorre-se a informações 

coletadas em campo, nos assentamentos e comunidades ribeirinhos, 

somadas a documentos oficiais de diversos órgãos públicos. 

Tais informações, apesar de públicas, nem sempre foram de 

fácil obtenção, ao contrário. O caso de grilagem apresentado no 

Capítulo 3, por exemplo, só pôde ser reconstituído a partir do exame 

de livros de escrituras públicas, desde os atuais até os que remontam 

ao século XIX. Muitos destes livros de registros públicos só puderam 

ser consultados por meio de mandados de segurança emitidos pela 

Justiça Federal. E, tais recursos, por sua vez, só foram possíveis por 

conta de, nessa circunstância, eu estar na condição de perito ad hoc, 

16 Disponível em <http://candidoneto.blogspot.com.br/>. 
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nomeado pelo Ministério Público Federal, na Procuradoria da 

República em Santarém.17 

Foi também na condição de perito ad hoc do MPF que trabalhei 

no caso dos “assentamentos de papel”, que compõem o Capítulo 5. 

Parte dos dados ora apresentados subsidiou a Ação Civil Pública que 

interditou assentamentos que, na realidade, eram voltados ao 

atendimento da indústria madeireira.  

A banalização da grilagem na região acabou por ser um aliado à 

pesquisa. Mesmo em apresentando como pesquisador, não foram 

poucas as vezes que, insistentemente, tentaram vender-me terras 

públicas griladas nas imobiliárias da região. Os mapas dos “imóveis” 

ofertados foram preciosos para dar base aos levantamentos de 

campo para checar quem se apropriava de terras públicas. Isso foi 

importante, em alguma medida, no trabalho todo, mas, 

particularmente vital no Capítulo 4, onde a discussão sobre o 

Programa Terra Legal pauta-se na percepção da apropriação privada 

de terras federais obtida muito em torno do mapeamento da 

grilagem. Também processos do Incra, solicitando “regularização 

fundiária”, sobrepostos, informações do Ibama e Sema (sobre planos 

de manejo madeireiro) e processos de georreferenciamento foram 

importantes fontes de informação. 

17 Neste e nos outros capítulos, todos os dados obtidos mediante ofício do MPF, 
por razões legais, só foram utilizados nesta tese se já constassem em Ações 
Civis Públicas ou se já tivessem sido divulgados de alguma outra forma. 
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Os levantamentos de dados junto às comunidades deram-se, 

sempre, em entrevistas não pautadas por fichas e questionários. O 

roteiro de informações a ser levantadas era comumente, em muito, 

extrapolado pelo conteúdo do falante. Os princípios que nortearam os 

trabalhos junto às comunidades são detalhados no tópico 1.4.4. 
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1.4 Bases Teóricas e Metodológicas 

A principal lente teórica através da qual se mira a situação 

estudada vem de José de Souza Martins. O sociólogo em momento 

algum sistematizou o conjunto de suas ideias sobre a “fronteira” de 

modo a apresentá-la como uma teoria, propriamente dita. Não há um 

texto ou um livro que reúna todas as concepções sobre as quais 

apoiar-me-ei para entender a “fronteira”. Tampouco creio que ele 

tenha se preocupado com isso. Contudo, disperso em uma volumosa 

obra, fruto de mais de trinta anos de pesquisas na Amazônia a partir 

do fim dos anos 1960, Martins produziu um conjunto de conceitos e 

definições suficientemente amplos, profundos e embasados para, por 

meio deles, melhor compreendermos o campo que propus pesquisar. 
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Martins, como Ariovaldo Umbelino de Oliveira, Octavio Ianni e 

outros, criticou a política de incentivos fiscais que levaram 

investidores do Centro-Sul para a Amazônia. E isso durante a 

ditadura militar, quando a Amazônia vivia sob os augúrios de um 

Estado que tudo apostava na premissa de que o único caminho para 

o desenvolvimento seria pela adesão do grande investidor privado. A 

implantação do grande capital, sinonímia de progresso, justificava 

tudo e legitimou, além de uma bárbara degradação ambiental, 

também o massacre dos povos da floresta – concreto obstáculo ao 

almejado “desenvolvimento”.18 

Entre as décadas de 1960 e 1980, o Brasil assistiu à formação 

dos maiores latifúndios que a história da humanidade conheceu19. E, 

ao contrário do que se alardeava, essa absurda concentração 

fundiária não se fez sobre o deserto, mas sobre uma antiga e 

ignorada população amazônida. Sobre ela, avançava o “progresso”, o 

“desenvolvimento”, forjado na mais autêntica concepção bandeirante 

da colonização: o homem (o branco, naturalmente) é o progresso; a 

natureza e o nativo são os obstáculos a serem transpostos, o lugar 

hostil “onde só existiam matas. E lendas. O mito e o medo. E o 

18 Sobre esse tema, além da obra de Martins, são indispensáveis grandes 
estudos, entre os quais: OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A fronteira 
amazônica mato-grossense: grilagem, corrupção e violência. São Paulo, 1997. 
Tese (Livre-docência em Geografia) – FFLCH-USP; _____. Integrar para não 
entregar: políticas públicas e Amazônia. Campinas: Papirus, 1988; _____. 
Amazônia: monopólio, expropriação e conflitos. Campinas: Papirus, 1987; 
IANNI, Octavio. A luta pela terra. Petrópolis: Vozes, 1978; _____. Colonização 
e contra-reforma agrária na Amazônia. Petrópolis: Vozes, 1979; _____. 
Ditadura e agricultura, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1979. 
19 Oliveira, A fronteira amazônica..., citado. 
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recado foi dado...”20. “[...] o gigante despertou e levantou disposto a 

transformar seu berço esplêndido num país desenvolvido”21. É a 

“Amazônia onde as motosserras não descansam”22. “Nas agrovilas e 

agrópolis [...] já vivem mais de 50.000 pioneiros da ocupação da 

imensa planície deserta”.23  

Um anúncio da construtora Queiroz Galvão retrata muito bem a 

decidida xenofobia do projeto. O texto anuncia o nascimento de 

Juarez Furtado de Araújo Transamazônico, o “primeiro menino a 

nascer naquele admirável mundo novo que estamos ajudando a 

construir”24. O pequeno Juarez é o primeiro “pioneiro” nascido na 

terra. A própria denominação de “pioneiro” já demonstra a carga 

discriminatória, tanto racial quanto social, sobre aqueles que o 

precedeu, índios e caboclos25. Martins explica como 

o pioneiro é aquele que leva para outras regiões, por 

isso mesmo concebidas como novas, as velhas 

virtudes, concepções e relações sociais essenciais à 

20 Anúncio da construtora Queiroz Galvão, responsável pela construção do 
trecho Altamira-Itaituba da rodovia Transamazônica (Realidade, ano VI, n. 67, 
Especial “Amazônia”. [São Paulo]: Ed. Abril, out. 1971. p. 316). 
21 Anúncio do Montepio Nacional dos Bancários – MNB (Realidade, citada, p. 
325). 
22 Manchete, Edição Especial “Amazônia: um novo Brasil”. Rio de Janeiro: 
Bloch, fev. 1973. p. 53. 
23 Ibid., pp. 78s. 
24 Anúncio da construtora Queiroz Galvão (Realidade, citada, p. 316). 
25 Sobre a autodenominação de “pioneiros”, por parte dos “colonizadores” do 
programa de integração do governo militar, são indispensáveis os estudos do 
professor José de Souza Martins: Expropriação e violência: a questão política no 
campo. São Paulo: Hucitec, 1980; e Fronteira, citado.  
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sociedade que representa. O “pioneiro” tem sido aquele 

que reconhece nessas características e só nelas a 

própria condição humana, por isso mesmo, a 

observação cuidadosa mostrará sempre que é o 

“pioneiro” aquele que não reconhece a humanidade de 

quem não o é. Isso provavelmente ficará mais claro se 

tivermos presente que muitos massacres de indígenas 

e a forma violenta como são perseguidos os posseiros 

na história contemporânea do Brasil estão 

profundamente determinados pelo não reconhecimento 

da humanidade do índio e dos pobres do sertão, sejam 

posseiros, sejam trabalhadores da fazenda.26  

O esvaziamento cultural, e mesmo humano, de indígenas, 

ribeirinhos, quilombolas legitimaria seu massacre e a tomada de suas 

terras. A exclusão se deu por dois caminhos distintos, igualmente 

violentos: de um lado, o processo de “assimilação” nas pequenas 

cidades; de outro, a tentativa de expropriá-los de suas terras por 

meio da violência física. 

A própria noção de depredação ambiental era seletiva e 

obedecia a critérios convenientes à política de “faxina étnica”. Como 

se vê na chamada de uma reportagem da revista Manchete, de 1973: 

“Já não há lugar para os ‘gateiros’ nesta Amazônia onde as 

motosserras não descansam”27. A motosserra não é encarada como 

depredatória, o caçador sim, como se o gato pudesse viver sem a 

26 MARTINS, José de Souza. Os camponeses e a política no Brasil: as lutas 
sociais no campo e seu lugar no processo político. Petrópolis: Vozes, 1981. p. 
113. 
27 Manchete, citada, pp. 52s. 
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floresta. Coerência à parte, importava, sempre, caracterizar a 

perniciosidade da população nativa, do morador tradicional da 

Amazônia. Sua sujeição é vangloriada como uma conquista heroica.  

Como ensina Oliveira, em muito pouco tempo, o governo 

passou, em caráter oficial, a oferecer, a grandes grupos, a ocupação 

de imensas áreas. Enquanto discursavam em favor dos pequenos, os 

militares acenavam aos grandes com a implantação de uma política de 

generosíssimos incentivos fiscais (por meio, por exemplo, do Fundo 

para Investimentos Privados do Desenvolvimento da Amazônia – 

Fidam), que poderiam chegar a 100% de dedução em Imposto de 

Renda, e de um amplo suporte de recursos financeiros. Daí veio a 

adesão do grande capital nacional e estrangeiro à Operação Amazônia, 

e, a partir dessa adesão, surgiu uma nova e violentíssima onda de 

expropriações de índios e populações tradicionais.28 

O subsídio do capital investido nessas terras era, por si, uma 

considerável fonte de enriquecimento: 

Até julho de 1977, a Sudam havia aprovado 336 

projetos agropecuários em que seriam investidos mais 

de 7 bilhões de cruzeiros. Dessa importância, apenas 2 

bilhões correspondiam a recursos próprios das 

empresas. Os restantes 5 bilhões, mais de 70% do 

total, seriam provenientes dos incentivos fiscais – 

imposto de renda não pago com a condição de que 

fosse investido em projetos na área amazônica. 

Considerando que grande parte do capital próprio se 

28 Cf. Oliveira, A fronteira amazônica..., citado. 
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refere ao preço da terra, geralmente sobrestimado na 

contabilidade das empresas, e que essa terra foi grilada 

ou adquirida a preço insignificante, a proporção do 

incentivo fiscal é muito maior.29 

Uma propaganda do governo do estado de Goiás na edição 

especial da revista Realidade sobre a Amazônia, de outubro de 1971, 

revela a mentalidade da corrida estatal pelo investidor de grande 

porte. Ao título “Vende-se um estado rico”, segue uma enumeração 

das vantagens oferecidas pelo Estado ao investidor: 

Terra virgem. Terra que precisa ser possuída. Agora. 

Urgente. Terra que dá arroz, algodão, soja, feijão, 

milho e tudo mais. Terra que é veio sem fim de 

amianto, níquel, ouro, diamante, cristal de rocha, 

manganês, mica – minérios que todo mundo está de 

olho neles. Terra que engorda gado bom o ano inteiro. 

Terra pra você trabalhar toda a vida e ganhar sempre. 

Trabalhar, ganhar e viver no conforto. Quem busca lucro 

e paz, o negócio agora é Goiás. Matéria-prima farta. 

Mão-de-obra barata. [...] Crédito fácil e a longo 

prazo. [...] Incentivos de toda a ordem dos governos 

federal, estadual e municipal. Você que é pecuarista, 

industrial, agricultor e comerciante saiba: Goiás se 

oferece a você com muito amor e riqueza. Venha para 

cá, com armas e bagagem. Traga seu capital e sua 

técnica pra ganhar bons lucros. Compre este Estado e 

ajude o Brasil a crescer nas mãos do presidente 

Médici, que também preferiu morar no Planalto.30 

29 Martins, Os camponeses e a política..., citado, pp. 118s. 
30 Realidade, citada, p. 232. 
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A mensagem não poderia ser mais clara. Era a conversão do 

dinheiro do povo em subsídios voltados ao grande capital para ele ficar 

ainda maior, para ele invadir terras e expulsar índios e posseiros que ali 

tinham seu trabalho, suas vidas e seus mortos enterrados. O mesmo se 

vê em outra pitoresca publicação, dessa vez da Sudam, Investimentos 

privilegiados na Amazônia: manual de orientação a contribuintes do 

imposto de renda, empresários e empreendedores, para investir na 

Amazônia com recursos decorrentes da política de incentivos fiscais 

federais em favor dessa Região. O manual sintetiza a postura política, 

assumida publicamente pelo Governo Federal, de ataque ao antigo 

morador a fim de “limpar a terra” para o grande investidor: 

Os sistemas agrários de uso de terra na Amazônia 

comportam dois tipos distintos: a) extensivos, 

rotineiros ou tradicionais; b) intensivos, progressistas 

ou modernizados. 

O sistema extensivo se caracteriza pela lavoura 

itinerante, predatória e antieconômica, vinculada aos 

traços culturais tradicionais e empíricos da Região. Por 

isso mesmo não recebe nenhum estímulo ou amparo 

dos órgãos oficiais regionais. O segundo tipo – lavoura 

intensiva – já é praticada com entusiasmo em grande 

parte do território, do que é exemplo frisante a cultura 

da pimenta-do-reino, onde a aplicação da tecnologia 

vai desde o emprego da ciência agronômica até a 

mecanização. [...] Compete, especialmente, ao 

homem das zonas desenvolvidas do País, utilizar os 

fatores fiscais que a política econômica do governo 

federal lhe proporciona, e investir na Amazônia, 
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introduzir novas técnicas para melhor aproveitar o seu 

potencial de riqueza.31 

Os incentivos fiscais foram entregues e cumpre-se o profetizado 

por Martins em 1979: “Na hora de distribuir os milhões dos incentivos 

fiscais, dinheiro que pertence aos 120 milhões de brasileiros, são 336 

os beneficiários da área amazônica no setor agropecuário. Na hora de 

distribuir os dividendos do desastre ecológico, não tenhamos dúvidas, 

seremos todos convocados.32  

1.4.1 Um novo olhar sobre o front e a fronteira 

Martins critica a eleição epistemológica do que ele chama de 

“ideologia do pioneiro”, que teria guiado e limitado a produção das 

ciências sociais, da história e da geografia sobre a fronteira e sua 

dinâmica. A alternativa a isso teria sido a troca do mitológico e 

heroico pioneiro pela visão análoga de que na fronteira estaria a 

ponta da história. A fronteira seria o lugar da modernização e da 

transformação mais dinâmica da sociedade. Esses autores, no limite,  

trabalham, no fundo, com uma versão que desloca para 

o social uma história até então centrada na 

personalidade do pioneiro, do suposto herói da 

conquista das terras novas. Só que agora as qualidades 

31 SUDAM. Investimentos privilegiados na Amazônia. Banco da Amazônia, 
1968?. pp. 163 e 166. [Agradeço a Rúben Valbuena Barrenechea pela 
indicação.] 
32 Martins, Expropriação e Violência..., p. 96. 
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do demiurgo, do herói criador, se transferem para a 

própria concepção de fronteira, fetichizada. E aí se nega 

o essencial: o aparentemente novo na fronteira é, na 

verdade, expressão de uma complicada combinação de 

tempos históricos em processos sociais que recriam 

formas arcaicas de dominação e formas arcaicas de 

reprodução ampliada do capital, inclusive a escravidão, 

bases da violência que a caracteriza. As formas arcaicas 

ganham vida e consistência por meio de cenários de 

modernização e, concretamente, pela forma dominante 

de acumulação capitalista, racional e moderna.33 

A literatura pertinente ao tema da fronteira amazônica tem 

concepções de referência, por meio das quais, pesquisadores têm 

procurado dar um nome específico a essa realidade singular que é 

objeto de sua investigação. Os geógrafos, desde os anos 1940, 

importaram a designação zona pioneira para nomeá-la, outras 

vezes referindo-se a ela como frente pioneira.34 

Martins defende que, depois dos anos 1950, os antropólogos 

definiram como frentes de expansão os avanços da “população 

civilizada” e das atividades econômicas em maior ou menor nível 

reguladas pelo mercado. Martins, calcado em Darcy Ribeiro, 

referencia na frente de expansão na Amazônia o primeiro 

contraponto ao conceito dos geógrafos de frente pioneira. Nessa 

nova conceituação, “a terra em si não tem qualquer valor... Não se 

33 Martins, Fronteira, citado, p. 15. 
34 Cf. MONBEIG, Pierre. Ensaios de geografia humana brasileira. São Paulo: 
Martins, 1940, esp. p. 111; _____. Pionniers et Planteurs de São Paulo. Paris: 
Librairie A. Colin, 1952; _____. Novos estudos de geografia humana brasileira. 
São Paulo: Difel, 1957. 
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cogita, por isso, assegurar a posse legal das terras... E esse domínio 

não assume, se não acidentalmente, a forma de propriedade 

fundiária”35. A formulação frente de expansão conota a ideia de 

ocupação territorial a partir do ângulo das populações indígenas como 

referência, “ao passo que a concepção de frente pioneira não leva 

em conta índios e demais populações tradicionais, fixando sua 

referência no empresário, fazendeiro, comerciante, pequeno 

agricultor moderno e demais figuras que componham a imagem do 

empreendedor”.36 

Como explica Martins, existem dois diferentes modos de ver a 

fronteira, também por serem diferentes os lugares sociais de onde 

essa realidade é observada. De um lado, os geógrafos postam-se do 

ponto de vista do que chamam de pioneiro empreendedor; de outro, 

os antropólogos a miram de perto das populações indígenas 

ameaçadas pelo avanço da expansão não indígena. Martins ressalta, 

também, que aos antropólogos, a frente de expansão é mais do que 

o movimento de agricultores empreendedores, comerciantes, cidades, 

instituições políticas e jurídicas. Ela inclui ainda nessa dinâmica as 

populações pobres, rotineiras, indígenas ou mestiças, como os 

garimpeiros, os vaqueiros, as populações tradicionais, os colonos etc. 

Criticando os geógrafos, Martins nota que  

35 Cf. RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações 
indígenas no Brasil moderno. 2. ed., Petrópolis: Vozes, 1977, p. 25 apud 
Martins, Fronteira, citado, p. 152. 
36 Martins, Fronteira, citado, p. 152. 
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Quando difundiram no Brasil a expressão frente 

pioneira, os geógrafos mal viram os índios no cenário 

construído por seu olhar dirigido. Pierre Monbeig define 

os índios alcançados (e massacrados) pela frente 

pioneira no oeste de São Paulo, como precursores 

dessa mesma frente, como se estivessem ali 

transitoriamente, à espera da civilização que acabaria 

com eles. A ênfase original de suas análises estava no 

reconhecimento das mudanças radicais na paisagem 

pela construção das ferrovias, das cidades, pela difusão 

da agricultura comercial em grande escala, como o café 

e o algodão. 

Não há, à primeira vista, nessas concepções de frente 

de expansão e de frente pioneira, a intenção de supor 

uma realidade específica e substantiva. Por isso 

mesmo, não são propriamente conceitos, mas apenas 

designações através das quais os pesquisadores na 

verdade reconhecem que estão em face dos diferentes 

modos como os civilizados se expandem 

territorialmente. Mais do que momentos e modalidades 

de ocupação do espaço, referem-se a modos de ser e 

de viver no espaço novo. Entendo que essas distintas e, 

de certo modo, desencontradas perspectivas, levam a 

ver diferentes coisas porque são expressões diferentes 

da mesma coisa.  

A concepção de frente pioneira compreende 

implicitamente a ideia de que na fronteira se cria o 

novo, nova sociabilidade, fundada no mercado e na 

contratualidade das relações sociais. No fundo, 

portanto, a frente pioneira é mais do que o 

deslocamento da população sobre territórios novos, 

mais do que supunham os que empregavam essa 

concepção no Brasil. A frente pioneira é também a 

situação espacial e social que convida ou induz à 
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modernização, à formulação de novas concepções de 

vida, à mudança social. Ela constitui o ambiente oposto 

ao das regiões antigas, esvaziadas de população, 

rotineiras, tradicionalistas e mortas. 

Entretanto, as ideias subjacentes às duas concepções, 

de frente de expansão e de frente pioneira, 

sugerem que, apesar das aparências em contrário, elas 

se referem a realidades sociais substantivas, modos 

singulares de organização da vida social, de definição 

dos valores e das orientações sociais. Realidades que 

não foram definidas por aqueles que as empregaram. 

Os antropólogos, quando falam de frente de 

expansão, fazem-no basicamente para poupar 

palavras na definição daquilo com que se defronta o 

índio. Não estão dizendo nada de específico e definido. 

Estão dizendo que sobre os territórios tribais se move a 

fronteira populacional e cultural dos brancos. A noção 

de frente de expansão, nesse contexto, se apoia 

essencialmente em subentendidos. Esses 

subentendidos afloraram nas duas últimas décadas, nos 

trabalhos dos autores que fizeram pesquisa na região 

amazônica. Para uns, a frente de expansão aparece 

como sendo expansão da sociedade nacional; para 

outros como expansão do capitalismo e para outros, 

até, como expansão do modo capitalista de produção. 

Originalmente, era expansão da fronteira da civilização. 

Obviamente, não há nenhum relacionamento imediato 

entre essas diferentes definições. Já a concepção de 

frente pioneira desaparece aos poucos, diluída na 

frente de expansão, à medida sobretudo que a 

frente de expansão passa a ser entendida, 
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predominantemente, como uma frente econômica.37 

No conjunto da produção de José de Souza Martins38, veio a 

crítica a esse binômio. O principal ponto foi a oposição à concepção, 

então, hegemônica sobre a fronteira como lugar da modernidade: 

Longe de ser o território do novo e da inovação, a 

fronteira se revela, nestes estudos, o território da 

morte e o lugar de renascimento e maquiagem dos 

arcaísmos mais desumanizadores, cujas consequências 

não se limitam a seus protagonistas mais imediatos. 

Elas se estendem à sociedade inteira, em seus efeitos 

conservadores e bloqueadores de mudanças sociais em 

favor da humanização e da libertação do Homem de 

suas carências mais dramáticas. A fronteira é, no 

fundo, exatamente o contrário do que proclama o seu 

37 Ibid., pp. 153s. 
38 MARTINS, José de Souza. Capitalismo e tradicionalismo. São Paulo: Pioneira, 
1975; _____. “A vida privada nas áreas de expansão da sociedade brasileira”. 
In: SCHWARCZ, Lilia Moritz (org.). História da vida privada no Brasil, v. 4. 
Coord. Fernando A. Novais. São Paulo: Cia. das Letras, 2000; _____. “Terra e 
liberdade: a luta dos posseiros na Amazônia Legal”. In: _____. Os camponeses 
e a política no Brasil: as lutas sociais no campo e seu lugar no processo político. 
Petrópolis: Vozes, 1981; _____. “A valorização da escola e do trabalho no meio 
rural”. In: _____. Capitalismo e tradicionalismo: estudo sobre as contradições 
da sociedade agrária no Brasil. São Paulo: Pioneira, 1975; _____. O cativeiro 
da terra. 8. ed. São Paulo: Hucitec, 2004; _____. A chegada do estranho. São 
Paulo: Hucitec, 1993; _____. Expropriação e violência. São Paulo: Hucitec, 
1980; _____. Fronteira. São Paulo: Hucitec, 1997; _____. Os camponeses e a 
política no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1981; _____. A imigração e a crise do 
Brasil agrário. São Paulo: Pioneira, 1973; _____. Capitalismo e tradicionalismo. 
São Paulo: Pioneira, 1975; _____. “A chegada do estranho (notas e reflexões 
sobre o impacto dos grandes projetos econômicos nas populações indígenas e 
camponesas da Amazônia)”. In: HÉBETTE, Jean (org.). O cerco está se 
fechando: o impacto do grande capital na Amazônia. Petrópolis: Vozes; Rio de 
Janeiro: Fase; Belém: Naea-UFPA, 1991.  
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imaginário e o imaginário do poder que muito 

frequentemente se infiltra no pensamento acadêmico.39 

Martins, em sua obra citada, defende que o aparentemente 

novo da fronteira seja, na verdade, o resultado do encontro de uma 

complicada combinação de tempos históricos em processos sociais 

que, a exemplo da escravidão, recriam formas arcaicas de dominação 

e de reprodução ampliada do capital. Os arcaísmos se recriam no solo 

fértil do discurso da modernização e, “concretamente, pela forma 

dominante da acumulação capitalista, racional e moderna”.40 

Em oposição às concepções centradas na figura imaginária do 

pioneiro, criticadas por Martins por relegarem o essencial ao segundo 

plano, o sociólogo focou e priorizou o aspecto trágico da fronteira, 

que se 

expressa na mortal conflitividade que a caracteriza, no 

genocida desencontro de etnias e no radical conflito de 

classes sociais, contrapostas não apenas pela 

divergência de seus interesses econômicos, mas 

sobretudo pelo abismo histórico que as separa. Na 

fronteira, o camponês ainda vive relações econômicas, 

concepções de mundo e de vida centradas na família e 

na comunidade rural, que persistem adaptadas e 

atualizadas desde tempos pré-capitalistas. Ele, que 

ainda está mergulhado na realidade de relações sociais 

que sobrevivem do período colonial, se descobre 

39 Martins, Fronteira, citado, p. 16. 
40 Ibid., p. 15. 
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confrontado com formas tecnologicamente avançadas 

de atividade econômica, do mundo do satélite, do 

computador, da alta tecnologia. E subjugado por 

formas de poder e de justiça que se pautam por 

códigos e interesses completamente distanciados de 

sua realidade aparentemente simples, que mesclam 

diabolicamente o poder pessoal do latifundiário e as 

formas puramente rituais de justiça institucional.41 

Se é importante registrar as críticas de Martins a um momento 

da geografia em que autores propagaram a concepção da “frente 

pioneira”, também é necessário mencionar a pungente produção 

científica, encabeçada pela Geografia Agrária, da USP, focada no 

conflito e, inclusive, se valendo do próprio Martins como esteio 

teórico. Carlos Feliciano, por exemplo, mostra a explosão na 

produção de dissertações e teses sobre Geografia Agrária 

(FFLCH/USP), na década de 1990, que teria concentrado a maioria 

dos 142 trabalhos de pós-graduação sobre o campo brasileiro 

realizados entre 1946 e 2001.42 

Parte considerável desta produção deve-se, aos orientandos de 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira43. A esse geógrafo muito se deve pela 

41 Idem. 
42 FELICIANO, Carlos Alberto. O movimento camponês rebelde e a Geografia da 
Reforma Agrária. São Paulo, 2003. Dissertação (Mestrado em Geografia) – 
FFLCH-USP. 
43 Ariovaldo Umbelino de Oliveira faz um balanço da produção de seus 
orientandos no Laboratório de Geografia Agrária da USP e na Unesp de 
Presidente Prudente e Rio Claro. Neste texto se pode ter noção, por exemplo, 
do quanto se avançou na teoria da recriação camponesa. Cf. OLIVEIRA, 

 

                                    

 



85 

 

superação, no campo da Geografia Agrária, da visão com acento 

“evolucionista” criticada por Martins. Aliás, Oliveira e Martins, em boa 

medida, compartilham o mesmo referencial teórico-metodológico, de 

modo que por meio dos trabalhos de Oliveira, chegou à geografia 

agrária a concepção da fronteira como lugar de conflito entre a forma 

dominante da acumulação capitalista e outros modos de vida. 

E, por assim entender as transformações no campo, por ser o 

conflito objeto em si, nesta pesquisa, a formulação de fronteira será 

aqui adotada. 

1.4.2  Campesinato no capitalismo, a dialética da expropriação 

e recriação  

Para fins de enquadramento teórico dos sujeitos sociais 

estudados, filio-me à vertente de autores que concebem o 

campesinato como integrante do próprio processo de desenvolvimento 

do modo de produção capitalista44. Refletindo acerca dos pressupostos 

de que o capital tende a se expandir em todos os setores da produção, 

abarcando tanto o campo, quanto a cidade, a indústria e a agricultura, 

Ariovaldo Umbelino de. “Geografia Agrária: perspectivas no início do século 
XXI”. In: _____; MARQUES; Marta Inez M. O campo no século XXI: território de 
vida, de luta e de construção da justiça social. São Paulo: Casa Amarela; Paz e 
Terra, 2004. pp. 29-70. 
44 Sobre essa e outras concepções do papel do campesinato no capitalismo, ver 
OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A agricultura camponesa no Brasil. São 
Paulo: Contexto, 1991; e _____. Modo de produção capitalista, agricultura e 
reforma agrária. São Paulo: FFLCH; Labur, 2007. 
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defende-se que, mesmo nesse processo de generalização, o capital 

cria e recria formas não-capitalistas de produção. 

Para compreender esse movimento, é preciso lembrar os meios 

fundamentais pelos quais o capital pode realizar sua reprodução, e 

como isso acontece particularmente no campo. Útil é a reflexão de 

Martins, quando diferencia claramente as etapas de exploração e 

expropriação. Em princípio, o movimento do capitalismo seria 

expropriar os trabalhadores de seus meios de produção para, só 

então, explorar seu trabalho e extrair sua mais-valia. No Brasil, 

segundo o autor, o movimento se daria de forma diversa: 

Em nosso país, nos dias de hoje, o capitalismo articula, 

a um só tempo, ainda que em espaços distintos, a 

expropriação e a exploração, processos que, a rigor, se 

deram separadamente na história clássica do 

capitalismo. O mesmo grupo econômico, nacional ou 

multinacional que utiliza técnicas sofisticadas e 

contratuais na exploração do trabalho do operário em 

São Paulo ou nas grandes capitais europeias, utiliza a 

violência do jagunço, sobrepõe o poder privado ao 

poder público, para expropriar o posseiro na Amazônia 

e até mesmo emprega o trabalho escravo para abrir 

suas fazendas.45 

E, no entanto, o campesinato, na figura do posseiro, do parceiro, 

do rendeiro, do imigrante nordestino que chegou à Amazônia no 

processo de colonização da década de 1970, entre outras, segue 

45 MARTINS, José de Souza. “A crise do regime de propriedade e a crise das 
instituições”. In: Expropriação e violência, citado, p. 17 (grifos no original). 
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resistindo e, até mesmo, aumentando. Em oposição a alguns 

estudiosos da agricultura que interpretam esse dado pela perspectiva 

do isolamento, de um anacrônico alijamento do mercado fadado à 

extinção, partilho a opinião de que se trata, justamente, do resultado 

da dependência por parte do modo de produção de engendrar relações 

não-capitalistas para sua reprodução. Oliveira exemplifica: 

Parte-se do princípio geral de que a abertura das novas 

frentes de ocupação na Amazônia traz consigo o caráter 

contraditório da formação da estrutura fundiária 

brasileira. Ou seja, o processo que leva os grandes 

capitalistas a investirem na fronteira contém o seu 

contrário, a necessária abertura dessa fronteira aos 

camponeses e demais trabalhadores do campo.46  

Assim, apesar da expansão do capitalismo no campo apresentar 

o movimento de expropriação do camponês, com vistas a sua 

proletarização, ela também propicia as condições para que o camponês 

siga seu trabalho familiar na terra. Em muitos casos, o que ocorre é a 

subordinação, não de seu trabalho diretamente, mas de sua produção. 

A sujeição ao capital, nesse caso, se dá pela sujeição da renda da 

terra, ao subordinar a produção camponesa, como atesta Oliveira: 

Na agricultura, esse processo de subordinação das 

relações não-capitalistas de produção se dá, sobretudo, 

pela sujeição da renda da terra ao capital. O capital 

redefiniu a renda da terra pré-capitalista existente na 

agricultura. Ele agora apropria-se dela, transformando-

46 OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. “BR-163 Cuiabá-Santarém – geopolítica, 
grilagem, violência e mundialização”. In: TORRES, M. (org.). Amazônia 
Revelada: os descaminhos ao longo da BR-163. Brasília: CNPQ, 2005. p. 68. 

 

                                    



88 

 

a em renda capitalizada da terra. É neste contexto que 

se deve entender a produção camponesa: a renda 

camponesa é apropriada pelo capital monopolista, 

convertendo-se em capital.47  

Sobretudo, convém reiterar a profundidade desta contradição. 

Na mesma medida em que o capitalismo se expande, ele gesta as 

condições de algo que lhe é absolutamente oposto: 

Dessa forma, podemos verificar que no Brasil de hoje, o 

próprio capital impôs a luta pela terra, como luta contra 

a propriedade capitalista da terra. É a terra de trabalho 

contra a terra de exploração, contra a terra de negócio. 

É a luta dos posseiros contra a expropriação da posse 

que o capital quer transformar em equivalente do 

capital. [...] Esse processo é que define hoje o caráter 

anticapitalista dos conflitos pela terra no país, que 

constituem verdadeiras resistências obstinadas contra a 

expansão da apropriação capitalista da terra.48  

E há, justamente, os conflitos. Dentro da hierarquia e da 

submissão impostas a camponeses e indígenas, justificadas pelo 

natural e inexorável “desenvolvimento”, as reações decorrentes são 

caracterizadas como mera revolta indefensável, passíveis de 

criminalização. No seio das tensões, trava-se também um embate 

de concepções:  

Contrapõem-se, portanto, um direito gerado pelo 

dinheiro e um direito gerado pelo trabalho. No âmbito 

47 Oliveira, Modo de produção capitalista, citado, p. 40. 
48 Ibid., p. 114. 
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do primeiro, o pobre e desvalido só pode ter acesso 

quando privado de direitos, como trabalhador, no mais 

das vezes como peão. No âmbito do segundo, o acesso 

à terra significa também liberdade, ser dono do próprio 

destino. Do ponto de vista do primeiro, a ocupação livre 

da terra pelo trabalhador e pobre, que não possui um 

documento de propriedade, é um crime, uma violação 

do direito de propriedade. Do ponto de vista do 

segundo, a sobreposição dos direitos de propriedade 

aos direitos do trabalho é um roubo, um crime contra a 

condição humana.49  

Bernardo Mançano Fernandes, citando Martins, chama a atenção 

para o papel cumprido pelo poder repressivo institucionalizado na 

defesa dos interesses da classe social que o apoia: “O que o Estado 

tem procurado evitar, ao desarticular e destruir as formas de 

organização dos trabalhadores rurais, é ‘(...) que o problema da terra 

constitua medições políticas que envolvam necessariamente uma 

redefinição do pacto político que sustenta o Estado’”.50  

Trata-se de populações cuja própria existência carrega o signo 

da contradição capitalista. Eles são testemunhas e evidência de um 

processo que, a depender dos interesses da classe dominante, deve 

ser continuamente ocultado pela operação ideológica descrita 

anteriormente. Contudo, nunca é demais frisar que se trata de uma 

contradição interior ao capitalismo, e não um apêndice externo. Sua 

própria gênese está ligada a um processo de ocupação capitalista do 

49 Martins, “A vida privada nas áreas de expansão...”, citado, p. 674. 
50 José de Souza Martins apud FERNANDES, Bernardo Mançano. MST: formação 
e territorialização. São Paulo: Hucitec, 1999. pp. 61s. 
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território, cujo epicentro estava na demanda europeia e americana 

por matéria-prima. 

Importa ressaltar que, como explica José de Souza Martins, 

camponês e latifundiário  

não são meras palavras. Estão enraizadas numa 

concepção da História, das lutas políticas e dos 

confrontos entre classes sociais. Nesse plano, a palavra 

camponês não designa apenas o seu novo nome, mas 

também o seu lugar social, não apenas no espaço 

geográfico, no campo em contraposição à povoação ou 

à cidade, mas na estrutura da sociedade; por isso, não 

é apenas um novo nome, mas pretende ser também a 

designação de um destino histórico.51 

Como “palavras políticas”, expressam sujeitos sociais 

antagônicos. Esses termos adquiriram maior ou menor legitimidade 

perante a sociedade e o próprio Estado. O posseiro foi consagrado 

como “[...] o lavrador que trabalha na terra sem possuir nenhum 

título legal, nenhum documento reconhecido legalmente e 

registrado em cartório que o defina como proprietário”52. Nessa 

perspectiva, o posseiro é um ocupante de terras que as usa para o 

seu trabalho e quase sempre como local de moradia. Esse processo 

é antagônico às tentativas de apropriação de terras públicas pelos 

mecanismos de grilagem. 

51 Martins, Os camponeses e a política..., citado, pp. 22s. 
52 Ibid., p. 103. 
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É comum no Brasil e na Amazônia em especial, que grupos 

privados que tentam se apropriar de grandes porções de terras 

públicas passem a se autodenominar “posseiros”. Ao assim fazerem, 

pretendem se autoconferir certo grau de legalidade. Porém, de forma 

clara, o próprio Estado diferencia – ao menos no plano jurídico e 

discursivo – a posse da grilagem, como se verá adiante. Também é 

clara a distinção efetivada pelos papéis no mundo do trabalho e de 

uso e ocupação da terra, nesses quesitos, posseiros e grileiros 

representam interesses de classes sociais distintas, bem como 

processos antagônicos de apropriação. 

Se a definição de campesinato é complexa e subjetiva, para seu 

sujeito antagônico, a grilagem, valho-me da conceituação 

intencionalmente ampla e abrangente, formulada pelo próprio 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) e pelo Incra: 

“Genericamente, toda a ação que objetiva a transferência de terras 

públicas para o patrimônio de terceiros constitui uma grilagem ou 

grilo, que tem seu início em escritórios e se consolida em campo 

mediante a imissão na posse da terra”.53 

1.4.2.1 Camponeses ribeirinhos e o status de população 

tradicional como estratégia de acesso à terra 

Ribeirinhos, antigos seringueiros, castanheiros, varjeiros e mais 

uma ampla gama de grupos que vivem nas florestas da região 

estudada são aqui compreendidos como uma categoria de 

53 INCRA/MDA. O livro branco da grilagem. Brasília: MDA, [s.d.]. pp. 12s. 
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campesinato, criado ou recriado a partir da empreitada de caráter 

capitalista, com ênfase no comércio, dos seringais da Amazônia.  

Neste tópico, exponho, sob uma perspectiva histórica, a 

formação social desta população e as bases teóricas do que se 

entende pela formação desse campesinato. Posteriormente, 

trataremos de como, quando e por que, esses camponeses passaram 

a ser categorizados a partir de conceitos como “população tradicional” 

ou “povos e comunidades tradicionais”. 

1.4.2.1.1 Da servidão por dívida à formação do campesinato nos 
seringais 

Nas últimas décadas do século XIX, o mercado da borracha 

explodia, enfrentando, como fator limitante, a escassez de mão de 

obra e a resistência indígena em defesa de seus territórios e de sua 

liberdade. A alternativa foi um programa de imigração nordestina 

para áreas de seringais. Segundo Octavio Ianni54, “Ao lado do caboclo 

e do índio amazônicos, o nordestino representou um contingente 

muito importante da mão-de-obra dedicada à borracha”. No Pará e 

no Amazonas, em apenas 28 anos (1872-1900), a população foi de 

329 mil para 695 mil habitantes55. Houve ainda, durante a Segunda 

Guerra Mundial, outro momento de intensificação migratória para a 

extração de borracha na Amazônia e, novamente, o Nordeste foi a 

principal origem dos trabalhadores. 

54 IANNI, Octavio. A luta pela terra: história social da terra e da luta pela terra 
numa área da Amazônia. 2. ed., Petrópolis: Vozes, 1979. p. 46. [Grifos no 
original]. 
55 FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Publifolha, 2000. 
p. 137. 
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Os seringais, comumente, eram em terras não reclamadas e a 

economia extrativista dependeu muito mais do controle da mão de 

obra que do da terra. Essa situação acentuava-se ainda mais nas 

regiões rio acima, principalmente, nas áreas dos rios de difícil 

navegação, como o encachoeirado Tapajós. Nesses locais, a ocupação 

formal da terra era ainda mais rara e patrões locais ou firmas 

aviadoras controlavam enormes extensões de terra, muito 

dificilmente adquiridas por meio de registro formal e demarcação. 

Para o cumprimento dos trâmites para a aquisição de terras 

devolutas, os agrimensores cobravam muito mais que o preço da 

terra, de forma que poucos eram os posseiros em condições de 

enfrentar as despesas para legitimar legalmente e definir os limites 

de sua propriedade.56 

Onde o trabalho é livre, a terra não é. Se a terra é livre, o 

trabalhador não poderá ser – escreveu certa vez José de Souza 

Martins57. A realidade dos seringais do Alto Tapajós encena seu dizer. 

A principal forma de controle dos patrões não se dava ao limitar o 

acesso à terra, mas por mecanismos de endividamento, que 

derivaram em escravidão por dívida. Como comenta Ianni: 

O seringueiro não passava de um prisioneiro do sistema 

de aviamento, do comércio, do crédito, da violência 

privada do patrão. [...] na Amazônia a terra era farta e 

livre, ao mesmo tempo que escasseava a mão de obra. 

56 Cf. WEINSTEIN, Bárbara. A borracha na Amazônia: expansão e 
decadência (1850-1920). São Paulo: Hucitec; Edusp, 1993. 
57 Martins, O cativeiro da terra, citado. 
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O seringueiro não podia ser um trabalhador livre, um 

assalariado. Se fosse um trabalhador livre, de posse de 

seu salário, logo estaria em condições de seguir 

adiante.58 

Com o declínio da economia da borracha, após 1912, os pilares 

comerciais e do sistema de servidão pela dívida começam a ruir. “Os 

‘barões’ da borracha perderam o poder absoluto e as fortunas que 

possuíam. Escândalos internacionais atraíram a atenção do mundo 

para a escravização do seringueiro da Amazônia”59. Paralelamente a 

esse enfraquecimento, outras formas de organização social começam 

a se estruturar, como elucida Ianni: 

Em muitos lugares, ou ressurgiu, ou nasceu pela 

primeira vez, um setor camponês. Ao mesmo tempo 

em que ocorriam a crise, a estagnação, o retrocesso ou 

a decadência do monoextrativismo da borracha, ocorria 

também o rearranjo das forças produtivas e das 

relações de produção. [...] Diferenciou-se o 

extrativismo em coleta, caça e pesca; ao mesmo 

tempo, formaram-se roças e criações. Constituiu-se um 

setor camponês razoavelmente significativo, mas 

disperso no espaço ecológico.60 

Os patrões partem e tem-se o fim dos mecanismos de controle 

do trabalho somado à situação de terras livres, solidifica-se, então, o 

surgimento de uma forma de campesinato: 

58 Furtado, Formação econômica do Brasil, citado, p. 55. 
59 WAGLEY, Charles. Uma comunidade amazônica. 2. ed., São Paulo: Cia. 
Editora Nacional, 1977. p. 107. 
60 Ianni, A luta pela terra, citado, pp. 63s. 

 

                                    



95 

 

Quando a economia da borracha entrou em crise e 

decadência aí por 1910, muitos desses 

empreendimentos extrativos, que eram essencialmente 

comerciais e não agrícolas, simplesmente encerraram 

suas atividades. Ficaram para trás os trabalhadores, 

dedicados à própria subsistência e comercialização de 

excedentes em pequena escala. Essencialmente, houve 

um refluxo da economia, expresso diretamente no 

retorno a uma economia baseada na produção direta 

dos meios de vida por parte dos trabalhadores. Isso 

tinha sentido, porque os donos de seringais e 

castanhais eram meros posseiros ou foreiros que 

haviam arrendado suas terras do Estado. Portanto, a 

partir desse momento, a frente de expansão ficou 

caracterizada como uma frente demográfica de 

populações camponesas e pobres residualmente 

vinculadas ao mercado. Em vez de estagnar, continuou 

crescendo e se expandindo pela chegada contínua de 

novos camponeses sem terra originários sobretudo do 

Nordeste, no caso da Amazônia, que foram ocupando 

as terras real ou supostamente livres da região.61 

Os seringalistas de maior porte, com grandes empreendimentos 

comerciais, faliram e abandonaram a terra – antigos livros do cartório 

de Itaituba enchem páginas com escrituras de dissolução de firmas 

comerciais nessa época. Mas com seringueiros e, até, com alguns 

pequenos patrões e comerciantes não foi exatamente assim. Ramos 

empobrecidos das famílias de pequenos donos de seringais acabaram 

por ficar na terra e, até hoje, encontram-se seus descendentes nas 

antigas colocações seringueiras nos tantos rios da Amazônia. As 

61 Martins, Fronteira, citado, pp. 178s. 
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opções de sobrevivência encontradas os aproximaram de uma 

estrutura calcada em nucleamentos familiares e na solidificação das 

relações vicinais.62 

Assim, entrava em decadência o carrancismo. A estrutura de 

dominação alterou-se de modo a não mais impedir os seringueiros de 

despender parte do seu tempo no cultivo de alimentos e no 

extrativismo de outros produtos para consumo próprio. Nas 

transformações destas primeiras décadas do século XX, ao lado do 

rearranjo das forças de produção e do abrandamento dos modos de 

dominação do seringueiro, estava um elemento fundamental: a 

formação de grupos familiares.  

1.4.2.1.2 População tradicional et al.: categorias controversas 

Como esta tese versa, essencialmente, sobre a destinação de 

terras públicas no oeste do Pará, uma significativa forma de 

reivindicação territorial e, consequentemente, de destinação de terras 

são as Reservas Extrativistas, demandadas pelas chamadas 

populações tradicionais. Portanto, faz-se necessário explicar o que 

vêm a ser tais grupos. 

Neide Esterci, em 2002, chamou de “categoria ônibus” a noção 

recente e amplamente empregada para referir grupos sociais 

historicamente específicos e, não raro, bastante distintos entre si: 

população tradicional. 

62 TORRES, Mauricio. A beiradeira e o grilador: ocupação e conflito do oeste do 
Pará. São Paulo, 2008. Dissertação (Mestrado em Geografia Humana) – FFLCH-
USP. 
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Porém, diplomas legais – notadamente a no Lei 9.985/00 que 

implantou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), a 

Convenção no 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e 

o Decreto no 6040/2007, que implementou a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais 

– estabelecem tratamento legal diferenciado às populações 

tradicionais, como incialmente foram chamados, ou povos e 

comunidades tradicionais, em nomenclatura mais recente. 

Ao criarem o direito, consolidam-se as populações tradicionais, 

ou povos e comunidades tradicionais, como categoria sociocultural, 

como identidade política e alvo de políticas públicas. 

O conceito é prenhe de contradições e ainda pouco estabelecido 

formalmente. Ainda muito se vincula o status de população 

tradicional (ou povos e comunidades tradicionais) com um perfil de 

prestadores de serviços ambientais ou com uma preconceituosa 

imobilidade social, algo que, como se verá, não procede. 

Mesmo entendendo que populações tradicionais, ou povos e 

comunidades tradicionais, sejam um segmento camponês, não há 

como fugir ao uso da formulação, pois é ao enquadrar um grupo 

como população tradicional que se estabelecem suas condições de 

acesso a um tratamento legal diferenciado. 

Como dito, tal acesso seria, basicamente, relacionado a 

condições especiais de direitos territoriais por meio de Reservas 

Extrativistas (Resex), conforme determina o Snuc, e também 

garantias advindas do Decreto no 6.040 de 2007, que “Institui a 
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Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 

Comunidades Tradicionais” e, ainda, por conta da Convenção no 169 

da Organização Internacional do Trabalho, da qual o Brasil é 

signatário, e que fora incorporada ao ordenamento jurídico por meio 

do Decreto no 5051/2004, que tem status de lei ordinária e garante 

regularização do território das comunidades locais (ver, 

principalmente, artigos 14 a 16). 

À medida que grupos foram se empoderando dessas 

normativas e demandando seus direitos territoriais (principalmente 

por meio da criação de Resex), ganhou relevância o debate acerca 

da definição dos destinatários destas políticas públicas. Em outras 

palavras, quem seriam, afinal, a “população tradicional” de que fala 

o artigo 18 do Snuc? 

A discussão, em realidade, começou antes mesmo do 

aparecimento das Resex e era travada entre correntes ambientalistas 

no campo das acirradas disputas que orbitavam os conflitos 

envolvendo a presença humana em unidades de conservação de 

proteção integral.  

As contribuições conceituais ao tema se avolumam e, aqui, 

aventam-se apenas algumas delas para pontuar certas 

convergências, divergências e limitações. Em sociogêneses da noção 

de “populações tradicionais” empreendidas por Almeida, Barreto Filho, 

Vianna, Little e Almeida & Cunha, identifica-se um mesmo percurso:  

o de uma discussão que se inicia internacionalmente na 

segunda metade do século XX, bastante focada na 
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conservação ambiental, sob o viés dos conflitos em 

unidades de conservação de proteção integral; 

discussão que chega ao Brasil em termos análogos e 

que vai se complexificando à medida que nela 

adentram novos sujeitos políticos, movimentos sociais 

ligados aos povos indígenas, os próprios seringueiros, 

quilombolas etc.63 

De longa data, as populações tradicionais foram (como ainda o 

são) intoleradas pelos preservacionistas mais radicais (como 

analisado no Capítulo 6 (sobre o Parque Nacional da Amazônia), 

entretanto, em oposição, gradativamente cresceu um movimento em 

que esses grupos sociais teriam valoração positiva na conservação in 

situ no âmbito do conservacionismo internacional, grosso modo, com 

a constatação de que um manejo extremamente restritivo não atende 

aos princípios da conservação e é inadequado à maior parte das 

áreas protegidas do mundo64. Essa valoração positiva das chamadas 

“populações tradicionais” vem, porém, calcada em a reforçar uma 

noção que, em muito estereotipa esses mesmos grupos: se lhes 

atribui um modo de vida intrínseca e ontologicamente harmônico com 

a natureza, cristalizado imemorialmente. Constrói-se, enfim, uma 

espécie rousseauniana de “bom selvagem ambiental”. A partir de sua 

63 GUERRERO, Natalia; TORRES, Mauricio; CAMARGO, Maria Luíza. “Exclusão 
participativa: conflitos em torno da gestão de unidades de conservação 
ambiental hoje”. 5. Simpósio Internacional de Geografia Agrária e 6. Simpósio 
Nacional de Geografia Agrária. Anais. Belém-PA: 2011. 
64 BARRETO Filho, H. T. “Populações tradicionais: introdução à crítica da 
ecologia política de uma noção”. In: ADAMS, C.; MURRIETA, R.; NEVES, W. 
(eds.). Sociedades caboclas amazônicas: modernidade e invisibilidade. São 
Paulo: Annablume, 2006. p. 113.  
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própria experiência etnográfica, Vianna aponta, de foma ilustrativa, a 

incoerência desse discurso: 

Pensar na permanência das “populações tradicionais” 

em unidades de conservação esperando que elas 

exerçam baixo impacto sobre a natureza em função de 

seu uso dos recursos naturais e de sua forma de 

ocupação, que podem ser entendidos como 

“harmônicos” com a natureza, deve necessariamente 

levar em conta sua territorialidade e sua mobilidade 

espacial. Na região da Juatinga [SP], a mudança do 

padrão de territorialidade da população caiçara ocorre 

pela introdução de uma modernidade – a rede de cerco 

e provavelmente a chegada da pesca industrial da 

sardinha. Essa população, hoje considerada 

“tradicional”, já teve menor impacto sobre os recursos 

naturais e a ocupação deste território. Atualmente, o 

uso e a ocupação do território são frutos das mudanças 

sofridas, entre elas a introdução de inovações como o 

cerco, o que relativiza o conceito de “população 

tradicional” dos conservacionistas.65 

Ainda que com ênfases relativamente distintas, os autores 

mencionados criticam essa noção para sinalizar outras possíveis, que 

passariam invariavelmente pela dimensão política envolvida na 

caracterização das populações tradicionais.  

Em 1999, Almeida & Cunha, por exemplo, defendem que os 

princípios da conservação ambiental são centrais quando se fala na 

caracterização de populações tradicionais, mas isso não significa que 

65 VIANNA, L.P. De invisíveis a protagonistas: populações tradicionais e 
unidades de conservação. São Paulo: Annablume; Fapesp, 2008. p. 102. 

 

                                    



101 

 

os autores retrocedam ao evolucionismo, que encara o modo de vida 

destes grupos de forma essencialista e substancializada66. Ou seja, 

não seriam novas encenações de um modo de vida ocorrido no 

passado, “naturalmente” simbiótico e harmônico com os princípios da 

conservação. Tratar-se-iam, antes, de sujeitos conscientemente 

dispostos a se porem, contemporaneamente, na posição de firmarem 

o que Almeida & Cunha chamam de “pacto neotradicionalista”.  

O que se supõe das populações tradicionais é um 

passado não predatório de uso de recursos naturais; o 

que se espera delas é que levem um modo de vida 

coerente com a conservação da diversidade biológica. 

Mas pode o passado garantir o futuro? O passado 

assegura que a coisa é possível, o futuro é garantido 

pelo pacto. Esse pacto é materializado em leis e 

dispositivos a ela associados, como concessões de uso 

e planos de uso.  

Nesse sentido, são populações tradicionais aquelas que 

aceitam as implicações da definição legal que exige o 

“uso sustentável de recursos naturais” – seja conforme 

práticas transmitidas pela tradição, seja por meio de 

novas práticas. Uma outra maneira de entender este 

processo é perceber que “população tradicional” é uma 

categoria ocupada por sujeitos políticos, que se 

dispõem a ocupá-la, comprometendo-se com certas 

práticas associadas à noção de uso sustentável. Nesse 

sentido, mesmo os mais antigos e culturalmente mais 

conservacionistas dos grupos humanos podem tornar-

se neotradicionais. Isso na medida em que se 

constituam enquanto populações tradicionais no sentido 

66 Guerrero et al., “Exclusão participativa”, citado. 
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de se comprometerem a ser o que se espera delas, 

como parte de um pacto.67 

É relativamente consensual o reconhecimento da importância 

estratégica da apropriação do discurso ambiental pelos movimentos 

sociais que lutavam pelo direito às terras que ocupavam. Entretanto, 

disso que, num determinado momento fora fundamental, hoje, 

restam resíduos adversos à luta das populações tradicionais. 

“Priorizar o argumento de ‘aliados da conservação’ pode ter 

resultados adversos, ainda que a estratégia tenha sido conduzida por 

intelectuais como Diegues e outros, que participaram ativamente dos 

debates em consonância com os interesses das populações”68. Boa 

análise crítica desse movimento é feita por Barreto, por exemplo, 

quando afirma que os defensores de tal linha tendem à: 

[...] tradição do pensamento social brasileiro que 

mistura noções biológicas e culturais na definição dos 

“tipos culturais regionais” e das “regiões histórico-

culturais”. [...] O estabelecimento de uma tipologia de 

“personagens histórico-culturais” leva à definição de 

grupos sociais segundo uma combinação de traços 

substantivos, restituindo, subrepticiamente, a noção de 

raça e, com esta, a ideia de um código natural no qual 

cada espécie ou tipo – diferenciado tanto no tempo 

67 ALMEIDA, Mauro; CUNHA, Manuela Carneiro da. “Populações tradicionais e 
conservação”. Programa Nacional da Diversidade Biológica. Avaliação e 
identificação de ações prioritárias para a conservação, utilização sustentável e 
repartição dos benefícios da biodiversidade da Amazônia Brasileira: seminário 
de consulta. Macapá, 21 a 25 set. 1999. [mimeo]. 
68 Guerrero et al., “Exclusão participativa”, citado. 
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quanto no espaço – ocupa uma posição biológico-

cultural determinada numa escala evolutiva.69  

Críticas como a de Barreto, impulsionadas pela ação dos 

próprios movimentos sociais, ganharam espaço nos últimos 20 anos e 

apontam para um deslocamento, como descreve Almeida, em que a 

noção de populações tradicionais é “afastada mais e mais do quadro 

natural e do domínio dos ‘sujeitos biologizados’ e acionada para 

designar agentes sociais, que assim se autodefinem, isto é, que 

manifestam consciência de sua própria condição”.70  

Dá-se como em uma via de mão dupla: uma categoria exógena, 

que remete à homogeneidade, é apropriada – contudo – por uma 

diversidade de sujeitos concretos, que instrumentalizam tal categoria 

em seus processos variados de resistência. Barreto assim descreve 

esse movimento “de cima para baixo” e de “baixo para cima” 

imbricado na ideia de populações tradicionais: 

Por um lado, representa o molde conceitual constituído 

para lidar com e fazer conhecer esses grupos sociais, 

em princípio, sociologicamente invisíveis; por outro, é 

objeto do trabalho histórico ativo de posição em 

situação realizado por esses mesmos grupos, que 

muitas vezes se apropriam da noção, situando-a e 

69 Barreto Filho, “Populações tradicionais”, citado, p. 131. 
70 ALMEIDA, Alfredo. Terra de quilombo, terras indígenas, “babaçuais livres”, 
“castanhais do povo”, faxinais e fundos de pasto: terras tradicionalmente 
ocupadas. Manaus: PGSCA-UFAM, 2008. p. 38. 
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situando-se face a ela, definindo o que conta como 

“população tradicional”.71  

Paul Little também reconhece esse duplo movimento, de mútua 

determinação, mas em sua sociogênese da noção de populações 

tradicionais, o antropólogo chama a atenção para as discrepâncias 

geradas pelo fato de a diversidade social não encontrar espaço entre 

as categorias fundiárias do direito positivo brasileiro. Atribuindo 

ênfase na relação que os grupos sociais em questão mantêm com o 

território, explica como   

[...] o conceito jurídico de reconhecimento fundiário 

estabelecido pelo Estado tende a se confundir com os 

conceitos político e etnográfico, os três formando parte 

de um mesmo processo de constituição e resistência 

dessas comunidades. Se as categorias territoriais 

utilizadas pelo Estado tiveram e têm finalidades de 

controle social dessas populações, a luta em torno das 

categorias jurídicas territoriais tornou-se uma luta de 

mão dupla, já que as categorias utilizadas para a 

dominação política também podem servir para a 

reafirmação social e territorial, processo em que 

passam a agir como fonte de novas identidades 

sócioculturais. É sempre difícil traçar a linha entre a 

força interna da territorialidade que é latente em cada 

grupo e as exigências externas que “obrigam” que essa 

conduta territorial seja implementada.72 

71 Barreto Filho, “Populações tradicionais”, citado, p. 110. 
72 LITTLE, P. E. “Territórios sociais e povos tradicionais no Brasil: por uma 
antropologia da territorialidade”. Série Antropologia, 322. Brasília: UnB, 2002. 
p. 15. 
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Se os autores caminham por alguns denominadores comuns, 

suas reflexões recaem sobre ênfases por vezes diversas. Almeida, por 

exemplo, dirige seu interesse menos ao conceito de populações 

tradicionais e mais à complexidade de suas transformações, pela 

óptica dos movimentos sociais ligados à diversidade das “terras 

tradicionalmente ocupadas”, destacadamente de sua resistência 

articulada face ao avanço de projetos do capital sobre esses 

territórios, quase sempre viabilizado por programas estatais. Sua 

atenção, mais do que à definição do grupo, volta-se ao modo de 

ocupação do território e apropriação dos recursos, notadamente ao 

uso comum da terra. Se Almeida refuta a conceituação estrita, para 

Vianna é importante definir mais precisamente quem seriam as 

populações tradicionais. Para isso, a autora sublinha a etnicidade e 

repele a ideia de que “tradição” remeta à imobilidade: longe de se 

reduzir a uma série de conteúdos estáticos e estanques, a tradição se 

construiria nas formas de mudança. Do ponto de vista de Little, a 

pertinência do termo, enquanto instrumento analítico, calcar-se-ia em 

sua dimensão relacional, dinâmica e política:  

O fato de que o termo [povos tradicionais] tem sido 

incorporado recentemente em instrumentos legais do 

Governo Federal brasileiro, tais como a Constituição de 

1988 e a Lei do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, reflete essa ressemantização do termo e 

demonstra sua atual dimensão política. Em resumo, o 

conceito de povos tradicionais procura encontrar 

semelhanças importantes dentro da diversidade fundiária 

do país, ao mesmo tempo que se insere no campo das 

lutas territoriais atuais presentes em todo Brasil. São, 

 



106 

 

acredito, razões suficientes para utilizar o conceito dentro 

dos turbulentos âmbitos das Ciências Sociais.73 

Já a proposta de Barreto deriva da crítica dos moldes do pacto 

neotradicionalista proposto por Almeida & Cunha, nele vendo 

elementos de controle e subordinação dos grupos em questão. Por 

esse e outros fatores, defende o abandono da noção de populações 

ou povos tradicionais em preferência de uma categoria mais genérica, 

como “pessoas e/ou grupos residentes”, de modo a estender o campo 

de direitos a outros segmentos da sociedade. Barreto qualifica a 

discussão, afastando-se mais incisivamente do viés da conservação 

ambiental e se calcando, com uma argumentação consistente, em 

critérios de justiça social. Tratar-se-ia de um avanço, se 

considerarmos a pluralidade dos grupos que hoje reivindicam direitos 

territoriais. No entanto, parece-nos que a sua proposta poderia se 

beneficiar de uma articulação com a noção de classe social, dirimindo 

ambiguidades que surgem quando o autor fala na defesa de “todos os 

povos e grupos sociais”, como abaixo: 

Não desconsidero a questão dos direitos das minorias 

ou os problemas de desagregação cultural, nem as 

demais abordagens e/ou estratégias de conservação da 

biodiversidade e de proteção a direitos territoriais de 

grupos étnicos e/ou outros. Ocorre que importa 

defender todos os povos e grupos sociais que estão 

lutando para sobreviver e se reproduzir, em particular 

os mais desfavorecidos e explorados, incluindo aqueles 

73 Ibid., p. 23. 
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mais facilmente identificáveis como da sociedade 

inclusiva e/ou da cultura dominante. [...]  

A definição que proponho aqui seria, também, um 

passo importante na ruptura com os mecanismos 

conceituais e administrativos de controle e 

subordinação dos processos de mudança cultural – via 

planos de manejo e gestão –, mecanismos estes 

vinculados à expectativa de estabilidade e equilíbrio 

cultural no tempo desses grupos.74  

Sem detrimento de afinidades e críticas com os autores citados, 

não é este o espaço de aprofundar a discussão. A intenção até aqui 

foi a de reunir elementos para afastar a ideia de que a noção de 

“populações tradicionais” é consensual, precisa, inequívoca, e que, 

portanto, seu uso demanda situar-se em meio a esse amplo debate, 

que, aliás, segue a partir de novos conflitos e da entrada em cena de 

novos atores. Ora, com base na experiência empírica em diversas 

Resex, observou-se, muitas vezes, o contrário: a presunção de 

muitos, inclusive do órgão gestor, o ICMBio, é a de que o conceito de 

população tradicional é definido por contornos precisos e 

cristalizados. Como se fosse possível definir populações tradicionais 

por meio de uma lista de atributos, e, por meio disso, torná-las alvo 

de controle, para que não se modifiquem, não se afastem desta lista. 

É ainda a noção biologizada que aparece em discursos, ofícios e 

fóruns que discutem a participação na gestão.  

74 Barreto Filho, “Populações tradicionais”, citado, p. 139. 
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1.4.3  O conflito como realidade cotidiana e como ponto de 

observação 

Propõe-se, aqui, a priorização do conflito como a referência 

mais relevante da pesquisa científica: “O que há de sociologicamente 

mais relevante para caracterizar e definir a fronteira no Brasil é, 

justamente, a situação de conflito social. E esse é, certamente, o 

aspecto mais negligenciado entre os pesquisadores que têm tentado 

conceituá-la”75. Com base nisso, Martins sugere que 

o pesquisador responsável deve mover-se no interior do 

conflito e dar conflitividade, realizar sua pesquisa como 

se estivesse em um campo de batalha, também por 

dentro e não só por fora; sobretudo a batalha em que 

os protagonistas se envolvem para desvendar os novos 

significados da vida decorrentes das mudanças sociais 

que os alcançam com a expansão da fronteira. É 

preciso indagar no interior da subjetividade de vítima. 

Não apenas porque o pesquisador deve realizar seu 

trabalho num cenário de guerra, com mortos e feridos. 

Mas, também porque essa guerra põe em confronto, 

igualmente mortal, visões de mundo e definições do 

Outro que expressam uma rica e difícil diversidade de 

concepções do gênero humano.76 

75 Martins, “A vida privada nas áreas de expansão...”, citado, pp. 151s. 
76 Martins, Fronteira, citado, p. 17. 
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O antropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida77 complementa 

esse pensar mostrando como o conflito institui também um elemento 

de definição territorial próprio aos povos e comunidades tradicionais 

da Amazônia. E, nesse ponto, preenche uma importante lacuna – 

para os fins de explicar a realidade enfocada em nosso trabalho – 

deixada por Martins: a relação entre as peculiaridades da construção 

de territórios de grupos que ocupam o que legalmente veio a se 

definir como “terras tradicionalmente ocupados”.  

Almeida explica como a defesa do acesso e uso comum dos 

recursos naturais estrutura a coesão social do grupo e, por outro 

lado, como o conflito possibilita, quando não impõe, a definição dos 

limites da área que o grupo mantém sob o seu domínio. A finalidade 

da terra para os povos da floresta é incompatível com a destinação 

dada pelas grandes empresas mineradoras, empresas agropecuárias, 

projetos hidroelétricos e, na maioria das vezes, pelos projetos 

governamentais. Nos momentos de conflito, a definição da faixa de 

terra necessária para que os povos da floresta realizem sua 

reprodução material e cultural e desenvolvam suas atividades 

agroextrativistas torna-se essencial para estruturar os vínculos de 

solidariedade e forjar uma coesão social capaz de enfrentar seus 

adversários, como também para garantir o controle sobre sua área.78 

77 ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. “Terra de Preto, Terra de Santo, Terra 
de Índio: uso comum e conflito”. In: CASTRO, Edna Maria; HEBETTE, Jean 
(orgs.). Na trilha dos grandes projetos: modernização e conflito na Amazônia. 
Belém: NAEA-UFPA, 1989. 
78 Cf. também, ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Carajás: a guerra dos 
mapas: repertório de fontes documentais e comentários para apoiar a leitura do 
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A relação entre conflito, identidade cultural e limite 

territorial é também analisada por Paul Little, segundo o qual  

As transformações territoriais que a área que hoje é o 

Brasil sofreu nos últimos séculos estão imbricadas com 

os incessantes processos de expansão de fronteiras. A 

história das fronteiras em expansão no Brasil é, 

necessariamente, uma história territorial, já que a 

expansão de um grupo social, com sua própria conduta 

territorial, entra em choque com as territorialidades dos 

grupos que residem aí. Nesta dinâmica, podemos 

identificar as origens do que Oliveira (1998) chama de 

“processos de territorialização” que surgem em 

“contextos intersocietários” de conflito. Nesses 

contextos, a conduta territorial surge quando as terras 

de um grupo estão sendo invadidas, numa dinâmica em 

que, internamente, a defesa do território torna-se um 

elemento unificador do grupo e, externamente, as 

pressões exercidas por outros grupos ou pelo governo 

da sociedade dominante moldam (e às vezes impõem) 

outras formas territoriais.79 

E, se o conflito é parte integrante do cotidiano das comunidades 

locais, também está presente no trabalho do pesquisador. 

mapa temático do seminário-consulta “Carajás: desenvolvimento ou 
destruição?”. 2. ed. rev. e ampl., Belém: Seminário Consulta, 1995; e 
BENATTI, José Heder. Posse agroecológica & manejo florestal: à luz da Lei 
9.985 de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, # 1º da 
Constituição Federal e institui o Sistema de Unidade de Conservação – SNUC. 
Curitiba: Juruá, 2003. 
79 Little, “Territórios sociais...”, citado, p. 3. 
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Há que se ter em conta aquilo que é imperante em todo o 

procedimento da pesquisa: trabalha-se em uma situação de conflito. 

A própria obtenção das informações é mediada pela tensão e pela 

violência. Ameaças – diretas ou implícitas – são comuns, como 

também diversas tentativas de intimidação. O grupo em conflito 

também é pressionado e coagido a não receber, tampouco interagir, 

com o pesquisador. São comuns os boatos e as campanhas de 

difamação que, valendo-se de todos os meios disponíveis, objetivam 

desmoralizar o resultado da pesquisa ao degradar a figura do 

pesquisador. Em certa ocasião, em pesquisa no rio Uruará, um 

afluente da margem direita do rio Amazonas, cheguei a ser acusado 

em manchetes de jornais80 e em denúncias formais à Polícia Militar e 

ao Ministério Público Federal de ter incitado um grupo de ribeirinhos 

a atearem fogo em uma balsa carregada de madeira ilegalmente 

extraída. Por sorte, na data do acontecimento que, supostamente, 

eu teria mobilizado, estava embarcado em um voo de São Paulo a 

Brasília, como precisei comprovar por meio de declaração da 

companhia aérea, conforme Figura 1.1 e Figura 1.2. Em 2007, em 

trabalho no rio Curuá-Una, próximo a Santarém-PA, dois moradores 

da comunidade de Barreirinha que me acompanhavam em campo 

foram sequestrados e mantidos em cárcere privado onde sofreram 

forte terror81. Em outra situação, também no Pará, fui preso e 

80 “Antropólogo desmascarado por líder comunitária”. Manchete de capa do 
jornal O Impacto, Santarém, ed. 617, 17 jan. 2007. 
81 GREENPEACE. Assentamentos de papel, madeira de lei: parceria entre Incra 
e madeireiros ameaça a Amazônia. Manaus, 2007. 
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espancado pela Polícia Militar, que trabalhava como milícia armada 

de madeireiros.82 

Obviamente, esses relatos não têm intenção de dar ares 

quixotescos ao trabalho de pesquisa em situações de conflito. Antes, 

justificam-se por haver aí fatos emblemáticos das dinâmicas sociais 

estudadas, além de informações que elucidam a metodologia e os 

protocolos adotados. Como ensina Martins: 

Experiências de investigação em equipes, na fronteira, 

realizadas por outros pesquisadores, mostram que são 

muitas as limitações de um trabalho assim. Raramente 

o conflito é apreendido e compreendido em sua 

complexidade sociológica e antropológica, porque esse 

modo de organização do trabalho inviabiliza o 

envolvimento pessoal e intenso do pesquisador na 

realidade que estuda. E inviabiliza, portanto, a 

compreensão dos códigos e concepções que a própria 

vítima utiliza, para por sua vez, compreender, explicar 

e superar o drama em que foi lançada desde “fora” de 

seu mundo por quem tem dinheiro e poder. Essas 

experiências empresariais de equipe, embora úteis, 

levam quase sempre ao reducionismo de higiênicos, 

apressados, pacíficos e ordeiros estudos sobre os 

aspectos econômicos e demográficos do deslocamento 

espacial de vários grupos da população. Mas passam 

82 Sobre esse episódio, ver TORRES, Maurício. “At the heart of conflict”. New 
Scientist. London, v. 198, n. 2656. 17 may 2008. pp. 46s. 
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longe daquilo que é sociologicamente substantivo nesse 

tipo de situação, que é o conflito.83 

A relação de confiabilidade que se deve estabelecer para que se 

possa aproximar do conflito é precedida, sempre, pela insegurança do 

grupo quanto ao que seriam, de fato, nossas intenções. Uma 

desconfiança, aliás, muito compreensível, pois há que se ter claro: 

somos parte do mundo que os ameaça. 

A relação de confiabilidade estrutura-se na medida em que, 

muito comumente, somos postos à prova. Em diferentes situações, 

seja em meio a ribeirinhos ou colonos, beiradeiros, quilombolas..., 

esses grupos promoveram e presenciaram encontros entre mim e 

aqueles que os ameaçavam. Havia necessidade de, às claras, 

saberem de que lado eu estava. 

Nas situações de pesquisa em conflitos na Amazônia, o 

pesquisador é sempre um estranho que se aproxima do grupo, vindo 

do mundo que os ameaça84. Erro constante é incorrer na inocência de 

o pesquisador se crer fundido ao grupo, como comenta Alba Zaluar:  

Ele [o pesquisador] não deixa de ter seu próprio projeto 

intelectual, sua própria linguagem e sua forma própria 

de se comunicar com seus pares, tudo isso manifestado 

sem disfarces na obra final de sua autoria. Como autor, 

pelo menos, o pesquisador se diferencia. Além disso, 

qual o seu impacto e a sua aceitação enquanto membro 

83 Martins, Fronteira, citado, p. 18. 
84 Martins, “A chegada do estranho...”, 1991, citado, pp. 17s. 
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de uma classe social superior, uma raça identificada 

com o dominador, com a linguagem, hábitos, 

vestimenta, gestos e gostos eruditos num grupo de 

subalternos, dominados ou carentes? Sua função de 

coordenador, sua competência de falar bem, seu capital 

social (a rede de relações ou contatos com políticos, 

partidos e, não menos importante, agências de 

financiamento de pesquisas desconhecidas pelos 

agentes do grupo pesquisado) não reporiam a distinção 

[entre o pesquisador e o grupo pesquisado] negada ou 

tida como resolvida pelo objetivo político comum?85 

 
Figura 1.1 – Jornal veiculado em Santarém divulga filmagem em que afirma que 

a pessoa circulada em amarelo sou eu. Segundo a manchete, tais imagens 
mostrariam que eu estaria incitando o grupo, o que, em absoluto, a filmagem não 

mostra. 

85 ZALUAR, Alba. “Teoria e prática no trabalho de campo: alguns problemas”. 
In: CARDOSO, Ruth. A aventura antropológica: teoria e pesquisa. 4. ed., Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 2004. p. 112. 
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Figura 1.2 – A declaração de embarque emitida pela companhia aérea TAM 

comprova que, na data em que, segundo o jornal, eu estaria incitando um grupo a 
atear fogo em balsas madeireiras, eu embarcava no aeroporto de Congonhas, em 

São Paulo, com destino a Brasília. Note-se que o local onde foram feitas as 
filmagens fica a quase 24 horas de barco do aeroporto mais próximo. 

 

1.4.4  A pesquisa como via de mão dupla 

Na situação de conflito extremo, o envolvimento do pesquisador 

talvez não possa se limitar ao papel de sujeito, de agente das ações 

de perguntar e registrar, de buscar saber.  

A invisibilidade política é um dos males que mais afligem os 

povos e comunidades tradicionais da Amazônia. Assim, acabamos 

também sendo objeto ao passo que servimos de mídia para levar o 

conflito que atravessam a um novo plano de combatividade política, 

ao qual o grupo ainda não tinha acesso. Tornam-se, então, objeto do 

grupo na medida em que o trabalho presta-se a dar visibilidade 

política àquela população. 
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A pesquisa na situação de conflito é comumente inócua se não 

ignorar preceitos positivistas – mas ainda muito em voga – onde se 

pretende uma severa neutralidade no relacionamento entre 

pesquisador e sujeitos sociais estudados. Seria difícil estudar conflitos 

pela terra na Amazônia adotando uma acética postura de 

neutralidade, pois, como diz Martins, 

 Numa situação de conflito, essa pretensa neutralidade 

bloqueia o acesso aos dados mais importantes, 

ciosamente guardados por aqueles que constituem os 

protagonistas das ocorrências e acontecimentos. [...] 

Optei, também, por assumir abertamente, ainda que 

criticamente, o lado da vítima, pois esse era o ângulo 

mais rico (e moralmente mais justo) para compreender 

de modo mais abrangente os complicados processos 

sociais e a complexa inteligência que tem da situação 

os seus protagonistas. É possível ser correto sem 

deixar de ser objetivo e crítico [...]. 

A pior coisa que pode acontecer ao cientista social 

envolvido num projeto de pesquisa sobre situações 

conflitivas é a de deixar-se cercar por indefinições e 

ambiguidades, para ficar bem com todas as partes 

envolvidas, o que infelizmente é comum entre 

pesquisadores que têm se aventurado a realizar seus 

trabalhos na fronteira. As desconfianças que essa 

indefinição acarreta mais perturbam do que 

beneficiam o trabalho do pesquisador, privando-o do 

acesso a aspectos importantes da situação que os 

diferentes lados podem ocultar. Ao contrário, a 

opção pela clareza e definição da presença ainda que 

temporária no grupo local, ao revelar detalhes da 

situação e dos acontecimentos que de outro modo 
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ficariam ocultos, expõe também, indiretamente, as 

ocultações do outro lado.86,87. 

O lado do front define-se por se entender o conhecimento 

produzido na academia, necessariamente, como um compromisso 

com as necessidades das classes subalternas nas estruturas sociais 

contemporâneas88. Esse posicionamento não é unânime, pois, como 

ensina Ariovaldo Umbelino de Oliveira, “há intelectuais, cujo salário 

é pago com dinheiro dos trabalhadores, para pensar estratagemas 

contra os mesmos”.89 

Assim, reafirmando, esta tese pretende, criticamente, 

registrar como as políticas de destinação de terras públicas na 

86 Martins, Fronteira, citado, pp. 19s. 
87 O próprio Martins escreve em 2000: “A sociologia não tem como deixar de 
ser neutra em relação a pessoas, simples ou poderosas, governados ou 
governantes; ou em relação a entidades, corretas ou incorretas, lúcidas ou sem 
lucidez. Deixando de ser neutra e de orientar-se estritamente pela teoria, deixa 
de ser sociologia e passa a ser ideologia” (MARTINS, José de Souza. Reforma 
agrária: o impossível diálogo. São Paulo: Edusp, 2000. p. 58). Há que se 
considerar que na passagem citada em nosso texto (escrita em 1997) o autor 
fala da postura do pesquisador e, no fragmento de 2000, Martins refere-se à 
neutralidade ética da ciência. 

Entretanto, são consideráveis as declinações na trajetória da obra de Martins 
após 1998. Embora esse autor seja exaustivamente citado nesta pesquisa, 
valemo-nos de seus trabalhos publicados até 1997, não partilhando da mesma 
forma de seus posicionamentos após a publicação do livro Fronteira (citado).  
88 Sobre a atuação do cientista a favor da manutenção e do fortalecimento do 
status quo do sistema capitalista dominante cf. FALS BORDA, Orlando. 
“Aspectos teóricos da pesquisa participante”. In: BRANDÃO, Carlos Rodrigues 
(org.). Pesquisa participante. 8. ed., 2. reimp., São Paulo: Brasiliense, 2001; e 
OLIVEIRA, Ariovaldo U. de. “Geografia agrária: perspectivas no início do século 
XXI”. In: OLIVEIRA, A. U. de; MARQUES, Marta I. M. O campo no século XXI. 
São Paulo: Casa Amarela, 2004. 
89 Oliveira, “Geografia agrária...”, citado, p. 63. 
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Amazônia ignora – quando não se põe contra – a história dos povos 

da floresta, seu modelo de ocupação do espaço. Espera-se 

demonstrar como processos de territorialização diferenciados estão 

sendo oprimidos pelas políticas públicas que, mesmo quando se 

dispõem teoricamente a protegê-los, acabam sendo usadas como 

forma de expropriá-los. 

Ao pretender acesso aos dados que só podem ser oferecidos 

pelas populações em conflito, nada mais razoável do que, também, 

disponibilizar-lhes os que se possa ter. O grande anseio destas 

pessoas por informações sempre abriu caminho para lidar com 

problemas como a desigualdade da troca e a privatização da 

interrogação: problemas estruturais da situação de entrevista bem 

abordados por Liliane Kandel90. Frequentemente, em etapas do 

trabalho de campo já cumpridas, fui questionado pelo grupo na 

maior variedade de detalhes que esclarecessem questões sobre seu 

direito a permanecerem naquela terra; se seriam ou não expulsos; 

o que a lei dizia em relação àquela situação. Sempre, com aflição e 

incompreensão, perguntavam se era verdade que a terra, onde 

viviam havia várias gerações e sempre entenderam como deles, 

era de fulano ou cicrano. 

90 KANDEL, Liliane. “Reflexões sobre o uso da entrevista, especialmente a não-
diretiva, e sobre as pesquisas de opinião”. In: THIOLLENT, Michel J. M. Crítica 
metodológica, investigação social e enquête operária. 3. ed., São Paulo: Polis, 
1982. pp. 169-191. 
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Nessa relação de mão dupla, tentamos oferecer, da maneira 

mais completa possível, a informação pedida, e tive a oportunidade 

de ouvi-los de uma posição certamente privilegiada. 

A importância deste retorno da pesquisa ao grupo estudado 

foi ressaltada por Fals Borda, para quem “Esse retorno da cultura 

não pode ser feito de qualquer modo: deve ser sistemático e 

organizado, e sem arrogância intelectual”91. O autor designa esse 

procedimento como “restituição sistemática” e destaca uma série 

de regras específicas para sua efetivação. Não foi seguido esse 

protocolo, pois, como os trabalhos realizados implicaram longos 

períodos de convivência, não nos pareceu ajustar-se às 

peculiaridades da pesquisa. Mesmo porque, cada passo, cada 

avanço do trabalho naquilo que toca ao conflito, era 

simultaneamente compartilhado com o grupo. E isso era feito não 

só de maneira expositiva, mas sempre por meio da participação em 

debates e análises sobre o que se apresentava. 

91 Fals Borda, “Aspectos teóricos da pesquisa participante”, citado, pp. 51ss. 
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1.5 Concepção de território e o método  

1.5.1 O desenvolvimento desigual e combinado 

O marxismo-trotskismo traz a teoria do desenvolvimento 

desigual e combinado das forças produtivas e, por conseguinte, das 

relações sociais contraditórias e até não-capitalistas no âmago do 

capitalismo. Tal teoria, ao romper com a perspectiva evolucionista e 

da linearidade das transformações sociais, permite o entendimento 

das situações retratadas e analisadas nesta tese, na medida em que 

comporta o entendimento da permanência do campesinato no interior 

do capitalismo, mesmo quando este se apresenta como totalidade. 

Nas contradições da reprodução capitalista explicam-se as diferentes 

formações sociais existentes em seu interior. 
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Tais contradições integram a teoria do materialismo histórico 

articulada pelo método materialista dialético e permeiam toda a 

compreensão das idas e vindas da política fundiária numa área de 

fronteira, com sucedâneas intervenções fundiárias que criaram e 

recriaram campesinatos diferenciados. 

Pretende-se, aqui, salientar alguns pontos que colaboram com 

o entendimento das transformações do “capitalismo de periferia” e 

suas contradições específicas. 

Quando Trotsky formulou o que viria a chamar “teoria do 

desenvolvimento desigual e combinado”, preocupava-se em explicar 

o avanço do capitalismo na Rússia, onde não teria seguido o mesmo 

caminho do capitalismo no oeste europeu (tido, então, como 

“clássico”), mas teria sido introduzido na Rússia diretamente com o 

capital financeiro inglês e francês, “a forma mais concentrada e mais 

abstrata”92 do capital europeu, “quintessência da obra histórica dos 

séculos”93. Nesse caminho peculiar, não houve, na Rússia, a 

transformação gradual (ou “orgânica”94) das formas de produção 

feudais, passando pelo pequeno ofício e a manufatura até se chegar a 

grande indústria, e em apenas algumas décadas da segunda metade 

do século XIX95, desenvolveu-se na Rússia uma indústria que se 

92 TROTSKY, Leon. 1905: resultados y perspectivas. [S.l.]: Ruedo Iberico, 
1971. 
93 Ibid. 
94 LÖWY, Michael. “A teoria do desenvolvimento desigual e combinado”. 
Outubro, n. 1, 1998. p. 75. 
95 Trotsky, 1905, citado. 
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equiparava à dos países a oeste, inclusive exacerbando alguns de 

seus aspectos. Na Rússia, por exemplo, havia, em 1914, uma 

proporção muito maior de trabalhadores na grande indústria que nos 

Estados Unidos.96 

Por outro lado, porém, nesse desenvolvimento aos “saltos”, 

permanecem traços “atrasados”, gerando uma combinação de 

“etapas”. Assim, na Rússia do século XX, a grande indústria convivia 

com situações em que a agricultura, por exemplo, permanecia “quase 

ao nível do século XVII”.97  

Trotsky conclui que o desenvolvimento histórico é desigual, 

como havia apontado Lênin. Mas não só, além disso é combinado: 

A desigualdade do ritmo, que é a lei mais geral do 

processus histórico, evidencia-se com maior vigor e 

complexidade nos destinos dos países atrasados. Sob o 

chicote das necessidades externas[98], a vida 

retardatária vê-se na contingência de avançar aos 

saltos. Desta lei universal da desigualdade dos ritmos 

decorre outra lei que, por falta de denominação 

apropriada, chamaremos lei do desenvolvimento 

combinado, que significa aproximação das diversas 

96 TROTSKY, Leon. A história da Revolução Russa. 2. ed., Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1977. Tal contradição também é demonstrada na comparação entre a 
concentração da indústria na Rússia e na Alemanha em: Trotsky, 1905, citado, 
p. 35. 
97 Löwy, “A teoria do desenvolvimento desigual...”, citado, p. 77. 
98 É preciso notar que Trotsky está diante do capitalismo em sua fase 
imperialista. 
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etapas, combinação das fases diferenciadas, amálgama 

das formas arcaicas com as mais modernas.99 

Esse amálgama não é apenas técnico e econômico, mas 

também social, cultural e político, permitindo afirmar que localidades 

“atrasadas” possuem uma historicidade própria. 

O desenvolvimento de uma nação historicamente 

atrasada conduz, necessariamente, a uma combinação 

original das diversas fases do processus histórico. A 

órbita descrita toma, em seu conjunto, um caráter 

irregular, complexo, combinado. 

A possibilidade de superar os degraus intermediários 

não é, está claro, absoluta; realmente, está limitada 

pelas capacidades econômicas e culturais do país. Um 

país atrasado frequentemente rebaixa as realizações 

que toma de empréstimo ao exterior para adaptá-las a 

sua própria cultura primitiva. O próprio processo de 

assimilação apresenta, nesse caso, um caráter 

contraditório.100 

Em que pese certo resquício de evolucionismo presente na 

postulação de Trotsky, tomando como “país atrasado” e de “cultura 

primitiva” qualquer forma diferente daqueles com o capitalismo 

implantado, o autor rompia com a linearidade de roteiro das 

transformações prescritas como estavam, então, e lançava o germe 

para que se avançasse, inclusive, a partir da sua própria carga de 

evolucionismo. 

99 Trotsky, A história da Revolução Russa, citado, p. 25. 
100 Idem. 
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O processo que a Rússia vivia levou Trotsky a concluir que 

localidades “atrasadas”  

acabavam por possuir uma historicidade própria no que 

diz respeito ao desenvolvimento do capitalismo no seu 

interior, marcada pela assimilação dos elementos mais 

modernos das nações avançadas e sua adaptação a 

condições materiais e culturais arcaicas. Esta 

superposição dialética entre inovações tecnológicas, 

políticas e culturais produzidas pelos países avançados 

e relações sociais muitas vezes pré-capitalistas 

presentes nos ambientes atrasados se constituiria na 

essência combinada do desenvolvimento capitalista 

realizado pelos países retardatários.101 

É nesse sentido (os atrasados possuem sua própria 

historicidade), que Löwy vem afirmar que Trotsky rompe com uma 

“ideologia do progresso linear”, eurocêntrica e evolucionista.102 

Tal postura também leva Trotsky a divergir metodologicamente 

na 3ª Internacional Comunista, onde, sob a batuta da burocracia 

stalinista, teorizava-se sobre o imperativo de que, nos países 

atrasados, a revolução socialista fosse precedida por outra 

encabeçada pelas burguesias nacionais: só seria possível a revolução 

socialista uma vez que as forças produtivas capitalistas tivessem se 

firmado, e, tal empreitada seria levada adiante pela burguesia. 

101 DEMIER, Felipe. “A lei do desenvolvimento desigual e combinado de Leon 
Trotsky e a intelectualidade brasileira: breves comentários sobre uma relação 
pouco conhecida”. Disponível em: 
<http://www.unicamp.br/cemarx/anais_v_coloquio_arquivos/arquivos/comunic
acoes/gt3/sessao3/Felipe_Demier.pdf>. Acesso em: jun. 2012. p. 2. 
102 Löwy, “A teoria do desenvolvimento desigual...”, citado, p. 77. 
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Como aponta Löwy, a 

origem estrangeira e moderna dos elementos 

dominantes do capital industrial russo no começo do 

século XX era, segundo Trotsky, a causa ao mesmo 

tempo da fraqueza da burguesia nativa russa (assim 

como das camadas artesanais e pequeno-burguesas 

que teriam podido servir-lhe de apoio), e do peso social 

e político relativamente grande do proletariado urbano 

russo.103 

Desta forma, as classes poderiam ter papéis revolucionários 

diferentes de acordo com as peculiaridades históricas do 

desenvolvimento do capitalismo em determinada sociedade.  

Segundo a síntese de Demier, os países “atrasados”, sem ter 

passado pela revolução burguesa, teriam ingressado na era industrial 

sem dar respostas, deixando em aberto as “principais tarefas 

‘democrático-burguesas’, tais como as questões agrária e 

nacional”104. Uma das razões para isso é que essas burguesias 

“tardias” surgem “atreladas ao capital estrangeiro e aos grandes 

proprietários rurais”, além de “extremamente temerosas do 

proletariado”. Sendo assim, seriam “incapazes de realizar qualquer 

tipo de revolução ‘democrática’”105. Tal burguesia estaria desprovida 

de qualquer trunfo revolucionário e sua aliança, mesmo temporária, 

com os trabalhadores, como defendiam os mencheviques, era 

103 Ibid., p. 74. 
104 Demier, “A lei do desenvolvimento...”, citado, p. 2. 
105 Idem. 
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inviável. Assim, a conquista do poder político estaria “na ordem do 

dia para os trabalhadores dos países atrasados”, pois, “na concepção 

de Trotsky, portanto, seria um processo combinado, como o 

capitalismo se desenvolvia, que designaria o caráter da revolução e 

os sujeitos sociais revolucionários nos países atrasados”106 – esses 

papéis de modo algum seriam fixos. 

É em A história da Revolução Russa, de 1930, que Trotsky dá 

uma formulação mais acabada da teoria do desenvolvimento desigual 

e combinado: 

Um país atrasado assimila as conquistas materiais e 

ideológicas dos países adiantados. Não significa isto, 

porém, que siga servilmente estes países, reproduzindo 

todas as etapas do seu passado. A teoria da repetição 

dos ciclos históricos – a de Vico e, mais tarde, de seus 

discípulos – baseia-se na observação dos ciclos 

percorridos pelas velhas estruturas pré-capitalistas e, 

parcialmente, sobre as primeiras experiências do 

desenvolvimento capitalista. O caráter provincial e 

transitório de todo processus admite, efetivamente, 

certas repetições das fases culturais em meio ambiente 

sempre novo. O capitalismo, no entanto, marca um 

progresso sobre tais condições. Preparou e, em certo 

sentido, realizou a universalidade e a permanência do 

desenvolvimento da humanidade. Fica, assim, excluída 

a possibilidade de uma repetição das formas de 

desenvolvimento em diversas nações. Na contingência 

de ser rebocado pelos países adiantados, um país 

atrasado não se conforma com a ordem de sucessão: o 

106 Idem.  
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privilégio de uma situação historicamente atrasada – e 

este privilégio existe – autoriza um povo ou, mais 

exatamente, o força a assimilar todo o realizado, antes 

do prazo previsto, passando por cima de uma série de 

etapas intermediárias.107  

E conclui: “o desenvolvimento de uma nação historicamente 

atrasada conduz, necessariamente, a uma combinação original das 

diversas fases do processus histórico. A órbita descrita toma, em seu 

conjunto, um caráter irregular, complexo, combinado”.108 

Não importa, aqui, discutir a interpretação que Trotsky faz de 

Vico e sua utilização atual. Importa, antes, notar como, para Trotsky, 

a ascensão do capitalismo a um sistema mundial impõe uma 

mudança qualitativa no desenvolvimento histórico de todas as 

nações. Como sintetiza Löwy: “a história mundial torna-se uma 

totalidade concreta (contraditória)”109. Assim, o percurso histórico das 

diferentes nações não pode mais ser tomado independentemente do 

desenvolvimento do capitalismo em escala mundial. 

O passo dado por Trotsky é, assim, de especial importância 

para se entender o desenvolvimento do capitalismo nos países de sua 

periferia e, especialmente, na manutenção de estruturas não 

capitalistas no bojo de sociedades integradas ao capitalismo mundial.  

107 Trotsky, A história da Revolução Russa, citado, p. 24. 
108 Ibid., p. 25. 
109 Löwy, “A teoria do desenvolvimento desigual...”, citado, p. 76. 
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Contudo, tais permanências não são estáticas ou inertes. De 

acordo com Florestan Fernandes, quando aproxima a teoria à 

realidade brasileira, 

A inegável desigualdade das formas de produção 

coexistentes e seus efeitos sobre o estilo de vida das 

populações do campo ou sobre o desenvolvimento 

econômico regional tem levado alguns cientistas sociais 

a interpretações dualistas rígidas. [...] Pelo que 

afirmamos, a articulação de formas de produção 

heterogêneas e anacrônicas entre si preenche a função 

de calibrar o emprego dos fatores econômicos segundo 

uma linha de rendimento máximo, explorando-se em 

limites extremos o único fator constantemente 

abundante, que é o trabalho – em bases 

anticapitalistas, semicapitalistas ou capitalistas. Por 

isso, estruturas econômicas em diferentes estágios de 

desenvolvimento não só podem ser combinadas 

organicamente e articuladas no sistema econômico 

global. [...] Sob o capitalismo dependente, a 

persistência de formas econômicas arcaicas não é uma 

função secundária e suplementar. A exploração dessas 

formas, e sua combinação com outras, mais ou menos 

modernas e até ultramodernas, fazem parte do “cálculo 

capitalista”.110 

Ou, ainda, como sumariza de modo certeiro Ariovaldo Umbelino 

de Oliveira, abordando a discussão do âmbito da Geografia Agrária: 

110 FERNANDES, Florestan. Sociedade de classes e subdesenvolvimento. Rio de 
Janeiro: Zahar, 1968. pp. 64s. apud Demier, “A lei do desenvolvimento...”, 
citado, p. 6. 
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A análise da agricultura, especificamente a brasileira, 

neste final de século e milênio deve ser feita no bojo da 

compreensão do desenvolvimento capitalista em nível 

mundial. Isso passa, sempre, pela compreensão desse 

desenvolvimento como sendo contraditório e 

combinado, ou seja, ao mesmo tempo que avança 

reproduzindo relações especificamente capitalistas mais 

avançadas, gera também, igual e contraditoriamente, 

relações não capitalistas de produção e de trabalho, 

como, por exemplo, as relações camponesas, a 

peonagem etc., todas necessárias à sua lógica de 

desenvolvimento.111 

É preciso notar que, no capitalismo mundializado, a construção 

do território também se dá de forma contraditória e combinada, 

gerando, inclusive, frações ou fragmentos de territórios não-

capitalistas.112 

A seguir, ao especificar o que aqui é entendido por “território”, 

continua-se a expor a essência e o porquê desta tese adotar a teoria 

do desenvolvimento desigual e combinado. 

1.5.2  O território  

Raffestin, com base em Lefebvre, define território partindo da 

noção de espaço: o espaço seria como uma “matéria-prima” a partir 

111 OLIVEIRA, Ariovaldo U. “Geografia agrária: perspectivas no início do século 
XXI”. In: _____.; MARQUES, M. I. M. (orgs.). O campo no século XXI. São 
Paulo: Paz e Terra; Casa Amarela, 2004. p. 40. [Grifos nossos.] 
112 O conceito de território será tratado a seguir. 
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da qual se configura um território e onde ele “se apoia”: 

É essencial compreender bem que o espaço é anterior 

ao território. O território se forma a partir do espaço, é 

o resultado de uma ação conduzida por um ator 

sintagmático (ator que realiza um programa) em 

qualquer nível. Ao se apropriar de um espaço, concreta 

ou abstratamente (por exemplo, pela representação), o 

ator "territorializa" o espaço. Lefebvre mostra muito 

bem como é o mecanismo para passar do espaço ao 

território: "A produção de um espaço, o território 

nacional, espaço físico, balizado, modificado, 

transformado pelas redes, circuitos e fluxos que aí se 

instalam: rodovias, canais, estradas de ferro, circuitos 

comerciais e bancários, autoestradas e rotas aéreas 

etc.". O território, nessa perspectiva, é um espaço onde 

se projetou um trabalho, seja energia e informação, e 

que, por consequência, revela relações marcadas pelo 

poder. O espaço é a “prisão original”, o território é a 

prisão que os homens constroem para si. 

Para um marxista, o espaço não tem valor de troca, 

mas somente valor de uso, uma utilidade. O espaço é 

portanto anterior, preexistente a qualquer ação. O 

espaço é, de certa forma, "dado" como se fosse uma 

matéria-prima. Preexistente a qualquer ação. “Local” de 

possibilidades, é a realidade material preexistente a 

qualquer conhecimento e a qualquer prática dos quais 

será o objeto a partir do momento em que um ator 

manifeste a intenção de dele se apoderar. 

Evidentemente, o território se apoia no espaço, mas 

não é o espaço. É uma produção, a partir do espaço. 

Ora, a produção, por causa de todas as relações que 

envolve, se inscreve num campo de poder. Produzir 

uma representação do espaço já é uma apropriação, 
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uma empresa, um controle portanto, mesmo se isso 

permanece nos limites de um conhecimento. Qualquer 

projeto no espaço que é expresso por uma 

representação revela a imagem desejada de um 

território, de um local de relações. 

Todo projeto é sustentado por um conhecimento e uma 

prática, isto é, por ações e/ou comportamentos que, é 

claro, supõem a posse de códigos, de sistemas 

sêmicos. É por esses sistemas sêmicos que se realizam 

as objetivações do espaço, que são processos sociais. É 

preciso, pois, compreender que o espaço representado 

é uma relação e que suas propriedades são reveladas 

por meio de códigos e de sistemas sêmicos. Os limites 

do espaço são os do sistema sêmico mobilizado para 

representá-lo. Unimo-nos aqui ao pensamento de 

Wittgenstein ("The limits of my language mean the 

limits of my world"). Mas o próprio sistema sêmico é 

marcado por toda uma infraestrutura, pelas forças de 

trabalho e pelas relações de produção, em suma, pelos 

modos de produção. Isso é o mesmo que dizer que a 

representação só atinge no espaço aquilo que é 

suscetível de corresponder às "utilidades" sociais lato 

sensu. Assim, portanto, a representação compõe o 

cenário, tendo a organização como o espetáculo da 

tomada original do poder. Se, atualmente, a matriz da 

representação provém do sistema topográfico, ao longo 

da História ocorreram muitos outros tipos de 

representação. Os sistemas de projeção de um lugar ou 

de um conjunto de lugares não foram, talvez, 

suficientemente analisados sob o ângulo do poder, isto 

é, na perspectiva de uma comunicação social que 
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assegura a ligação entre os objetivos intencionais e as 

realizações.113 

Tal definição mobiliza e sintetiza uma série de aspectos do que 

se costuma entender por território e que interessam destacar. 

O primeiro deles é o território ser fruto da construção humana, 

concreta ou simbólica, no seu devir histórico. Embora não esteja 

explicitado literalmente no trecho citado, tal construção só poderia se 

dar socialmente. Todavia, aponta Bernardo Mançano Fernandes, o 

conceito de território tem sido utilizado em diversas áreas do 

conhecimento “como uma dimensão das relações sociais, enquanto, 

na verdade, o território é multidimensional, constituindo-se em uma 

totalidade”.114  

É a partir do conceito de espaço que Raffestin também retoma 

Lefebvre: “espaço social é a materialização da existência humana”115. 

Para Fernandes, “o espaço assim compreendido é uma dimensão da 

realidade”. Por ser parte da realidade, também “multidimensional”116 

e, para que seja analisado, é necessário defini-lo como 

“composicionalidade, ou seja, compreende e só pode ser 

compreendido em todas as dimensões que o compõem”. Porém, o 

espaço é, ainda, “uma completitude, ou seja, possui a qualidade de 

113 RAFFESTIN, Claude. Por uma geografia do poder. São Paulo: Ática, 1993. 
114 FERNANDES, Bernardo Mançano. “Movimentos socioterritoriais e 
movimentos socioespaciais: contribuição teórica para uma leitura geográfica 
dos movimentos sociais”. Revista Nera, Presidente Prudente-SP, ano 8, n. 6, 
jan.-jun. 2005. p. 25. 
115 LEFEBVRE, Henri. The Production of Space. Cambridge: Blackwell, 1991. p. 102. 
116 Fernandes, “Movimentos socioterritoriais...”, citado, p. 26. 
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ser um todo, mesmo sendo parte”, e Fernandes apresenta o exemplo 

do espaço geográfico: 

O Espaço geográfico contém todos os tipos de espaços 

sociais produzidos pelas relações entre as pessoas, e 

entre estas e a natureza, que transformam o espaço 

geográfico, modificando a paisagem e construindo 

territórios, regiões e lugares. Portanto, a produção do 

espaço acontece por intermédio das relações sociais, no 

movimento da vida, da natureza e da artificialidade, 

principalmente no processo de construção do 

conhecimento. O espaço social é uma dimensão do 

espaço geográfico e contém a qualidade da 

completividade. Por causa dessa qualidade, o espaço 

social complementa o espaço geográfico. O mesmo 

acontece com todos os outros tipos de espaços. Esse é 

o caráter da composicionalidade, em que as dimensões 

são igualmente espaços completos e completivos.117 

Talvez valha esclarecer que, quando Fernandes menciona “O 

espaço social é uma dimensão do espaço geográfico e contém a 

qualidade da completividade”, para o autor, “espaço social está 

contido no espaço geográfico, criado originalmente pela natureza e 

transformado continuamente pelas relações sociais, que produzem 

diversos outros tipos de espaços materiais e imateriais, como por 

exemplo: políticos, culturais, econômicos e ciberespaços”.118  

Mas como o espaço é propriedade inalienável da matéria em 

movimento, portanto, dimensão que juntamente com o tempo constitui 

117 Idem. 
118 Ibid., p. 26. 
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as coisas, os fenômenos e os processos, no âmbito das relações sociais, 

entretanto, só pode ser apropriado de maneira fragmentada, parcial, 

setorial, incompleta. Aproveitando a imagem utilizada por Raffestin: 

"The limits of my language mean the limits of my world". 

Fernandes afirma também, que a intencionalidade das relações 

sociais fragmenta o espaço, e, essa afirmação dá peso a seus 

argumentos na direção da teoria do espaço na geografia, 

contraditoriamente ao caminho na direção da teoria do território:  

a multidimensionalidade do espaço é restringida ao ser 

delimitada pela determinação da intencionalidade. [...] 

Isso significa que o espaço agora passa a ser 

compreendido segundo a intencionalidade da relação 

social que o criou. É, então, reduzido a uma 

representação unidimensional [...]. A relação social em 

sua intencionalidade cria uma determinada leitura do 

espaço, que conforme o campo de forças em disputa 

pode ser dominante ou não.119 

Entretanto, a essência deste movimento contraditório faz com 

que as relações sociais de produção e o desenvolvimento das forças 

produtivas transformem o espaço em território. Na verdade são as 

luta de classes que transformam espaço em território, por meio dos 

processos de territorialização, e também o contrário, de 

desterritorialização. Transforma-se, assim, espaço em território, “um 

espaço geográfico e ou social específico”.120 

119 Ibid., p. 27. 
120 Idem. 
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Porém, “a visão que [...] criou [o território], embora parcial, é 

expandida como representação da multidimensionalidade” e essa 

“leitura parcial do espaço é apresentada como totalidade. Afinal, 

todos os povos se sentem o centro do universo”121. Sendo assim, 

como já apontado por Raffestin, a construção do território sempre 

movimenta uma relação de poder, possui uma dimensão política. 

Fernandes, inclusive chega a compreender essa questão, embora a 

situe no âmbito do discurso teórico idealista, ao invés de construí-lo a 

partir do mundo real, como se fará nesta tese:  

O território é o espaço apropriado por uma determinada 

relação social que o produz e o mantém a partir de uma 

forma de poder. [...] O território é, ao mesmo tempo, 

uma convenção e uma confrontação. Exatamente 

porque o território possui limites, possui fronteiras, é 

um espaço de conflitualidades.122 

É preciso notar, também, que Fernandes, ao tratar das 

qualidades identificadas no espaço (que para ele também se 

manifestam no território, sejam materiais ou abstratos), caminha na 

direção teórica de buscar uma composição entre as teorias do espaço 

e do território na geografia, por isso seu discurso mediado pela 

composição de ambas as teorias: 

Os territórios são formados no espaço geográfico a 

partir de diferentes relações sociais. O território é uma 

fração do espaço geográfico e/ou de outros espaços 

121 Idem. 
122 Idem. 
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materiais ou imateriais. Entretanto é importante 

lembrar que o território é um espaço geográfico, assim 

como a região e o lugar, e possui as qualidades 

composicionais e completivas dos espaços. A partir 

desse princípio, é essencial enfatizar que o território 

imaterial é também um espaço político, abstrato. Sua 

configuração como território refere-se às dimensões de 

poder e controle social que lhes são inerentes. Desde 

essa compreensão, o território mesmo sendo uma 

fração do espaço também é multidimensional. Essas 

qualidades dos espaços evidenciam nas partes as 

mesmas características da totalidade.123  

De qualquer forma, Fernandes aponta um vínculo dialético 

entre espaços e territórios, de um lado, e as relações sociais de 

outro, uma vez que estas se materializam naqueles. Porém, esse 

caminho se faz no plano das ideias e não no mundo real traduzido por 

ideias. Trata-se de um movimento que caracteriza a dialética 

idealista, ou seja, não há a mediação do movimento da prática: 

As relações sociais a partir de suas intencionalidades 

produzem espaços, lugares, territórios, regiões e 

paisagens. Ao produzirem seus espaços e neles se 

realizarem, as relações sociais também são produzidas 

pelos espaços. Essa indissociabilidade promove os 

movimentos dos espaços sociais e dos territórios nos 

espaços geográficos.124  

É por isso que a sociedade constrói o território no processo de 

produção e reprodução de sua existência, e sua configuração, nada 

123 Idem. 
124 Ibid., p. 28. 
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mais é do que sua revelação. Assim, grosso modo, na sociedade 

capitalista, a lógica de construção do território estará profundamente 

marcada pelo desenvolvimento do capitalismo, pois se é o capital que 

mobiliza as forças produtivas e, em torno delas, organiza a 

sociedade, também o fará com o território. E, nesse sentido, recorre-

se à concepção de território proposta por Ariovaldo Umbelino de 

Oliveira: 

o território deve ser apreendido como síntese 

contraditória, como totalidade concreta do modo de 

produção/distribuição/circulação/consumo e suas 

articulações e mediações supraestruturais (políticas, 

ideológicas, simbólicas etc.), em que o Estado 

desempenha a função de regulação. O território é, 

assim, efeito material da luta de classes travada pela 

sociedade na produção de sua existência. Sociedade 

capitalista que está assentada em três classes sociais 

fundamentais: proletariado, burguesia e proprietários 

de terra. 

Dessa forma, são as relações sociais de produção e a 

lógica contínua/contraditória de desenvolvimento das 

forças produtivas que dão a configuração histórica 

específica ao território. Logo, o território não é um 

prius ou um a priori, mas a contínua luta da sociedade 

pela socialização contínua da natureza.125 

E conclui: 

125 OLIVEIRA, Ariovaldo U. “Geografia agrária: perspectivas no início do século 
XXI”. In: _____.; MARQUES, M. I. M. (orgs.). O campo no século XXI. São 
Paulo: Paz e Terra; Casa Amarela, 2004. p. 40. 
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É, em síntese, a unidade dialética, portanto 

contraditória, da espacialidade que a sociedade tem e 

desenvolve. Logo, a construção do território é, 

contraditoriamente, o desenvolvimento desigual, 

simultâneo e combinado, o que quer dizer: valorização, 

produção e reprodução.126 

Ante a questão agrária, Ariovaldo Umbelino de Oliveira oferece 

um exemplo de território e da coerência do método aqui adotado, o 

desenvolvimento contraditório e combinado: o modo como se dá a 

industrialização da agricultura no Brasil e, consequentemente, de 

como o capitalismo determina a produção de territórios.  

São dois os movimentos apontados por Oliveira: a 

territorialização do capital e a monopolização do território. No 

primeiro caso, como ocorre nas usinas e destilarias de açúcar e 

álcool, “indústria e agricultura são partes ou etapas de um mesmo 

processo”127. A expansão dessa indústria no campo expulsa os 

camponeses para as cidades e os emprega como assalariados – como 

os boias-frias. Nesse caso, “o capital se territorializa”: “a lógica 

especificamente capitalista se instala, a reprodução ampliada do 

capital se desenvolve na sua plenitude”.128 

Mas há, ainda, outro movimento: quando “o capital monopoliza o 

território sem se territorializar”129. É o caso dos plantadores de tabaco 

126 Oliveira, “Geografia agrária...”, citado, p. 40. 
127 Ibid., p. 42. 
128 Idem. 
129 Idem. 
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do Sul do Brasil, que têm como principal atividade abastecer as 

multinacionais do cigarro. Eles produzem em suas próprias terras ou 

em terras arrendadas com o trabalho de suas famílias. Nesse caso,  

quando monopoliza o território, o capital cria, recria, 

redefine relações camponesas de produção familiar. 

Abre espaço para que a economia camponesa se 

desenvolva e com ela o campesinato como classe 

social. O campo continua povoado, e a população pode 

até se expandir. Nesse caso, o desenvolvimento do 

campo camponês pode possibilitar, simultaneamente, a 

distribuição da riqueza na área rural e nas cidades, que 

nem sempre são grandes. 

Nesse segundo caso ainda, o próprio capital cria as 

condições para que os camponeses forneçam matéria-

prima para as indústrias capitalistas, ou mesmo 

viabilizem o consumo de bens industrializados no 

campo [...]. Isso revela que o capital sujeitou a renda 

da terra gerada pelos camponeses à sua lógica, ou 

seja, se está diante da metamorfose da renda da terra 

em capital. Revela-se, portanto, que tem-se à frente do 

capital, que nunca deriva de relações especificamente 

capitalistas.  

É por isso que o desenvolvimento do capitalismo no 

campo abre espaço simultaneamente para a expansão 

do trabalho familiar camponês, nas suas múltiplas 

formas, como camponês, proprietário, parceiro, 

rendeiro ou posseiro. É assim que os capitalistas no 

campo se utilizam desse processo para produzir seu 

capital.130 

130 Ibid., pp. 42s. 

 

                                    



140 

 

Tal pensar completa-se com a teoria da recriação do 

campesinato já apresentada tópicos atrás. 

Ao longo da tese discutimos como diferentes grupos disputam o 

mesmo espaço a partir de diferentes concepções de território e, assim, 

como “leituras espaciais fragmentárias promovem desigualdades e 

diferentes formas de exclusão”131. Nesse sentido, a síntese de Luís 

Tavares de Almeida ilustra a situação abordada nesta tese:  

A atual fase do processo de desenvolvimento do modo 

capitalista de produção no campo reivindica cada vez 

mais a totalidade do território para sua expansão, sob 

diversas formas. Ou seja, os capitalistas do campo 

brasileiro querem mais terras para transformá-las em 

mercadoria. Se possível adquiri-las pelo menor preço, 

com isto empatando o menor volume de capital-

dinheiro para a sua aquisição, para ampliar o máximo 

possível a apropriação da renda capitalizada da terra. 

Na lógica dos capitalistas do campo no Brasil, a 

expropriação dos territórios não-capitalistas dos povos 

e comunidades tradicionais tem sido uma constante na 

história do país, portanto, uma possibilidade concreta. 

Deste modo há muito tempo que vem ocorrendo no 

campo brasileiro a luta de classes, luta essa que é 

encarniçada entre os capitalistas do campo e os povos 

tradicionais.132 

  

131 Fernandes, “Movimentos socioterritoriais...”, citado, p. 26. 
132 TAVARES, Luis Almeida. Campesinato e os faxinais do Paraná: as terras de 
uso comum. São Paulo, 2008. Tese (Doutorado em Geografia Humana) – 
FFLCH-USP. p. 103. 
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2 O aparato político e normativo dos 
programas estatais de destinação de terras 
públicas no oeste do Pará  
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Este capítulo, valendo-se de uma perspectiva histórica, 

apresenta e analisa as transformações do aparato jurídico e político 

construído para reger a destinação de terras públicas no Pará.  

Não há aqui a pretensão de promover um levantamento 

extensivo das legislações que tratam das normativas para ocupação 

das terras públicas no Brasil, ou mesmo na Amazônia, exercício já 

bastante elaborado pelo direito agrário. Limita-se, antes, ao recorte 

histórico e à seleção das normativas que tangem e explicam as 

situações trabalhadas nesta tese.  

Importa ressaltar que não se pretende uma análise jurídica, 

mas, antes, territorializar a abrangência e os efeitos de tais 

normativas, além de compreender social e politicamente suas 

expressões no contexto que as produziram. 

As terras na região oeste do Pará, por época do início da 

legislação agrária paraense, eram essencialmente públicas, uma vez 

que poucos haviam sido os destacamentos feitos do patrimônio 

público. Treccani registra que “Não foram encontradas cartas de 

sesmarias confirmadas além do médio Amazonas, nem nos rios 

Tapajós, Jari e Araguaia e no sul do Pará”133. Destarte, nosso recorte 

de estudo baseia-se, essencialmente, em terras públicas.  

Mesmo não se aplicando diretamente à região de estudo, o 

primeiro tópico abordado, a Lei de Terras de 1850, permite abordar 

133 TRECCANI, Girolamo Domenico. Violência e grilagem: instrumentos de 
aquisição da propriedade da terra no Pará. Belém: UFPA; Iterpa, 2001. p. 62. 
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elementos que coadunam com a tese aqui levantada, qual seja, a 

construção do aparato jurídico e político como um vetor de 

expropriação dos pobres do campo. 
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2.1 A Lei de Terras de 1850 e a sinuosidade do 

conceito de terras devolutas  

Em 1862, o Homestead Act (Ato de Propriedade Rural) 

regulamentava a política de terras nos Estados Unidos no sentido de 

doar a terra a todos os que nela desejassem se instalar. 

Baseado num projeto de 1842, seus apoiadores valiam-se de 

argumentos como o combate à concentração fundiária e o aumento 

dos pequenos agricultores. Segundo a historiadora Emília Viotti da 

Costa, aos que defendiam o Ato, “a pequena propriedade era a fonte 

do desenvolvimento econômico e da estabilidade política, e a 
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concentração da terra, a origem da inquietação social”134, como 

ilustra a fala de um congressista resgatada pela própria historiadora: 

Ao invés de possessões baroniais, deixem-nos facilitar a 

proliferação das propriedades independentes. Deixem-

nos manter a enxada nas mãos do proprietário [...]. Na 

minha opinião, a política de distribuir as terras públicas 

de maneira a aumentar o número de agricultores 

independentes, de propriedades seguras e 

independentes, descentralizando e difundindo a riqueza 

da nação, é, realmente, de importância primordial, vital 

para a estabilidade básica da República.135 

Segundo Costa, ainda era esperado que o Homestead Act 

obstaculizasse a especulação da terra, ao que era atribuída a 

responsabilidade pela existência de grandes áreas virgens. Defendiam 

que a prática de alienações de terras por meio de leilões, preempções 

(precedência na compra de terrenos públicos) e doações havia, 

sempre, se colocado em prol de sua acumulação em poder de poucos 

especuladores, em detrimento de uma população que, de fato, estaria 

disposta a cultivá-la.136 

A especulação de terras e o monopólio de grandes 

extensões de terras incultas eram contrários aos 

interesses do governo. De acordo com um deputado, a 

prática de vender grandes lotes de terra para não-

residentes e especuladores tinha retardado o 

134 COSTA, Emília Viotti da. Da monarquia à república: momentos decisivos. 
São Paulo: Grijalbo, 1977. p. 137. 
135 Apud Costa, Da monarquia à república, citado, p. 138. 
136 Costa, Da monarquia à república, citado, p. 138. 
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crescimento e o melhoramento do Oeste mais do que 

qualquer outra coisa. O Homestead Act traria a maior 

quantidade possível de terra pública para o cultivo real. 

A concessão de terras atrairia milhares de imigrantes 

da Europa. Entre o povo oprimido na Europa havia 

milhões “com braços fortes e almas corajosas”, que 

alegremente desempenhariam a tarefa de cultivar a 

terra, mas que não tinham o dinheiro necessário para 

comprá-la. Para os que viviam nas povoadas favelas 

urbanas, o Ato criaria uma oportunidade de migrar para 

o Oeste “antes que eles se tornassem viciados”, e lhes 

tornaria possível ganhar a vida em honestos 

empreendimentos. 

[...] 

Em resumo, os agricultores que ocupassem as terras 

em consequência do Homestead Act aumentariam as 

importações e exportações; novos empregos seriam 

criados em decorrência da expansão da economia e o 

Estado se beneficiaria com isso; os efeitos do trabalho 

do agricultor seriam sentidos em toda a sociedade.137 

Simultaneamente, no Brasil também se vivia a eminência do 

fim da escravidão e do início das políticas de imigração. Portanto, 

considerando que a “política de terras e de mão de obra estão 

sempre relacionadas e ambas dependem, por sua vez, das fases do 

desenvolvimento econômico”138, aqui também se carecia e se discutia 

137 Ibid., pp. 138s. 
138 Ibid., p. 127. Sobre a relação, ver também SMITH, Roberto. Propriedade da 
terra & transição: estudo da formação da propriedade privada da terra para o 
capitalismo no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1990; MARTINS, José de Souza. O 
cativeiro da terra. 8. ed. São Paulo: Hucitec, 2004; MARÉS, Carlos Frederico. A 
função social da terra. Porto Alegre: Fabris, 2003. 
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a formulação de uma legislação que disciplinasse especificamente a 

aquisição originária da terra, de modo que a propriedade da terra 

estivesse em consonância com as novas necessidades econômicas e 

aos novos conceitos de terra e de trabalho.  

No Brasil, como nos Estados Unidos, também se criticava o 

latifúndio improdutivo. Apostando-se, entretanto, que ao vender a 

terra por altos preços, ela se destinaria a mãos suficientemente 

capitalizadas para custear a conversão de áreas virgens em solo 

produtivo. Além disso, a receita aferida abasteceria o governo dos 

fundos necessários para a implementação da política de “importação 

de colonos” que trabalhariam em tais propriedades.139  

A discussão se prolongou por 28 anos, de 1822, quando o fim 

das sesmarias não foi substituído por nenhum regulamento que 

previsse e disciplinasse a transferência de terras públicas a 

particulares, até 1850, quando foi promulgada a Lei de Terras (Lei no 

601). Marés explica a complexidade entre atender os princípios 

liberais e os interesses do capital local:  

Vários projetos de lei desse período proibiam os 

imigrantes de adquirirem, alugarem ou usarem terras, 

mesmo de particulares. Nenhum deles foi aprovado 

porque se contradiziam com o sistema constitucional 

que se fundava na liberdade de aquisição e da livre 

disposição e vontade dos titulares de direitos. Por outro 

lado havia estrangeiros com capital, investindo em 

plantações e terras. Os projetos não podiam avançar 

139 Cf., entre outros, Costa, Da monarquia à república, citado; Smith, 
Propriedade da terra & transição, citado; Martins, O cativeiro da Terra, citado; 
Marés, A função social da terra, citado. 
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porque se chocavam com o principal direito capitalista: 

o de propriedade. Este direito era considerado natural, 

portanto, preexistente ao ordenamento e, como tal, 

não poderia ser limitado pela Lei. Todas estas 

disposições proibitivas de aquisição de terras feriam a 

essência do sistema e por isso nunca chegaram a ser 

aprovadas, mas mantiveram uma discussão de grande 

envergadura, o que determinou a demora na aprovação 

da Lei de Terras, exatamente porque ela teria que 

contemplar os interesses econômicos do capital sem 

restringir o direito de propriedade, que também fazia 

parte desse interesse. 

Portanto, esse período que ficou impropriamente 

conhecido no Direito Agrário como “regime de posse” 

demorou o tempo que a elite precisou para encontrar 

os caminhos a serem traçados para ocupação territorial 

brasileira sob o Estado Nacional. Foram 28 anos de 

profunda discussão acerca do que fazer para evitar, de 

um lado a livre ocupação, e de outro, respeitar os 

direitos à livre aquisição de propriedade.140 

Então, diferentemente do Homestead Act, que distribuiu 

gratuitamente terras a quem nelas estivesse disposto a se instalar, a 

Lei de Terras de 1850, já no seu artigo 1º determinou que “Ficam 

proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não 

seja o de compra”. E não bastava restringir o acesso à terra à 

compra, mas, para que isso funcionasse efetivamente o preço deveria 

ser suficientemente alto para agir como efetivo impedimento ao 

pobre. Tudo se dava em conformidade às ideias do teórico do 

colonialismo inglês, Edward Gibson Wakefield, que, apesar da 

140 Marés, A função social da terra, citado, pp. 66s. 
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inclinação intervencionista, guiava-se pelos princípios liberais 

capitalistas. Cirne Lima escreve: 

Segundo Wakefield, os postulados do bom regime 

colonial podiam ser enunciados, do modo seguinte:  

a) A prosperidade das colônias depende principalmente 

da abundância da mão-de-obra na proporção do 

território ocupado. 

b) Podem ser, porém, importados para as colônias 

trabalhadores das metrópoles, tomadas as 

providências no sentido de obrigá-los a servir 

durante dois a três anos, pelo menos.  

c) Para que estes não se tornem proprietários 

demasiado cedo, preciso é que as terras sejam 

vendidas a preço suficiente elevado [at a sufficiently 

high price].  

d) O produto total da venda das terras deve ser 

incorporado a um fundo de imigração, destinado a 

custear o transporte para as colônias de 

trabalhadores da metrópole, e só com o emprego 

integral daquele produto para esse fim se pode 

manter o equilíbrio exato, entre a extensão das 

terras cultivadas, à quantidade da mão de obra e a 

soma dos capitais.  

e) O preço das terras deve ser uniforme e fixo, sem 

distinção de qualidade, variando unicamente 

segundo a extensão. Deve ser, portanto, vedada a 

venda em hasta pública.141 

141 LIMA, Ruy Cirne. Pequena história territorial do Brasil: sesmarias e terras 
devolutas. 4. ed., Brasília: Escola de Administração Fazendária, 1988. p. 83. 
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À exceção da proibição da venda em hasta pública, os demais 

princípios foram incorporados à Lei de Terras, conforme lemos na Lei 

no 601 de 1850: 

Art. 14. Fica o Governo autorizado a vender as terras 

devolutas em hasta publica, ou fóra della, como e 

quando julgar mais conveniente, fazendo previamente 

medir, dividir, demarcar e descrever a porção das 

mesmas terras que houver de ser exposta á venda, 

guardadas as regras seguintes: 

[...] 

§ 2º Assim esses lotes, como as sobras de terras, em 

que se não puder verificar a divisão acima indicada, 

serão vendidos separadamente sobre o preço minimo, 

fixado antecipadamente e pago á vista, de meio real, 

um real, real e meio, e dous réis, por braça quadrada, 

segundo for a qualidade e situação dos mesmos lotes e 

sobras. 

[...] 

Art. 18. O Governo fica autorizado a mandar vir 

annualmente á custa do Thesouro certo numero de 

colonos livres para serem empregados, pelo tempo que 

for marcado, em estabelecimentos agricolas, ou nos 

trabalhos dirigidos pela Administração publica, ou na 

formação de colonias nos logares em que estas mais 

convierem; tomando anticipadamente as medidas 

necessarias para que taes colonos achem emprego logo 

que desembarcarem. 

Aos colonos assim importados são applicaveis as 

disposições do artigo antecedente. 

Art. 19. O producto dos direitos de Chancellaria e da 

venda das terras, de que tratam os arts. 11 e 14 será 

exclusivamente applicado: 1°, á ulterior medição das 
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terras devolutas e 2°, a importação de colonos livres, 

conforme o artigo precedente. 

A doutrina do sufficiently high price, conforme aponta Cirne 

Lima, foi defendida em Consulta da Secção do Império de 8 de agosto 

de 1842, com a seguinte argumentação: 

Declara a consulta: “Um dos benefícios da providência 

que a Secção tem a honra de propor a Vossa Majestade 

Imperial é tornar mais custosa a acquisição de terras... 

Como a profusão em datas de terras tem, mais que 

outras causas, contribuído para a dificuldade que hoje 

se sente de obter trabalhadores livres é seu parecer 

que d’ora em diante sejam as terras vendidas sem 

excepção alguma. Depois de alguma augmentando-se, 

assim, o valor das terras e dificultando-se 

consequentemente, a sua acquisição, é de esperar que 

o imigrado pobre alugue seu trabalho effectivamente 

por algum tempo, antes de obter meios de se fazer 

proprietário”142 

E, mesmo sem entrar no juízo de valor sobre “as excelências e 

as inconveniências do sistema de colonização de Wakefield”143, Cirne 

Lima comenta o fato de como a implementação de uma política 

econômica em forma de programa estatal constrói sua expressão 

jurídica por meio do direito administrativo.144 

142 Apud Lima, Pequena história territorial do Brasil, citado, p. 84. 
143 Lima, Pequena história territorial do Brasil, citado, p. 84. 
144 Cf. ibid., p. 85. 
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A Lei de Terras teve curta duração, pois a Constituição 

Republicana de 1891 transferiria todas as terras devolutas ao 

patrimônio dos estados. Nos tópicos seguintes, focaremos o destino 

de tais terras no oeste do Pará a partir do aparato legal construído 

nesse estado, mas antes, importa ressaltar que toda essa discussão 

versa sobre as terras devolutas do país. E o conceito do que seriam 

terras devolutas não é algo tão simples e, muito menos, isento de 

interesses políticos e de classes. 

2.1.1  O conceito de terras devolutas, uma abstração 

tendenciosa 

Até a promulgação da Lei de Terras, em 1850, a locução 

“terras devolutas” remetia aos mais diferentes sentidos, como 

registrou Lima Stefanini, variando principalmente em torno de 

formas de terras devolvidas à Fazenda Imperial145. Assim também 

pensava José da Costa Porto, certo de que até 1850, “não havia 

conceito preciso e claro sobre terras devolutas, cujo sentido 

originário, de acordo com a própria etimologia, seria simples: as 

porções de solo que, distribuídas de sesmarias, deixando o morador 

de cumprir as condições resolutas impostas, retornavam, eram 

devolvidas, ou devolutas, ao antigo dono [...]”.146 

145 STEFANINI, L. Lima. A propriedade no direito agrário. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1978. pp. 59s. 
146 PORTO, José da Costa. Curso de direito agrário: formação territorial. 
Brasília: Fundação Petrônio Portela, v. 1, 1982. pp. 75s. 
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Somente com a Lei de Terras se definiu o que viriam a ser 

terras devolutas: 

Art. 3º São terras devolutas: 

§ 1º As que não se acharem applicadas a algum uso 

publico nacional, provincial, ou municipal. 

§ 2º As que não se acharem no dominio particular por 

qualquer titulo legitimo, nem forem havidas por 

sesmarias e outras concessões do Governo Geral ou 

Provincial, não incursas em commisso por falta do 

cumprimento das condições de medição, confirmação e 

cultura. 

§ 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou 

outras concessões do Governo, que, apezar de incursas 

em commisso, forem revalidadas por esta Lei. 

§ 4º As que não se acharem occupadas por posses, 

que, apezar de não se fundarem em titulo legal, forem 

legitimadas por esta Lei. 

Daí, Lima Stefanini entende que a Lei de 1850 expressa terras 

devolutas na acepção de terras vagas.147. Já para Messias Junqueira, 

segundo a Lei no 601/1850, pode-se depurar que “terras devolutas 

são as que não estão incorporadas ao patrimônio público, como 

próprias, ou aplicadas ao uso público, nem constituem objeto de 

domínio ou de posse particular, manifestada esta em cultura efetiva e 

morada habitual”.148 

Mas, vem de Carlos Frederico Marés a percepção de que nas 

147 Stefanini, A propriedade no direito agrário, citado, p. 61. 
148 JUNQUEIRE, Messias. As terras devolutas na reforma agrária. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1964. p. 68. 
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acepções de “terras vagas”, “desocupadas”, “não ocupadas por 

posses concedidas formalmente” etc., a definição de terras devolutas 

vinda com a Lei de Terras – em complemento à vedação do acesso à 

terra sem ser pela compra – era mais um artifício para reservar a 

terra ao capital: 

Terras devolutas passam a ser não as desocupadas 

como ensinam alguns manuais e dicionários, mas as 

legalmente não adquiridas. É um conceito jurídico e não 

físico ou social. Não quer dizer terra desocupada, mas 

terra sem direito de propriedade definido, é um 

conceito, uma abstração, uma invenção jurídica. A 

mera ocupação de fato não gerava domínio jurídico, 

que exigia o título do Estado ou o reconhecimento, pelo 

Estado, de um título anterior, ou, ainda, o uso público. 

Ainda que a terra estivesse ocupada por trabalhadores, 

índios, quilombolas, pescadores, produtores de 

subsistência ou qualquer outro sem beneplácito do 

Estado, não perdia sua qualidade jurídica de devoluta. 

Ao contrário do conceito de sesmarias, que eram 

concessões gratuitas de terras que já haviam sido 

ocupadas, mas abandonadas, para alguém que 

desejasse efetivamente ocupá-las, as terras devolutas 

eram aquelas que jamais tivessem sido propriedade de 

alguém ou tivessem tido uso público reconhecido, 

propriedade e isso pelo Estado. Enquanto as sesmarias 

reforçam o caráter de fato, próximo à posse, as 

concessões de terras devolutas têm um caráter de 

direito abstrato, independente da existência de 

ocupação pré-existente, seja de índios, 

afrodescendentes, ou brancos pobres. Exatamente aqui 

reside a pouco sutil maldade do sistema: o que recebia 

a concessão, não precisava sequer conhecer a terra, 
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nem mesmo demarcá-la; escolhia a terra 

correspondente quando quisesse e passava a ter o 

direito de retirar dela todos os que ali viviam, porque a 

situação dos não beneficiários passava a ser ilegal. Para 

“limpar”, poderia usar sua força ou a chamada força 

pública, isto é, a polícia do Estado, como até hoje 

ocorre.149 

Malgrado o observado por Marés – ou talvez por isso mesmo – 

pouca alteração houve no conceito de terras devolutas de 1850 até 

hoje. Continuando a serem definidas por exclusão após o Estatuto da 

Terra, entre os agraristas, mais consensualmente, definiu-se “terras 

devolutas como sendo aquelas espécies de terras públicas (sentido 

lato) não integradas ao patrimônio particular, nem formalmente 

arrecadadas ao patrimônio público, que se acham indiscriminadas no 

rol dos bens públicos por devir histórico-político”.150 

149 Marés, A função social da terra, citado, p. 70. 
150 Stefanini, A propriedade no direito agrário, citado, pp. 64s. 
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2.2 Breve balanço da legislação fundiária paraense 

A proclamação da República transfere todos os bens 

pertencentes à Casa Imperial para a Nação. Em seguida, em seu 

artigo 64, a Constituição Republicana de 1891 determinava que as 

terras devolutas deixassem de pertencer à União, passando aos 

estados da Federação, que adotariam políticas fundiárias próprias.151 

Ao assumir a jurisdição de suas terras, 

151 Cf. FOSTER, Germano de Rezende. A privatização das terras rurais. Barueri-
SP: Manole, 2003; SMITH, Roberto. Propriedade da terra & transição: estudo 
da formação da propriedade privada da terra e transição para o capitalismo no 
Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1990. No Capítulo 3, sobre o Registro Torrens, 
apresentamos mais detalhadamente os meandros e as disputas então ocorridas 
sobre a competência de destinar as terras devolutas. 
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[...] o governo do estado encontrou em seu arquivo 78 

volumes manuscritos, contendo 22.415 registros 

paroquiais que tinham vindo de 65 freguesias, 

espalhadas nos diversos cantos do estado, 100 

processos de medição e demarcação referentes a 

sesmarias (anteriores a 1850), 639 processos de 

medição e demarcação de posses do antigo Juiz 

Comissário, 754 processos de medição e demarcação 

de terras sujeitas à legitimação e 247 processos de 

terras devolutas, perfazendo um total de 24.155 

registros. Constavam nesta lista as freguesias de 

Mazagão (90 registros) e Macapá (256 registros), que 

nesta época pertenciam ao Pará e hoje estão 

incorporadas ao estado do Amapá, por isso, o total 

dos registros paroquiais incidentes sobre as 

terras que hoje pertencem ao estado do Pará era 

de 22.069.152 

A outorga das posses era delegada às então chamadas 

Intendências Municipais, equivalentes às prefeituras, o que perdurou 

até a edição da Lei Estadual nº 1.108, de 6 de novembro de 1909, 

quando somente o Estado podia concedê-las. Fato que José de Souza 

Martins bem caracterizou: 

Essa decisão representou de fato um prêmio para as 

chamadas oligarquias regionais e a condição para a 

sustentação política do regime republicano [...] Por 

esse meio as classes dominantes de cada estado 

podiam distribuir as terras públicas de acordo com seus 

152 Treccani, Violência e grilagem, citado, p. 98 [grifos no original].  
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interesses econômicos e políticos aos seus próprios 

membros, aos cabos eleitorais, clientes e protegidos.153 

O Pará, já em sua primeira norma jurídica, o Decreto nº 410, 

de 8 de outubro de 1891, que “regula a alienação das terras 

devolutas situadas nos limites do Estado do Pará, e dá regras para a 

revalidação de sesmarias e outras concessões do Governo e para a 

legitimação das posses mansas e pacíficas”, regulamentado em 28 de 

outubro de 1891, criou um instrumento jurídico inédito no 

direito brasileiro, denominado “Título de Posse”. Foi o único 

estado a instituir tal sistema de concessão de posses. O Decreto nº 

410/1891, excluía da condição de terra devoluta as posses sujeitas à 

legitimação (§3º), o que incluía as posses registradas (art. 5º, § 2º). 

Tal resolução referia-se ao registro de posses do direito imperial e às 

“posses de terras com cultura efetiva e morada habitual, que tenham 

sido estabelecidas, sem protesto ou oposição, antes de 15 de 

novembro de 1889, mantidas sem interrupção depois dessa data”. 

Otávio Mendonça chamou a atenção à peculiaridade deste 

instrumento: 

O Pará introduziu na sua legislação um instrumento 

inédito no direito brasileiro: o título de posse, 

combinação originalíssima de fato, que era a posse, 

com o documento, que era o título. E como este se 

originava daquela, tornava-se evidente que a ela se 

153 MARTINS, José de Souza. A militarização da questão agrária no Brasil (terra 
e poder: o problema da terra na crise política). Petrópolis: Vozes, 1984. p. 20. 
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subordinava e somente prevaleceria na medida em que 

a exercesse.154 

Os Protocolos a serem adotados para as concessões dos títulos 

de posses foram especificados pelos artigos 119 a 139 do 

Regulamento do Decreto no 410/1891, promulgado em outubro de 

1891. Tais títulos deveriam ser lançados em livro próprio, conforme o 

artigo 118 do Regulamento. E Treccani explica mais detalhes do 

Regulamento: 

O prazo para que fossem apresentadas estas 

declarações era de um ano (Art. 132). Os registros de 

terras deveriam ser feitos na Repartição de Terras, 

localizada na capital, ou nas Intendências Municipais 

(Art. 116 do Regulamento). Eram previstos dois livros 

distintos, um no qual eram registradas as propriedades 

(cartas de confirmação de sesmarias e de legitimação 

de posses, cartas de sesmarias não demarcadas por 

licença do poder público e qualquer outro título de 

domínio como os definitivos de venda expedidos pelo 

governo) e outro no qual seriam registrados os títulos 

sujeitos a legitimação e reavaliações (Arts. 117 e 118). 

Ao permitir aos Intendentes Municipais a expedição de 

Títulos (Arts. 116 e 120), se realizava uma 

descentralização administrativa que visava desenvolver 

o interior do estado. A municipalização da expedição 

dos títulos perdurou até a edição da Lei no 1.108 de 06 

154 Otávio Mendonça apud Treccani, Violência e grilagem, citado, p. 98 [grifos 
no original]. 
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de novembro de 1909, quando só o estado voltou a 

conceder as terras (Art. 161).155 

Todos os Livros de Registros de Posse e de Propriedades das 

Intendências Municipais foram concentrados em Belém, na Secretaria 

de Obras Públicas e Viação, em 1905. Hoje, encontram-se no arquivo 

do Iterpa. Os principais documentos, até então, expedidos eram “As 

cartas de Sesmarias, os Títulos Paroquiais, os Títulos de Posse 

(legitimados ou não), os Títulos Provisórios e os Definitivos”.156  

Em consultas ao acervo do Iterpa, pode-se constatar que, em 

relação ao oeste paraense, foi possível encontrar algumas poucas 

cartas de sesmarias apenas às margens do rio Amazonas. Em toda a 

região do Tapajós e seus afluentes, por exemplo, os documentos 

resumiam-se aos títulos de posse. Paraguassu Éleres estima haver 57 

mil títulos de posse não legitimados no estado, compondo um 

importante elemento para a história do Pará.157 

Sendo, então, os títulos de posse os mais representativos 

instrumentos de destinação de terras públicas no oeste do Pará no 

início da República, neles nos concentraremos neste breve resgate do 

enredo das normativas fundiárias do estado. 

155 Treccani, Violência e grilagem, citado, p. 103. 
156 Ibid., p. 107. 
157 Paraguassu Éleres apud Treccani, Violência e grilagem, citado, nota 169. 
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2.3 A necessidade da legitimação dos títulos de 

posse e a caducidade das posses não legitimadas 

Afinada à Lei de Terras de 1850, a recente legislação paraense 

vedava o apossamento de terras devolutas, instituindo o instrumento 

do título de posse para o exercício de tal controle. 

O fato, todavia, de essas posses serem tituladas ou 

legitimáveis, como dispunha o Decreto nº 410/1891, não significava 

domínio privado. Como explica o jurista Paulo Lamarão: 

Para que essa posse, como todas as demais, fosse 

considerada domínio, era necessário, desde os meados 

do século passado [isto é, século XIX], que ela fosse 

legitimada. Isso implicava, sobretudo, que ela fosse 

demarcada, ocupada, e seu detentor pagasse os 

emolumentos da tabela em vigor no momento da 
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legitimação. Desde 1891, portanto, os requisitos da 

demarcação, ocupação e pagamento do preço da terra, 

sempre foram indispensáveis para se obter o domínio 

de determinada área de terra cuja posse já houvesse 

sido contemplada com o respectivo título.158  

Girolamo Treccani coaduna com Lamarão ao afirmar que: 

Os títulos de posse não constituíam domínio e deveriam 

ser confirmados pela autoridade competente (hoje, o 

Instituto de Terras do Pará – Iterpa), por isso, seu 

registro no Cartório de Registro de Imóveis, feito 

comum em nossa história, constitui um evidente crime, 

também porque, seria um absurdo jurídico que alguém 

tivesse reconhecido como propriedade algo que tinha 

como base uma mera declaração.159 

E, de fato, tal impedimento não foi ordinariamente respeitado 

pelos cartorários, como lembra ainda Lamarão: 

O que sucedeu foi que esses documentos [isto é, os 

registros de posse tituláveis], a partir de 1917, quando 

tornou-se obrigatório o Registro Imobiliário com a 

entrada em vigor do Código Civil, foram levados a 

registro no antigo livro três (3), de Transmissão de 

Propriedade, após transitarem em Juízo em decorrência 

de inventários, execuções, hipotecas, ações 

demarcatórias etc. Oficial do Registro Imobiliário, 

desconhecendo a natureza da documentação e a 

legislação vigente, limitava-se a transcrevê-la, embora 

158 LAMARÃO, Paulo. Comentários à legislação de terras do estado: outros 
Ensaios. Belém: Grafisa, s.d. p. 98. [Grifos nossos.] 
159 Treccani, Violência e grilagem, citado, p. 107. 
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de boa-fé, irregularmente, no livro impróprio, gerando 

assim, a partir desse registro principal, uma cadeia 

sucessória como se se tratasse de propriedade, 

quando na verdade não era.160  

Ou seja, uma vez existente o registro de posse de certo imóvel, 

para que seu titular se tornasse proprietário seria necessária a 

obtenção da legitimação do registro, através dos expedientes 

procedimentais disciplinados pela legislação fundiária estadual. 

O Provimento nº 13/2006-CJCI também comenta que “tais 

títulos de posse (outorgados pelo Estado ou pelas Intendências), para 

se transformar em propriedade e serem aptos à matrícula no registro 

de imóveis, estavam sujeitos à legitimação”161. E comenta, também, 

que aqueles não legitimados até 1996 não são mais aptos para tal: 

“através do Decreto Estadual nº 1.054, de 14 de fevereiro de 1996, 

foi declarada a caducidade de todos os títulos de posse não 

legitimados”.162 

Vale lembrar que tal legitimação de posse aqui comentada não 

se confunde com a legitimação de posse surgida na Lei de Terras e 

atualmente regulada na Lei no 6.383, de 1976.  

Como se verá mais detalhadamente no Capítulo 3, cadeias 

dominiais que culminaram, inclusive, na emissão de registros Torrens 

160 Ibid., pp. 98s. [Grifos nossos.] 
161 PARÁ. Poder Judiciário. Corregedoria do Interior. “Provimento n. 013/2006-
CJCI”. Diário da Justiça, n. 3672, 23 jun. 2006. 
162 Idem. 
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remontam a títulos de posse não legitimados, instituto jurídico-

fundiário peculiar do Estado do Pará. 

Como visto, o Decreto nº 410/1891 do Estado do Pará, primeira 

norma fundiária paraense, excluía da condição de terra devoluta as 

posses sujeitas à legitimação (§3º), o que incluía as posses 

registradas (art. 5º, § 2º) (refere-se ao registro de posses do direito 

imperial) e as “posses de terras com cultura efetiva e morada 

habitual, que tenham sido estabelecidas, sem protesto ou oposição, 

antes de 15 de novembro de 1889, mantidas sem interrupção depois 

dessa data”. 

Para se compreender o motivo da existência de um registro de 

posses na então recém-instituída ordem republicana, é necessário 

atentar ao fato de que as incipientes normas agrárias paraenses 

contemplavam expressamente a vedação de novos apossamentos de 

terras públicas devolutas, aliás, em consonância com a legislação 

imperial.163  

Afinada com essa linha-matriz constitucional e política de 

incolumidade do patrimônio fundiário devoluto é que foi instituída a 

obrigatoriedade de se fazer registro das preexistentes posses 

e títulos de domínio.164 

163 Cf. artigos 1º e 2º da Lei Imperial n.º 601/1850; art. 20 do Decreto Imperial 
nº 1.318/1854, e art. 114 do Decreto Federal nº 10.105/13. 
164 Cf. arts. 91 do Decreto Imperial nº 1.318/1854; arts. 19 e 24 do Decreto 
Federal nº 10.105/1913; bem como, entre as leis do Estado do Pará, art. 16 do 
Decreto nº 410/1891; arts. 48, 120 e 133 do Regulamento anexo do Decreto 
nº 410/1891; art. 18 da Lei nº 82/1892; art. 11 do Decreto nº 1.021/1901; 
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2.4 Os limites impostos pela legislação ao tamanho 

das posses 

Além da necessária legitimação das posses, o tamanho dos 

imóveis sob alvo da emissão dos títulos de posse estavam sujeitos a 

limitações.  

Há casos de cadeias dominiais, como a estudada no Capítulo 

3, que chegam a apresentar áreas com mais de 580 mil hectares, 

extensão extravagantemente acima de qualquer limite estipulado por 

toda a legislação que sempre estabeleceu áreas máximas que 

pudessem ser concedidas. 

art. 157 do Regulamento anexo da Lei nº 1.108/1909; art. 177 do Decreto nº 
3.791/1921; art. 210 do Decreto nº 1.044/1933. 
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Muitas áreas que continham títulos de posse (sem legitimação) 

foram abandonadas após o declínio do preço da borracha por volta 

de 1913. Mesmo sem o cumprimento dos requisitos mínimos para 

que esses títulos passassem a constituir domínio, vários destes 

documentos emitidos em favor de antigos seringalistas foram uma 

porta aberta à grilagem. Embora sempre cancelados ou invalidados, 

eles possibilitaram, com a participação criminosa (ou completa 

improficiência) dos cartórios locais, a falsificação de inícios de 

cadeias dominiais.  

Um exemplo é o conhecido caso de Cecílio do Rego Almeida. A 

partir de vários títulos que não constituíam domínio – e cuja área 

somada não passava de 30 mil hectares –, o empresário paraense 

conseguiu forjar documentação que o designava dono de um 

latifúndio estimado entre 4,7 e 7 milhões de hectares, distribuído em 

Altamira e São Félix do Xingu. Após momentos insólitos do Judiciário 

paraense, finalmente os registros foram cancelados e frustrou-se a 

megalomania fundiária do grileiro. 

E esses não são casos isolados, os limites em relação ao 

tamanho das posses são, comumente, aviltantemente 

desrespeitados, como nota-se pelo levantamento da legislação 

fundiária apresentada a seguir.165 

165 A legislação apresentada a seguir foi compilada a partir do 
Parecer/CAPJP/CJ/M/DA/Nº006/2004 (JMPJ) (fls. 391/420), convertido em 
Orientação Técnica de Consultoria da Consultoria Jurídica do Ministério do 
Desenvolvimento Agrário, um exame exaustivo de todas as disposições do 
direito fundiário paraense referentes a limites máximos dos quantitativos das 
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As posses concedidas pelo estado do Pará, inicialmente, regidas 

pelo Decreto nº 410, de 8 de outubro de 1891, determinavam que: 

§ 2.º – A área total de posses havidas por ocupação 

primária em virtude desta lei nunca poderá exceder os 

seguintes limites: em terras de lavoura, 1.089 

hectares; em campos de criação, 4.356 hectares, e em 

seringais, 545 hectares. 

Esse Decreto foi substituído pela Lei nº 82, de 15 de setembro 

de 1892, e essa, por sua vez, pela Lei nº 1.108, de 6 de novembro de 

1909. Em nenhum dos casos, se alterou os limites preestabelecidos, 

o que veio a acontecer, somente com o Decreto no 1.686, de 23 de 

abril de 1910, que determinava:  

Art. 7.º – As terras devolutas destinadas a serem 

vendidas depois de medidas, demarcadas e divididas, 

constituirão lotes rurais ou agrícolas e lotes urbanos. 

1 – Os lotes rurais ou agrícolas não terão área superior 

a 30 hectares. 

Em 25 de junho de 1931, o Decreto nº 397 estabelece a 

modalidade de concessão de castanhais e fixa o limite máximo para 

sua extensão:  

Art. 1.º – Fica permitida a venda de terras de 

castanhais em lotes de até 4.356 hectares (uma légua 

quadrada) à razão de seis mil-réis (6$000) o hectare e 

obedecendo as prescrições legais do Regulamento de 

posses registráveis e tituláveis nesse Estado, demonstrando que 
invariavelmente a legislação paraense jamais permitiu outorga de terras com 
área superior a 4.356 hectares. 
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Terras do Estado, ficando proibida a venda de mais 

de dois lotes a cada pessoa. 

Em 11 de novembro de 1938, o Decreto nº 3.143 amplia os 

limites para o arrendamento de terras do Estado do Pará e fixa prazo 

para tal arrendamento: 

Art. 16 – [...] § Único – Tratando-se, entretanto de 

áreas centrais e longíncuas, desabitadas e jamais 

exploradas, poderão as mesmas, a título de estímulo e 

garantia para o seu necessário beneficiamento, serem 

arrendadas sob condições especiais, pelo prazo 

máximo de dez anos e com área de até 10.000 

hectares, a critério do Governo. 

Em 10 de março de 1954, nova alteração pela Lei nº 762: 

Art. 10 – As terras devolutas do Estado não serão 

vendidas em área superior a 100 hectares e pela 

mesma será cobrada do adquirente a quantia de 25 

cruzeiros (CR$ 25) por hectare, cujo recolhimento será 

efetuado na forma do que determina o artigo 8.º desta 

Lei. 

Com a Lei nº 3.641, de 5 de janeiro de 1966, novos limites 

foram estabelecidos: 

Art. 68 – É proibida a alienação ou concessão de terras 

públicas, com áreas superiores a três mil (3.000) 

hectares. 

Art. 71 – [...] § 1º – Quando forem alienadas ou 

concedidas terras públicas contrariando as normas 

legais estabelecidas, o Poder Executivo deverá cancelar 

administrativamente o ato antes praticado. 

 



169 

 

E o Decreto no 54, de 22 de agosto de 1969, determina: 

Art. 18 – Expedido o Título Provisório, o Governo 

solicitará autorização para venda à Assembléia 

Legislativa ou ao Senado Federal, conforme a área 

requerida seja superior a 100 ou 3.000 hectares, 

respectivamente. 

E, dois meses depois, em 29 de outubro de 1969, a Emenda 

Constitucional nº 1 da Constituição do Estado do Pará estabelece: 

Art. 147 – Salvo para execução de planos de reforma 

agrária, não se fará, sem prévia aprovação do Senado 

Federal, alienação ou concessão de terras públicas com 

área superior a três mil hectares. 

A Lei nº 4.584, de 8 de outubro de 1975, torna a deixar 

claríssimos os limites das posses concedidas pelo Governo Estadual 

passíveis de serem legitimadas: 

Art. 29 – [...] § 2.º – A extensão de cada lote 

legitimável será a constante do respectivo registro, não 

podendo exceder, salvo quando concedido sob regime 

legal diferente, 1.089 hectares quando as terras se 

destinarem à indústria extrativa, 2.178 hectares 

quando se destinarem à lavoura, e 4.356 hectares 

quando se destinarem à pecuária, conforme art. 4º da 

Lei nº 1.741, de 18/11/1918, revigorado pelo artigo 

254, do Decreto nº 1.044, de 19 de agosto de 1933. 

Deste modo, nota-se que a legislação paraense de terras, desde 

o seu primórdio, limitou o quantitativo de destinação de terras, 

variando de 25 a 4.356 hectares – com algumas exceções veiculadas 

por lei especial – dependendo da época de vigência da legislação, 
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aptidão agrícola destas terras e nos casos de regularização de áreas 

superiores ao estatuído na lei vigente, dependiam de aprovação da 

Assembleia Legislativa ou do Senado Federal. 

Além da restrição ao tamanho da área a ser titulada pelo 

Estado do Pará, a legislação estadual também impunha aos 

proprietários outras condições para conferir legitimidade aos seus 

títulos, conforme relacionado a seguir: 

Lei nº 1.137, de 11 de março de 1955: 

Art. 12 – Quaisquer processos de venda ou 

arrendamento de bens móveis ou imóveis do 

patrimônio do Estado só se reputarão perfeitos depois 

de registrado no Tribunal de Contas do Estado. 

Decreto nº 5.780, de 27 de novembro de 1967: 

Art. 155 – Ficam obrigados ao cadastro, no 

Departamento de Terras e Cadastro Rural todos os 

títulos expedidos pelo Governo, anteriores à lei ora 

regulamentada. 

Decreto-Lei nº 57, de 22 de agosto de 1969: 

Art. 56 – É obrigatório o registro de todos os Títulos 

existentes sobre terras que sejam ou tenham sido do 

Estado. 

Art. 57 – Nenhum Título de Terra será considerado 

perfeito, antes de registrado na Sagri [atual Iterpa]. 

Art. 101 – Os Títulos Provisórios ou Definitivos que a 

Sagri considerar irregulares em face da Lei no 762/54 

poderão ser substituídos por títulos da mesma espécie, 

desde que satisfaçam as seguintes condições: 
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a – haver a alienação sido regularmente processada, 

consistindo a irregularidade exclusivamente no excesso 

da respectiva área [...] 

Decreto nº 7.454, de 19 de fevereiro de 1971: 

§ 3.º – Quando a área exceder 100 (cem) ou 3.000 

(três mil) hectares, a expedição do Título Definitivo 

dependerá de autorização da Assembléia Legislativa ou 

do Senado Federal, respectivamente. 

Decreto nº 9.094, de 15 de abril de 1975: 

Art. 7.º – Em todos os serviços públicos do Estado, 

quer da administração direta, quer da indireta, inclusive 

autarquias, entidades paraestatais e sociedades de 

economia mista, deverá ser rigorosamente exigido o 

cadastro dos títulos de alienação de terras expedidos 

após a vigência do Decreto nº 7.454, de 19.02.71. 

Lei nº 4.584, de 8 de outubro de 1975: 

Art. 88 – Os atuais possuidores de títulos que tiverem 

sido ou vierem a ser declarados nulos por 

irregularidades anteriores a 15 de junho de 1964, 

poderão, até 90 (noventa) dias após a declaração de 

nulidade, requerer a compra das mesmas áreas, em 

condições especiais, desde que satisfaçam os seguintes 

requisitos: 

a) entregarem seus títulos para exame no Iterpa, se 

anteriormente já não o houverem feito, até 31 de 

dezembro de 1976; 

[...] 

Art. 101 – Os Títulos expedidos durante a vigência da 

Lei nº 762/54 que o Iterpa considerar irregulares por 

ultrapassarem o limite de cem hectares (100 ha) nela 
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estipulado, poderão ser revalidados desde que 

satisfaçam as seguintes condições: 

a) haver a alienação sido regularmente processada e 

não existirem indícios, a critério do Iterpa, de que os 

titulares hajam participado, direta ou indiretamente, de 

atos que tenham motivado ou possam motivar a 

nulidade desse ou de quaisquer outros títulos expedidos 

pelo Estado; 

[...] 

§ 1.º – Os interessados deverão requerer a revalidação 

até 31 de dezembro de 1976, sob pena de seus títulos 

serem declarados, administrativamente, nulos, 

presumindo-se que renunciaram a quaisquer direitos, 

promovendo o Iterpa o cancelamento do registro 

imobiliário, se houver, e a reversão das terras ao 

patrimônio devoluto do Estado.  

Após a compilação da legislação agrária paraense, apreende-se 

que o permissivo legal de titulação de terras pelo estado do Pará 

limita em 4.356 hectares a área máxima regularizável. 

Cabe lembrar que, além da legislação estadual, também as 

Constituições da República definiram limites para a alienação de 

terras públicas sem autorização do Senado da República. A 

Constituição Federal de 1934 (art. 130) estabeleceu o limite de 10 mil 

hectares. A Constituição de 1937 (art. 155) conservou esse limite, 

alterado pela Constituição de 1946, através da Emenda Constitucional 

nº 10, de 9 de novembro de 1964, (art. 6º) que reduziu esse limite 

para 3 mil hectares; a Constituição de 1967, em seu art. 154, nada 

alterou, e a atual Constituição da República de 1988, art. 49, reduz o 

limite para 2.500 hectares. 
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2.5 O aparato jurídico e político dos programas de 

“ocupação” da Amazônia e a ruptura com as 

formas tradicionais de territorialização da 

população amazônica 

2.5.1  Decretos-lei e a segurança nacional: ferramentas 

jurídicas e políticas de intervenção 

Foi a partir da década de 1970 que, sob o constructo ideológico 

do desenvolvimento e da segurança nacional, o governo militar 

instaura o Programa de Integração Nacional – PIN (Decreto-Lei no 

1.106/1970), para integrar a Amazônia a outras regiões e garantir 

sua articulação ao sistema econômico-político nacional e 

internacional. Os impactos fundiários desse e de atos conseguintes 

seriam determinantes no oeste paraense.  
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Importa lembrar: esse foi apenas o primeiro de vários decretos-

lei que ditaram importantes intervenções em termos de destinação 

territorial e ordenamento fundiário na Amazônia. Neste sentido, 

importa um parêntesis sobre a natureza dos instrumentos jurídicos 

usados à época. Os governos do regime militares pariram facilidades 

legais e praticaram alterações na legislação existente no país, 

valendo-se de dispositivos legais extraordinários e de exceção. Tais 

instrumentos jurídicos escoraram suas intervenções e políticas 

implantadas e bem serviram aos anseios do regime despótico e de 

grupos ao qual o Estado associara-se e servia. Entre esses 

instrumentos destacam-se o decretos-dei e o Ato Institucional. 

Os decretos-leis consistiam – basicamente, e como o próprio 

nome sugere – em decreto com força de lei, dando poderes 

excepcionais ao Chefe de Estado que, então, acumulava também o 

Poder Legislativo suspenso. Surgidos na Constituição de 1937, e 

quase que corriqueiramente usados na ditadura Vargas, os decretos-

lei foram extintos do ordenamento jurídico pela Constituinte de 1946. 

Entretanto, são reinventados pela Constituição de 1967, não por 

acaso, em um novo momento de regime ditatorial166, como bem 

comenta Fábio Konder Comparato ao falar de regimes autoritários: 

O que se viu, portanto, em todos esses episódios 

históricos, não foi a sucessão de um regime jurídico por 

outro, mas o amálgama do novo com o velho, do 

166 Cf. SANTOS, Kerlley Diane Silva dos. Morada da terra: famílias ocupantes do 
Projeto de Assentamento Rio Trairão como potenciais beneficiários da reforma 
agrária. Trabalho de Conclusão de Curso de Direito. Universidade Federal do 
Oeste do Pará. [Mimeo.] 
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direito revogado com o direito revogador. Aquele, 

embora convidado a se retirar do proscênio, não 

desapareceu do teatro jurídico: foi simplesmente 

relegado aos bastidores, para ressurgir em cena, como 

personagem não esquecido, no momento oportuno. 

Ao que parece, Janus bifronte, o deus romano da 

passagem, tem sido o grande protetor de nossas 

classes dirigentes. Quando o direito oficial não se opõe 

aos seus interesses, ele é tido e proclamado como o 

único legítimo e em vigor. Basta, no entanto, surgir 

uma mínima contradição entre as normas, contidas na 

Constituição ou nas leis, e o poder que tais classes 

detêm e exercem efetivamente na sociedade, para que 

se abram automaticamente as portas de comunicação 

do direito oficial com o outro ordenamento, até então 

oculto, que legitima e consagra o status dominii 

tradicional. [...] 

Foi por isso, aliás, que o sistema capitalista fixou, tão 

rapidamente, fundas raízes entre nós. É que uma das 

características principais do "espírito" do capitalismo, 

não apontadas por Max Weber em seu célebre ensaio, é 

a sua natureza camaleônica, a habilidade em encobrir 

os fatos reais com o manto da ideologia. A invocação 

da liberdade individual serve sempre de justificativa 

para a submissão de trabalhadores, consumidores e do 

próprio Estado ao poder dominante dos empresários no 

mercado. O princípio da isonomia (todos são iguais 

perante a lei) esconde a sistemática dominação do rico 

sobre o pobre, do produtor sobre o consumidor, da 

grande empresa prestadora de serviços sobre o usuário 

ignorante e imprudente. [...]167 

167 COMPARATO, Fábio Konder. “O direito e o avesso”. Estudos Avançados. 
[online]. 2009, vol.23, n.67, pp. 6-22. ISSN 0103-4014, p. 9. Disponível em 
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Bem no sentido de adequar, à manu militari, o direito oficial aos 

interesses das classes dominantes, os militares não só fizeram 

ressurgir o decreto-lei, mas aumentaram seu poder de ação a partir 

da Emeda Constitucional no 1, de 1969168:  

Art. 55. O Presidente da República, em casos de 

urgência ou de interesse público relevante, e desde que 

não haja aumento de despesa, poderá expedir 

decretos-leis sobre as seguintes matérias: 

I - segurança nacional; 

II - finanças públicas, inclusive normas tributárias; e 

III - criação de cargos públicos e fixação de 

vencimentos. 

§ 1º Publicado o texto, que terá vigência imediata, o 

Congresso Nacional o aprovará ou o rejeitará, dentro 

de sessenta dias, não podendo emendá-lo; se, nesse 

prazo, não houver deliberação, o texto será tido por 

aprovado. 

Segundo Kerlley dos Santos, tais decretos ofereciam os 

subterfúgios necessários para a “legalizar” o arbítrio: 

Não havia um controle efetivo sobre a expedição desses 

decretos, tendo em vista que os mesmos tinham 

vigência imediata e o Congresso não possuía poder 

para emendar o texto legal, podendo apenas rejeitá-lo 

ou aceitá-lo. Se, por algum motivo, o decreto fosse 

rejeitado isso não implicava a nulidade dos atos 

praticados pelo governo durante a vigência dos 

referidos. 

<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-
40142009000300002&script=sci_arttext>. Acesso em: abr. 2012. 
168 Cf. Santos, Morada da Terra, citado. 
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Além do mais, o texto constitucional fazia referência a 

duas expressões que abriam um espaço imenso para o 

governo, se tratando do contexto da ditadura, quais 

sejam, “casos de urgência ou interesse público 

relevante” e a “segurança nacional”. Quase ou todas 

as ações dos militares eram justificadas pela segurança 

nacional e a necessidade de combater o inimigo 

externo. Nesse contexto, se a urgência possibilitava 

menos espaço para a interpretação e caracterização, o 

relevante interesse público não, afinal sempre era 

possível alegar interesse público quando se tratava da 

segurança nacional, do desenvolvimento e da 

democracia, palavras que, normalmente, eram utilizadas 

para justificar o regime. Basta uma leitura da legislação 

promulgada à época para a percepção disso.169 

Muitos já comentaram como a “segurança nacional”, 

muitas vezes, traduzia-se por “segurança do latifúndio”. De 

qualquer forma, como aprofunda Marilena Chaui, os piores atos 

foram legitimados em nome da segurança nacional.170 

2.5.2  As políticas públicas de destinação de terras da década 

de 1970 

Mas, retornando às consequências agrárias do Programa de 

Integração Nacional – PIN (Decreto-Lei no 1.106/1970), instaurado a 

fim de integrar a Amazônia a outras regiões e garantir sua articulação 

169 Ibid., p. 40 [grifos nossos]. 
170 CHAUI, Marilena. Conformismo e resistência: aspectos da cultura popular no 
Brasil. 1. ed., 6. reimp., São Paulo: Brasiliense, 1996. p. 100.   
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ao sistema econômico-político nacional e internacional, além da 

construção imediata de uma extensa malha rodoviária, o Programa 

encampava projetos de "colonização e reforma agrária", numa faixa 

de 10 km de cada lado das rodovias implantadas. Para custear tudo 

isso, entre outras fontes, determinava-se a transferência de 30% dos 

recursos financeiros dos incentivos fiscais provindos de abatimento do 

imposto de renda. 

A colonização pretendida na Amazônia era ancorada, 

juridicamente, no Estatuto da Terra (Lei no 4.504/1964) que previa as 

modalidades de colonização pública e privada. No Mato Grosso, 

prevaleceu a segunda, enquanto no Pará, a colonização foi quase que 

integralmente estatal. 

Cândido Cunha, em recente artigo sobre as consequências 

agrárias das políticas públicas adotadas a partir da década de 

1970171, chama a atenção para a vocação essencialmente voltada à 

agricultura familiar do conceito legal de “Colonização”, segundo o 

artigo 4º, inciso IX, do Estatuto da Terra: 

Colonização, toda a atividade oficial ou particular que 

se destine a promover o aproveitamento econômico da 

terra pela sua divisão em propriedade familiar ou 

através de cooperativas. [grifos nossos] 

171 CUNHA, Cândido Neto da. “Pintou uma chance Legal: o Programa ‘Terra 
Legal’ no interior dos Projetos Integrados de Colonização e do Polígono 
Desapropriado de Altamira, no Pará”. Agrária. Revista do Laboratório de 
Geografia Agrária – FFLCH-USP, n. 10-11, pp. 20-56. 2009. Disponível em: 
<http://www.geografia.fflch.usp.br/revistaagraria/revistas/10&11/2Cunha_CN.
pdf>. Acesso em: mar. 2012. 
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E, acompanhando o raciocínio de Cunha, o Estatuto da Terra 

esclarece, também, que um dos objetivos da “Colonização” seria a 

“Propriedade Familiar”, “e – ao especificar o entendimento de 

“Propriedade Familiar” – delineia quem seriam os beneficiários dos 

projetos de colonização pública”172: 

II – Propriedade Familiar, o imóvel rural que, direta e 

pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família 

lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes 

a subsistência e o progresso social e econômico, com 

área máxima fixada para cada região e tipo de 

exploração, e eventualmente trabalhada com a ajuda 

de terceiros. 

O intento original da colonização pública no Pará, conforme 

estabeleceu o Decreto-Lei nº 67.557/1970, que dispôs “sobre a 

criação de área prioritária ao longo da rodovia Transamazônica, para 

fins de reforma agrária, a ser incluída no Plano de Integração 

Nacional, e dá outras providências”, seria a instalação de 100 mil 

famílias no trecho entre Itaituba e São João do Araguaia, nos dez 

quilômetros de cada lado de rodovia Transamazônica ainda por ser 

aberta. A partir de 1972, nasciam, no oeste do Pará, os Projetos de 

Colonização Integrados: PIC Itaituba e PIC Altamira173. Note-se que o 

traçado original dos PICs era a faixa de dez quilômetros de cada lado 

da Transamazônica, perímetro que sofreu consideráveis alterações, 

conforme examinado adiante. 

172 Cunha, “Pintou uma chance Legal”, citado. 
173 Cf. Cunha, “Pintou uma chance Legal” (citado), que pormenoriza 
precisamente todo esse processo. 
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Mapa 2.1 – Federalização de terras por força do Decreto-Lei no 

1.164/1971. 
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Em 1971, no sugestivo dia 1º de abril, Médici assina o Decreto-

Lei no 1.164, e uma faixa de 200 km ao longo todas as rodovias 

federais, implantadas, em construção e até planejadas, passa ao 

controle do Governo Federal, mais especificamente, do Incra (Mapa 

2.1). Ariovaldo Umbelino de Oliveira comenta: 

Foi um verdadeiro confisco de terras devolutas que 

antes eram da alçada dos estados. Ao mesmo tempo 

que o Governo Federal adquiria poderes pela nova 

legislação de terras, para autorizar o não cumprimento 

da dimensão dos módulos previstos em lei, quer para a 

empresa nacional, quer para a empresa 

multinacional.174 

O governo da época considerava essas terras essenciais à 

segurança e ao desenvolvimento nacional. Ronaldo Barata é ainda 

mais enfático ao afirmar que “o Pará foi vítima do maior espólio que 

um estado já sofreu” e que o Governo Federal, 

num passe de mágica e sem consultar o estado, sem 

ouvir a classe política, transferiu para o domínio da 

União todas as terras situadas numa faixa de cem 

quilômetros às margens das rodovias federais 

construídas ou em construção na Amazônia. Um 

segundo decreto assegurou para o domínio da União os 

cem quilômetros laterais das estradas “projetadas”. 

Nesse dia o Pará perdeu 70% do seu território, cuja 

administração evidentemente passou para os órgãos 

federais. E a inexistência do diálogo entre os órgãos 

174 Oliveira, A fronteira amazônica mato-grossense, citado, p. 87. 
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federais e os estaduais gerou um caos na questão 

fundiária paraense.175 

Barata atribui, a esses fatos, um imenso número de conflitos, 

pois algo em torno de 6 milhões de hectares já tinham sido alienados 

pelo estado do Pará entre os anos de 1955 e 1964176. O Governo 

Estadual não tinha controle do que alienava e os adquirentes, em sua 

maciça maioria, eram do Centro-Sul e sequer imaginavam onde 

ficavam essas terras, que só servia-lhes, então, como reserva de 

capital. Com a abertura das rodovias, essa situação mudou. Ocorre 

uma valorização das terras e esses compradores foram atrás destas 

terras. Eis então que se estabelece uma trágica e kafkiana situação: 

deparam-se, frente a frente, os colonos, com títulos federais, e os 

investidores do Centro-Sul, com títulos estaduais. A “Lei do cão” é o 

instrumento para se resolver a demanda. E pior, muitas vezes com o 

auxílio da própria Polícia Militar, que passa a ser um instrumento, a 

serviço dos grandes proprietários de terras, de opressão contra os 

posseiros. 

A federalização das terras foi importante ferramenta à política 

fundiária de desenvolvimento do Governo Federal para a Amazônia, 

onde a redistribuição da terra, a uma classe privilegiada, seria 

condição necessária aos empreendimentos, abrindo-se espaço para o 

175 BARATA, R. “O terror e as artimanhas da contra-reforma agrária paraense”. 
In: CARUSO, M. M. L.; CARUSO, R. Amazônia, a valsa da galáxia. Florianópolis: 
Ed. da UFSC, 2000. p. 189. 
176 Ibid., p. 190. 

 

                                    



183 

 

grande capital nacional e internacional, ao mesmo tempo que se 

esvaziava o poder das mãos das oligarquias locais.177 

Na prática, a partir deste Decreto-Lei, a jurisdição das terras 

numa faixa de 100 km de cada lado das rodovias federais 

construídas, implantadas e até planejadas saem da esfera estadual e 

passam para o controle da União. Esta ficaria responsável pela 

discriminação e arrecadação das terras devolutas, o reconhecimento 

de títulos estaduais, a legitimação de posses e outras formas de 

destinação. 

Neste ufanismo desenfreado, já havia sido promulgado, poucos 

dias antes do Decreto-Lei no 1.164/1971, o Decreto no 68.443/1971, 

criando o Polígono Desapropriado de Altamira: 6.341.750 hectares de 

terras no entorno paraense da Transamazônica, entre Itaituba e 

Altamira, onde os imóveis privados que não se enquadrassem na 

categoria de “propriedade familiar” foram declarados como de 

“interesse social para fins de desapropriação”. Conforme o decreto, 

toda a área seria destinada “à implantação de projetos de reforma 

agrária e núcleos de colonização”.  

Como plotado no Mapa 2.2, o Polígono Desapropriado de 

Altamira punha-se completamente sobre terras já federalizadas pelo 

Decreto-Lei no 1.164/71 e, como a maior parte do Polígono era 

composto de terras devolutas (antes estaduais e, então, federais), 

177 Cf. MORENO, Gislaine. Os (des)caminhos da apropriação capitalista da terra 
em Mato Grosso. São Paulo, 1993. Tese (Doutorado em Geografia Humana) – 
FFLCH-USP; e MARTINS, José de Souza. A militarização da questão agrária no 
Brasil. Petrópolis: Vozes, 1984. 
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seu interior passou compulsoriamente à competência do Incra, a 

quem caberia discriminar e arrecadar tais terras para dar-lhes a 

destinação prevista no Decreto de criação do Polígono, qual seja, a 

colonização e a reforma agrária. 

A prática da instalação das famílias veio por meio da 

implementação dos Projetos Integrados de Colonização (PICs, 

previstos no Plano de Integração Nacional - PIN) que vão seguindo a 

abertura das rodovias, a partir 1972. Segundo Cunha, o PIC Altamira 

foi criado pela Resolução no 128/72 e era dimensionado para receber 

10.445 famílias. O PIC Itaituba, criado pela Resolução no 129/72, 

previa a instalação de 10.060 famílias, totalizando a pretensão de 

assentar 20.515 famílias178. E, como lembra Cunha,  

isto, apenas somando os lotes familiares agrícolas, não 

computando as parcelas urbanas das vilas planejadas. 

A experiência em campo sugere que este número é 

ainda maior, pois, levantamentos ocupacionais 

demonstram que os atuais ocupantes não são, 

majoritariamente, os destinatários originais, apontando 

uma intensa rotatividade nos lotes (por exemplo, veja-

se INCRA, 2009; 2010).179   

178 Ainda consta na confusa e contraditória base cartográfica do Incra o PIC 
Trecho Marabá-Altamira, porém, não localizamos seu ato de criação, tampouco 
qualquer bibliografia sobre ele. Entretanto, a faixa de colonização existe de fato 
e, inclusive, nas costas de tais lotes, foram emitidos inúmeros CATPs de 3 mil 
hectares e esta é hoje uma das regiões de maior conflito fundiário de toda a 
Amazônia. Lembramos que a missionária Dorothy Stang foi assassinada nessa 
área, em um lote de CATP disputado entre camponeses e o grileiro Délio 
Fernandes Aguiar, atual vice-prefeito do município de Anapu. 
179 Cunha, “Pintou uma chance Legal”, citado. 
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Figura 2.1 – Início das obras de abertura da rodovia Transamazônica. À 
medida que a rodovia era rasgada em meio à floresta, famílias de colonos 
eram precariamente assentados às suas margens. (Brazil Development 

Series n. 3) 
 

Ainda haveria de se contabilizar o substantivo contingente de 

camponeses instalados no processo de “colonização espontânea”, de 

que se falará adiante, que foram as famílias chegadas fora do 

programa de colonização oficial (ou dirigida) ou depois de seu 

encerramento. Comumente, estes camponeses em busca de terra 

prolongaram os ramais existentes e se instalaram à margem de 

qualquer assistência do Incra e não foram contabilizados pela 

autarquia nos números apresentados. 

Sobre a estrutura dos PICs, Cunha explica: 

Na concepção de PIC expressa pelo Incra, ratifica-se o 

já citado no Estatuto da Terra, ou seja, a terra seria 
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destinada a camponeses e, também, detalha-se o 

procedimento para o ordenamento fundiário. Um PIC 

seria o modelo de colonização em que, ao Estado, 

caberia toda a responsabilidade pela implantação e 

instalação da infraestrutura, tanto a física como a 

organizacional. Isto abrangeria desde a seleção de 

famílias até a titulação dos lotes, passando pelo 

atendimento de direitos civis, como educação e saúde, 

a abertura de estradas e até a organização associativa 

ou cooperativa das famílias (INCRA, 2000a; 2000b; 

2001a; 2001b). 

Ainda que pese toda a precariedade de como foram 

instaladas as dezenas de milhares de famílias neste 

processo de colonização, entendemos que não se pode 

negar um significativo empenho para implantar a 

proposta, independentemente da sua racionalidade (ou 

da falta dela). Desta infraestrutura fizeram parte as 

“agrovilas” (pequenos núcleos residenciais com cerca 

de 50 casas), as agropólis (cidades pensadas para 

agregarem 22 agrovilas cada) e as rurópolis (cidades 

projetadas para apoiarem cerca de 20 mil habitantes, 

com maiores recursos de infraestrutura e serviços 

sociais) (BRASIL; MINISTÉRIO DA AGRICULTURA; 

INCRA, 1972 apud FEARNSIDE, 1987). 

Para as áreas produtivas idealizaram um “urbanismo 

rural”, com lotes padronizados de 400 m de frente por 

2.500 m, totalizando 100 ha, para a formação das 

“unidades familiares”, independentemente do meio 

físico e do tamanho das famílias, para a produção 

agrícola de subsistência e venda de excedentes para 

um mercado ainda a se formar (CUNHA CAMARGO, 

1973 apud FEARNSIDE, 1987). 
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O acesso a estes lotes se daria por estradas chamadas 

de “ramais”, “vicinais” ou “travessões”, inicialmente 

planejados (pelo PIN) para terem dez quilômetros de 

extensão. Os “ramais” seriam abertos 

perpendicularmente às rodovias e para coincidir entre a 

frente de duas fileiras de lotes demarcados, resultando, 

então, em uma vicinal a cada cinco quilômetros de 

rodovia (o modelo “espinha-de-peixe”). À ideia de 

“vazio” populacional na Amazônia se somava outro 

equívoco: a de que toda a região seria uma enorme 

planície homogênea (HAMELIN, 1991).  

Próximo às agrópolis e às rurópolis definiu-se lotes 

menores destinados à formação de sítios e chácaras. 

Idealizaram a formação de territórios para a prática da 

olericultura que subsidiaria os centros urbanos 

consumidores mais próximos, ainda que estes centros 

estivessem a dezenas ou centenas de quilômetros de 

distância.  

Ao menos no plano teórico, fica, então, bastante claro 

como o conceito de colonização oficial ou pública 

concebia, na ideia de assentamento de famílias, mais 

do que o acesso à terra. Pensava-se em assistência 

técnica, políticas sociais de organização e de 

infraestrutura (demarcação, habitação, acesso etc.), 

numa gama de responsabilidades assumidas pelo 

Estado, mais especificamente pelo Incra.180 

Comparando a Figura 2.2 com a Figura 2.3181, depura-se como 

a agrovila implementada da primeira figura corresponde com precisão 

180 Idem. 
181 BARROS, Márcio Júnior Benassuly. “Concepções e práticas no Projeto 
Integrado de Colonização Altamira: o caso da agrovila Vale Piauiense”. 5. 
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ao idealizado nos projetos esquemáticos da figura seguinte. O mesmo 

acontece com a casa anunciada na Figura 2.4, a registrada em uma 

área de colonização (Figura 2.5) e a planta idealizada pelo Incra, na 

Figura 2.6. 

Ao que parece, houve, ao menos em um primeiro momento, 

alguma preocupação em implantar a colonização em conformidade 

com o planejado e, talvez, o grande empecilho tenha sido a falta de 

aplicabilidade do projeto. 

 

 
Figura 2.2 – Registro de uma das poucas agrovilas implementadas 

conforme o modelo planejado.182 
 

Simpósio Internacional de Geografia Agrária; 6. Simpósio Nacional de Geografia 
Agrária. Belém-PA, 07-11 nov. 2011. 
182 Manchete, citada, pp. 78s. 
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Figura 2.3 – Representação esquemática de agrovila. 
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Figura 2.4 – “Cada colono que chega à região recebe do Incra, para 
pagamento em vinte anos, um lote de 100 hectares e uma casa na 

agrovila.” (Manchete, citada, p. 80.) 
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Figura 2.5 – “Casa remanescente da colonização na agrovila Vale 

Piauiense”. Foto: Barros, 2010 (apud Barros, citado). 
 

 
Figura 2.6– Planta de modelo de casa a ser implementada nas agrovilas. 

(INCRA, 1973 apud Barros, citado) 
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Mapa 2.2 – Polígono Desapropriado de Altamira sobreposto a terras 

federalizadas pelo Decreto no 1.164/1971. 
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Já nos anos 1980, ante o vertiginoso aumento dos conflitos pela 

terra, o programa de colonização perde prioridade no planejamento 

do Governo Federal. A ênfase é, então, voltada à titulação de terras, 

como explica Cunha: 

A perda de prioridade dos programas de colonização 

(com reflexos na estrutura administrativa do Estado) 

ocorre simultânea ao crescimento dos conflitos pela 

terra nos anos 80 na Amazônia. Ao final do regime 

militar, o governo do general João Figueiredo cria o 

Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiários 

(Meaf) e os Grupos Executivos de Terras do 

Araguaia/Tocantins (Getat) e do Baixo Amazonas 

(Gebam), órgãos já não voltados à colonização, mas 

com foco na titulação de terras (SPAROVEK, 2003: 12). 

Entretanto, estes grupos, que funcionaram 

paralelamente ao Incra, anunciavam focarem-se na 

busca da solução dos conflitos com ênfase teórica na 

“regularização fundiária”, mas na prática, agiram em 

prol da militarização agrária e da criminalização dos 

conflitos (MARTINS, 1984).183 

Nessa década, também foram promulgadas a Resolução Incra 

no 72/1980 e a Portaria Meaf no 1026/1988. Tais portarias indicavam 

certa guinada nos parâmetros (formalmente estabelecidos no 

Decreto-Lei no 68.443/1971) de limitar a ocupação no Polígono 

Desapropriado de Altamira à “propriedade familiar”. Tais resoluções 

ampliaram a possibilidade de titulação a áreas de até 500 hectares. 

Logo em seguida, e contrariando os princípios definidos pelo próprio 

183 Cunha, “Pintou uma chance Legal”, citado. 
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Governo Federal, o Incra também passa a titular áreas de até 3 mil 

hectares no interior do Polígono Desapropriado de Altamira, mais 

precisamente no PIC Altamira, no município de Uruará, por meio de 

Contratos de Alienação de Terras Públicas (CATPs). 

Na verdade, já em 6 de junho de 1976, o governo concedera o 

mais aberto favorecimento à grilagem. O ministro da Agricultura e o 

ministro-chefe do todo-poderoso Conselho de Segurança Nacional, 

general Hugo Abreu, assinaram as Resoluções no 005 e no 006 do 

Conselho de Segurança Nacional, que adquiriram força de lei. A partir 

disso, permitia-se a regularização de áreas de até 60 mil hectares que 

tivessem sido adquiridas irregularmente, mas de “boa-fé”. Segundo 

Treccani, “O roubo de terras públicas passou a ser não só tolerado, 

mas recebeu todo o apoio institucional para se consolidar”. Violeta 

Loureiro e Jax Pinto também comentam o descabido da situação: 

Para tornar legal a aquisição de terra demarcada ou 

comprada fraudulentamente, muitas delas já 

aquinhoadas com incentivos fiscais, o Governo Federal 

regularizou (através das Medidas Provisórias no 005 e 

no 006, de 06/06/1976 da Casa Militar da Presidência 

da República) as terras griladas e deu à Justiça os 

instrumentos legais de que esta precisava para legalizar 

as terras e promover a expulsão dos antigos 

moradores. Diz o texto legal citado: “permite-se a 

regularização de propriedade de até 60.000 ha que 

tenha sido adquirida irregularmente, mas com boa-fé”. 

A Exposição de Motivos assim justifica a criação das 

medidas: “Esses projetos, mesmo à revelia da lei e da 

ordem, se redimem por seus resultados, na medida em 

que promoverão o desenvolvimento da região”. 
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Portanto, o próprio Estado autorizou a grilagem na 

região e instituiu-a como prática tolerável, não só 

legitimando-a como legalizando-a, concedendo 

empréstimos e financiamentos diversos para investir 

nelas. E os diversos estados da região amazônica 

acompanharam a medida federal criando leis estaduais 

que legitimaram, também, a compra de terras griladas 

ou adquiridas de forma irregular. E as consequências 

desses atos permanecem vivas até hoje.184 

Apesar de constituir um eficaz instrumento de grilagem de 

terras públicas, em todo o período de pesquisa desta tese, registrou-

se apenas um caso em que as Resoluções no 005 e no 006 de 1976 

foram arrogadas como aporte para a pretensão de apropriação 

privada de uma considerável extensão de terra. 

Mas, voltando ao enredo da colonização da região oeste do 

Pará, em 1984, o fracasso da empreitada já era amplamente 

anunciado e reconhecido pelo próprio Incra e pelo então Ministério da 

Reforma e do Desenvolvimento Agrário (Mirad), às vésperas da 

edição do I Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA). 

No aproveitamento de áreas, promovendo o assentamento de 

famílias de agricultores, o Incra adotou o uso de práticas que vieram 

a gerar sérios problemas, os quais, atualmente, dificultam a 

concretização dos objetivos do PNRA: incorporar novas áreas ao 

184 LOUREIRO, Violeta Refkalefsky; PINTO, Jax Nildo Aragão. “A questão 
fundiária na Amazônia”. Estudos Avançados, São Paulo, v. 19, n. 54, maio-ago. 
2005. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40142005000200005#back29>. Acesso em: jan. 2012. 
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processo produtivo, elevar a produção agrícola, conferir bem-estar às 

famílias assentadas e promover a integração social e econômica de 

grandes contingentes de trabalhadores rurais.  

Os 61 projetos de colonização hoje conduzidos pela 

autarquia, com períodos de existência variando de 60 a 

10 anos, apresentam deficiências graves, absorvendo 

parte considerável da estrutura operativa do Incra, 

demandando recursos financeiros e não apresentam 

possibilidades de emancipação em curto prazo. 

(MIRAD, INCRA, 1987; 5).185 

Ao reconhecido fracasso dos projetos de colonização, somam-se 

as críticas dos movimentos sociais que surgem com o fim da ditadura 

militar, o I PNRA e a Constituição de 1988, que focavam a 

desapropriação de imóveis rurais que não cumpriam sua função 

social. A colonização, relegada a segundo plano, dá lugar aos Projetos 

de Assentamentos (PAs) como política fundiária prioritária. 

Entretanto, como aponta Cunha, a menor importância política 

dada a esse programa não implicou uma diminuição no ritmo de 

chegada de colonos à região, que, geralmente, abriam de braço 

próprio prolongações dos ramais existentes e instalavam-se seguindo 

os mesmos padrões (em relação às dimensões dos lotes) da 

colonização oficial. Isso, que aqui se denomina de colonização 

espontânea, acabou por conseguir mobilização política suficiente 

para, em 1985, reunir camponeses suficientes para, após 

manifestações na Esplanada dos Ministérios, lograr que “a União 

185 Apud Cunha, “Pintou uma chance Legal”, citado. 
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autorizasse a expansão do PIC Altamira e do PIC Itaituba nas partes 

inseridas no interior do Polígono Desapropriado de Altamira para além 

dos 10 quilômetros definidos como área prioritária. Essa autorização 

significou o prolongamento, sempre precário, dos travessões já 

abertos e a demarcação de alguns lotes (e mesmo nestes apenas a 

frente era demarcada)”186. O Mapa 2.4 permite notar a irregular 

geometria dos PICs, inicialmente projetados como buffers de 10 

quilômetros ao longo da BR-230 e da BR-163. 

O depoimento de um colono, hoje instalado em um lote do 

Travessão do km 200 Norte, narra um caso exemplar da colonização 

ou ocupação espontânea:  

[...] nós viemos do Maranhão em 85. Em família, aí a 

gente veio em busca de terra para sobreviver, né? Lá a 

gente morava em terra dos outros, né? [...] Então 

nós..., a primeira vez que nós viemos, nós entramos, 

né? Entremos por picada, que não tinha nem estrada 

aqui nesse tempo, a estrada só vinha até... Viemos 

arrodiando o rio, através de picadas, né? Então 

localizamos essa terra aqui, aí passamos... fizemos um 

barraquinhos. Começamos a trabalhar, aí também a 

partir dessa emergência, que nós tiramos essa terra, 

também já começou a colonização. Outras pessoas que 

também já entraram pegando essa oportunidade e 

demarcando pra frente, né?187 

186 Cunha, “Pintou uma chance Legal”, citado. 
187 Depoimento registrado em áudio. Uruará-PA, jul. 2011. 
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Agrovilas e rurópolis foram crescendo nos PICs e acabaram por 

emanciparem-se. No PIC Altamira, desmembraram-se, de municípios 

maiores, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, Pacajá e Anapu (as duas 

últimas, já fora do Polígono Desapropriado de Altamira). No PIC 

Itaituba, a rurópolis criada na década de 1970 (das duas previstas), e 

batizada de Rurópolis Presidente Médici, veio a emancipar-se como 

município, bem como Placas e Trairão (Mapa 2.3). 

A partir do I PNRA, em 1985, ao invés de projetos de 

colonização, passam a ser criados Projetos de Assentamentos (PAs), 

entretanto, a mudança da modalidade da destinação fundiária 

resumiu-se ao mais superficial verniz: 

Desde a segunda metade dos anos 1980, os Projetos de 

Assentamentos (PAs) criados nas áreas arrecadadas 

dentro do Polígono e não demarcadas para a 

colonização sobrepõem-se às já ocupadas, ou seja, 

àquelas alvo de colonização espontânea. Ainda que com 

o nome de projetos de assentamentos de reforma 

agrária, as famílias instaladas pelo Estado ou por conta 

própria na região seguiam a mesma lógica da 

colonização oficial: ocupação de terras públicas, lotes 

retangulares e sem levar em conta as especificidades 

ambientais, desmatamento extensivo para implantação 

de culturas e pastagens. 

Na área do Polígono Desapropriado de Altamira Itaituba 

foram criadas mais de seis dezenas de PAs no período 

de 1988 a 2006 (MDA e INCRA, 2011a; MDA e INCRA, 

2011b).188 

188 Cunha, “Pintou uma chance Legal”, citado. 
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Ou seja, os muitos PAs criados, acentuadamente entre os anos 

de 1997 a 1999, limitaram-se a regularizar famílias já instaladas na 

terra, contabilizadas como se beneficiárias da reforma agrária 

fossem. 

As falas de colonos do Projeto de Assentamento Rio Trairão 

(criado em 1997, em Uruará-PA) ilustram bem como a instalação na 

terra (que se efetivara em 1988) seguiu o mesmo roteiro da 

ocupação espontânea, alterando-se apenas a nomenclatura do 

instrumento para regularizá-la, como sugere sua posição espacial em 

relação à área de colonização, conforme pode-se observar na Figura 

2.7 e no Mapa 2.9. 

Em 1988, sete migrantes nordestinos ocuparam a porção sul da 

área. Era tempo de grande demanda por terra, segundo Miguel 

Mendes dos Santos, um dos integrantes do grupo. Tanto que, logo no 

início, o grupo se avoluma: 

Quando foi em 88 nós decidimos descer pra tirar essas 

terras aqui embaixo.  

[...] 

No primeiro dia, nós viemos em sete pessoas. Era eu, 

compadre Zé de Braz, João de Dona, um filho dele por 

nome de Cosme, Lucimar, Chico Gordo e João Gago. 

Aqui não tinha nada, aqui tinha só mata mesmo. E aí 

nós precisando de terra, procuramos também tirar um 

pedacinho pra nós. Aí quando foi no outro dia que nós 

íamos voltando, né? Que nós já tinha marcado o nosso 

pedaço, nós topamos também com gente que já descia 
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pra aproveitar a oportunidade, e assim continuou a 

colonização. [...] 

Tinha muita gente chegando na região. Acho que era 

atrás de condição financeira [...]. Arrumar terra pra 

trabalhar. E também porque o povo dizia que aqui era 

muito bom pra trabalhar, pra a gente possuir uma 

terra. Sempre lá fora a gente trabalhava na dos 

outros.189 

O grupo de posseiros era movido em busca da solução de 

problemas comuns. Nesse escopo, a conquista da terra própria era 

uma prioridade. Muitos moravam em terras alheias próximo à 

Transamazônica, estabelecendo relações de trabalho desvantajosas e 

vendo se reproduzirem condições de vida que vinham tentando evitar 

em seus locais de origem, como foi o caso de Jesuíno Mendes e sua 

família:  

Nós trabalhávamos nas terras de um tio meu, 

plantando arroz e mandioca. Pagando renda ainda, era 

três por um. Pagando renda, lá no Maranhão. 

Aí o velho meu sogro veio pra cá e conseguiu essas 

terras aqui e aí foi e escreveu pra eu vir também, 

porque tinha terra pra trabalhar, terra desocupada. 

[...] 

Gastamos doze dias e chegamos aqui em Uruará, do 

Uruará nós viemos aqui pro travessão. Do travessão 

nós viemos pra casa do Ali, da casa do Ali nós viemos 

189 Entrevista registrada em áudio, concedida por Miguel Mendes dos Santos, na 
comunidade Nossa Senhora do Rosário, PA Rio Trairão, Uruará, 17 jul. 2011. 
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pro lote. E no lote nós estamos morando até hoje, 

graças a Deus [...]. Isso em 88. 

Naquele tempo que eu cheguei aqui, era muita 

animação do pessoal. Era a animação pra mais tarde 

possuir a terra, pra não ficar morando mais os outros, 

sofrendo que nem é lá pra fora. Lá pra fora, quem tá 

pra lá que não tem terra sofre, os fracos lá fora 

sofrem.190  

Aos primeiros colonos, outros se somaram, a ocupação se 

consolidou, duas comunidades se formaram quando, em 1997, a área 

foi formalmente destinada, pelo Incra, a um Projeto de 

Assentamento. No processo de criação do PA não consta se houve, ou 

não, requerente191. Tal evento é citado pelos assentados como um 

palco de promessas que não provocou mudanças significativas:  

Mudou quase nada não, sobre o assentamento, não. 

Porque as propostas do Incra, que ele nos prometeram, 

não foram cumpridas, né? A única proposta que foi 

cumprida pelo Incra, foi a do crédito fomento, que esse 

foi recebido. Mas, estrada, a questão da educação, a 

questão da saúde e mais outras coisinhas que eles 

falaram por aí..., os lotes, ia demarcar tudinho, ia 

cortar, entregar, nada feito.192 

Não houve dificuldade em adequar a ocupação efetivamente encontrada 

aos padrões de lotes do Incra, pois estes colonos reproduziram fielmente o 

190 Entrevista registrada em áudio, concedida por Jesuíno Mendes de Oliveira, 
na comunidade Nossa Senhora do Rosário, PA Rio Trairão, Uruará, 16 jul. 2011.  
191 Vide autos do processo administrativo n. 54100.001230/97-10. 
192 Entrevista registrada em áudio, concedida por Pedro Torquato de Oliveira, 
na comunidade Nossa Senhora do Rosário, PA Rio Trairão, Uruará, 18 jul. 2011. 
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padrão de parcelamento adotado na colonização, qual seja, lotes de 100 

hectares nas proporções de 500 metros de frente por 2.000 metros de fundo. 

Inclusive, os dois lotes, destinados à vila comunitária, tinham sido definidos 

pelos próprios colonos. 

Com a mesma postura adotada em relação à colonização, o Incra limitou-

se à criação do assentamento, sem atender as necessidades dos ocupantes da 

área. Nem mesmo as demarcações internas desse imóvel, grande anseio dos 

colonos, foi atendida:  

O Incra falou de vir aqui, falou de vir, disse que vinha. 

Até que um dia apareceu um agrimensor. O Incra veio 

fazer uma reunião aí, dizendo que vinha medir as 

terras, medir as terras, aí mandou um agrimensor vir 

aqui medir as terras. Só mediu a frente, nós esperamos 

botar as pedras, colocar as pedras e fazer 

levantamento e nunca veio, nunca veio, não. E outra 

também, os paus que eles colocaram foi vara de mato 

verde, de brejo, aí no outro ano a enchente levou tudo, 

apodreceu, acabou. [...]. Agora, eu fui um pouco na 

experiência e coloquei uns marcos de ferro, tá aí. Eu sei 

mais ou menos. Agora, tem deles que não sabe onde é 

a divisa deles. Sempre o Incra vem fazer reunião aí, 

mas não aparece pra medir. Aqui o pessoal trabalha um 

dentro da terra de um, um dentro da terra de outro. 

Quem tem calma, quem tem acordo, vai ser bom, 

quando não tem... Precisa pagar o benefício dos outros. 

Eu mesmo não cobro benefício feito no meu lote. 

Porque eu tô vendo que não tem medição certa.193 

193 Entrevista registrada em áudio, concedida por Jesuíno Mendes de Oliveira, 
na comunidade Nossa Senhora do Rosário, PA Rio Trairão, Uruará, 16 jul. 2011. 
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A população local não identifica qualquer distinção entre a 

colonização oficial (o PIC original, com 10 km de cada lado da 

Transamazônica) e a colonização espontânea regularizada a partir 

dos anos 1980. Entretanto, ainda que sem diferenças substantivas 

em relação à implantação, os moradores locais traçam uma 

diferenciação entre o que chamam de “colonização velha”, que inclui 

as duas categorias citadas e os projetos de assentamentos. Um 

morador do PA Rio Trairão, por exemplo, conta, “Eu saía daqui e ia 

pra casa do meu sogro, que é lá em cima, na colonização velha”194. 

A casa do sogro do entrevistado fica em um dos últimos lotes da área 

de colonização espontânea regularizada. A expressão “colonização 

velha” opõe-se à “colonização nova” e sugere a existência desta, 

como conota essas e tantas outras frequentes referências. 

Entretanto, a expressão não é usada, referem-se aos assentamentos, 

sempre, pela sigla “PA”.  

No Mapa 2.5 e no Mapa 2.6, pode-se notar como os Projetos 

de Assentamentos seguiram o padrão de continuidade espacial das 

áreas ocupadas pelos PICs. 

Houve, ainda, um segundo momento de intensa criação de 

assentamentos no oeste paraense. Nos anos de 2005 e 2006, já sob 

vigência do II PNRA, a SR30 anunciou um número recorde de 

beneficiários da reforma agrária. 

194 Entrevista registrada em áudio, concedida por Miguel Mendes dos Santos, na 
comunidade Nossa Senhora do Rosário, PA Rio Trairão, Uruará, 20 jul. 2011.  
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Porém, os supostos assentamentos não iam além de uma 

tramoia para a entrega de terras a madeireiros. Como este ponto 

será tratado detalhadamente no Capítulo 5, por ora, apenas ilustra-

se, no Mapa 2.7 e no Mapa 2.8, como os assentamentos da 

modalidade Projetos de Desenvolvimento Sustentáveis (PDS) 

romperam com o padrão de ocupação da região e foram criados em 

remotas áreas de florestas primárias. 

Na Figura 2.7, elaborada a partir do escaneamento de um 

fragmento de mapa do Incra do final da década de 1980, pode-se 

apurar as diversas etapas de implementação do projeto de 

colonização.  

Ao longo da rodovia, estão os “lotes da faixa”, entremeados por 

agrovilas. A cada cinco quilômetros partem os travessões aos quais dão 

frente lotes de 100 hectares, assim como os “lotes da faixa”. Após esses 

lotes, começam as áreas de 500 hectares, seguidas das alienações (por 

CATP) de glebas de 3 mil hectares. Os travessões se prolongaram para 

além das glebas e seguiram a colonização espontânea. Os travessões 

seguiram ainda mais e, então, as ocupações não são mais regularizadas 

como colonização, mas pela criação de Projetos de Assentamentos. E, 

por fim, após os PAs, já em áreas não ocupadas e de florestadas, são 

criados – em 2005 e 2006 – os Projetos de Desenvolvimento 

Sustentáveis, discutidos no Capítulo 5. 
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Mapa 2.3 – Municípios paraenses na região do Polígono Desapropriado de 

Altamira. A ocupação de imigrantes provinda da abertura das rodovias 
Transamazônica e BR-163 e do programa de colonização motivou a criação 

de diversos municípios. 
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Mapa 2.4 – Traçado do PIC Itaituba e do PIC Altamira após a ampliação 

conseguida pelos movimentos sociais em 1985. 
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Mapa 2.5 – Projetos de Assentamentos criados antes de 2004 sobre áreas 

já ocupadas pela colonização espontânea. 
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Mapa 2.6 – Detalhe dos Projetos de Assentamentos criados antes de 2004 
sobre áreas já ocupadas pela colonização espontânea. Nota-se o padrão de 

continuidade das áreas dos PICs. 
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Mapa 2.7 – Projetos de Desenvolvimento Sustentáveis, criados pela SR30 

nos anos de 2005 e 2006, em áreas de difícil acesso e com cobertura 
florestal íntegra. 
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Mapa 2.8 – Detalhe dos Projetos de Desenvolvimento Sustentáveis, criados 

pela SR30 nos anos de 2005 e 2006, em áreas de difícil acesso e com 
cobertura florestal íntegra. 
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Figura 2.7 – Exemplo da variedade de formas de destinação fundiária no 

interior do Polígono Desapropriado de Altamira. 
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Mapa 2.9 – Detalhe de posição do PA Rio Trairão, onde se nota a 

continuidade da ocupação por meio do prolongamento de um dos ramais da 
“colonização velha”. 
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2.6 A revogação do Decreto-Lei no 1.164/1971 e a 

restituição – em dois momentos – das terras 

devolutas federais ao patrimônio do estado do 

Pará 

O Decreto-Lei no 1.164/1971 foi revogado somente depois de 

dezessete anos. Em novembro de 1987, o Decreto-Lei no 2.375/1987 

devolve ao Estado do Pará as áreas abrangidas pela federalização e 

que, até essa data não haviam sido arrecadadas pelo Governo 

Federal. Isto é, não foram inscritas em nome da União pela 

Secretaria de Patrimônio da União, como também não o foram nos 

cartórios de registro imobiliário das respectivas Comarcas: 

Art. 1º Deixam de ser consideradas indispensáveis à 

segurança e ao desenvolvimento nacionais as atuais 

terras públicas devolutas situadas nas faixas, de cem 
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quilômetros de largura, em cada lado do eixo das 

rodovias, já construídas, em construção ou projetadas, 

a que se refere o Decreto-Lei nº 1.164, de 1º de abril 

de 1971, observado o disposto neste artigo. 

Entretanto, no parágrafo único desse mesmo artigo, ressalta-se 

que: 

Parágrafo único. Persistem indispensáveis à segurança 

nacional e sob o domínio da União, dentre as terras 

públicas devolutas em referência, as que estejam: 

I - incluídas, cumulativamente, na Faixa de Fronteiras; 

II - contidas nos Municípios de Humaitá (AM), São 

Gabriel da Cachoeira (AM), Caracaraí (RR), Porto Velho 

(RO), Ji-Paraná (RO), Vilhena (RO), Altamira (PA), 

Itaituba (PA), Marabá (PA) e Imperatriz (MA). [grifos 

nossos] 

Ou seja, as terras em Itaituba e Altamira continuaram 

federalizadas e, atente-se que, em 1987, esses gigantescos 

municípios eram ainda maiores, como mostra o Mapa 2.10, 

reduzindo, apenas por isso, o volume de terras a ser devolvido ao 

estado. 

E, ainda desse saldo, haveria que se deduzir as terras 

incorporadas ao patrimônio da União por terem sido arrecadadas ou 

destinadas das seguintes formas: 

• unidades de conservação; 

• terras indígenas; 

• faixa de fronteira (essas três primeiras categorias estão 

representadas no Mapa 2.11); 
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• Polígono Desapropriado de Altamira; 

• Projetos Integrados de Colonização; 

• terras arrecadadas mediante ações discriminatórias; 

• terras arrecadadas sumariamente (essas quatro últimas 

categorias estão registradas no Mapa 2.12). 

Sobrepondo-se todas essas categorias, vê-se pelo Mapa 2.13 

que, no oeste do Pará, a área devolvida pela União ao estado por 

força do Decreto-Lei no 2.375/1987 não foi significativa em relação ao 

todo federalizado. 

 Porém, no ano seguinte, o Decreto no 95.859/1988 altera 

novamente a situação das terras federais sob a abrangência da SR30. 

Como dito, o Decreto-Lei no 2.375/87 determinou no seu artigo 

1º. que as terras devolutas federais nos municípios de Altamira e 

Itaituba (apenas considerando o oeste paraense) continuariam sob 

jurisdição federal. Porém, nos artigos 3º e 4º desse Decreto, 

explicita-se que a União afetará a uso especial do Exército, terras 

públicas federais, atualmente devolutas, contidas nesses municípios 

(Itaituba e Altamira, no oeste do Pará) e, após tal afetação, as 

terras desses municípios “não situadas na Faixa de Fronteira, 

descaracterizar-se-ão como indispensáveis à segurança nacional, 

incluindo-se entre os bens do Estado, ou Território, no qual 

se localizem”: 

Art. 3º A União afetará a uso especial do Exército, 

terras públicas federais, atualmente devolutas, contidas 
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nos Municípios a que alude o inciso II do parágrafo 

único do artigo 1º. 

1º Poderão ser a tal uso afetadas, também, se 

necessário, terras públicas federais não devolutas, nos 

Municípios em alusão, como, na Faixa de Fronteira, 

quaisquer terras públicas federais. 

2º Essas terras serão utilizadas como campo de 

instrução por unidades militares localizadas na 

Amazônia Legal e para a instalação de novas 

organizações militares a serem criadas, dentro do plano 

de expansão da Força Terrestre. 

Art. 4º Efetivada a afetação de que trata o artigo 

anterior as terras públicas devolutas 

remanescentes nos Municípios de Humaitá (AM), 

São Gabriel da Cachoeira (AM), Caracaraí (RR), Porto 

Velho (RO), Ji-Paraná (RO), Vilhena (RO), Altamira 

(PA), Itaituba (PA), Marabá (PA) e Imperatriz (MA), 

não situadas na Faixa de Fronteira, 

descaracterizar-se-ão como indispensáveis à 

segurança nacional, incluindo-se entre os bens do 

Estado, ou Território, no qual se localizem. [grifos 

nossos] 

E, em 22 de março de 1988, com o Decreto no 95.859, a União 

afeta, para uso especial do Exército, as terras referidas no art. 3° e § 

1°, do Decreto-Lei no 2.375, de 24 de novembro de 1987.  

Ou seja, o Decreto no 95.859/88 define as áreas indispensáveis 

à segurança nacional dentro dos municípios onde o Decreto-Lei no 

1164/71 não havia sido revogado e, a partir daí, as áreas 

remanescentes nesses municípios são devolvidas ao patrimônio 

estadual. 
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O Incra, Iterpa e o TCU estão de acordo com isso, tanto que 

diversas porções de terras federalizadas nesses municípios foram, na 

prática, devolvidas ao estado do Pará, que arrecadou parte delas 

(algumas, inclusive, com ações discriminatórias). 

No Mapa 2.14, estão representadas as terras destinadas ao uso 

especial do Exército em Itaituba e Altamira, conforme o Decreto no 

95.859/88. E, no Mapa 2.15, as terras devolutas federais que foram 

reincorporadas ao patrimônio do estado do Pará após esse Decreto. 

O Mapa 2.16 e o Mapa 2.17 trazem uma síntese das 

transformações e da condição final em relação à competência 

fundiária em decorrência dos efeitos dos Decretos no 1.164/71, no 

2.375/87 e no 95.859/88. 

A devolução das terras ao Pará, entretanto, não foi algo 

simples. Paraguassu Éleres explica que em abril de 1995, “foi 

nomeada uma comissão de técnicos do Iterpa (Decreto no 271) para 

operacionalizar a reincorporação que o Pará aguardava havia sete 

anos”195. Porém, segundo Éleres, tal comissão enfrentou grande 

resistência do Incra, até mesmo para receber uma elementar lista de 

quais glebas haviam sido arrecadadas. 

195 ÉLERES, Paraguassu. Intervenção territorial federal na Amazônia. Belém: 
Imprensa Oficial do Estado, 2002. p. 132. 
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Em 20 de outubro de 1995, dois decretos, um presidencial e 

outro estadual, criaram o GT-Pará objetivando encontrar diretrizes 

para o problema fundiário do Pará.196 

Nas palavras do jurista paraense Otávio Mendonça, 

houve uma grande comissão, constituída de ministros, 

representantes do Incra, representantes do Iterpa, 

governador do Pará etc., para restituir ao Estado do 

Pará aquilo que tivesse sobrado desse esbulho fundiário 

feito pelo Decreto-Lei no 1.164. Sucede que essa 

comissão nunca chegou a um resultado final. Presumo 

que aquilo que tenha sido restituído para o Estado do 

Pará deve ter sido não mais que a terça parte, se tanto, 

daquilo que tinha saído. Por que não foi o restante? Por 

vários motivos. Primeiro, porque o Incra muitas vezes 

tinha feito loteamento, depois porque tinha dado vários 

tipos de título de propriedade, título de contenção, 

título de cooperativa e de fé, e depois porque não 

tinha demarcado, tinha arrecadado, não sabia 

onde era.197 

O consenso sobre quais terras estão sob jurisprudência do Incra 

e quais estão sob a jurisprudência do Iterpa é algo distante de ser 

alcançado. Como o Mapa 2.18 faz notar, não são poucas as 

sobreposições entre as terras do Incra e as terras arrecadadas pelo 

Iterpa. 

196 Idem. 
197 Otávio Mendonça em proferimento à CPI do Tráfico de animais e plantas 
silvestres. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/Internet/comissao/index/cpi/Trafico_nt141202.doc
>. Acessado em: fev. 2008. [Grifos nossos]. 
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Mapa 2.10 – Áreas não retornadas ao estado do Pará, nos termos do 

Decreto-Lei no 2.375/1987. 
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Mapa 2.11 – Faixa de fronteira, unidades de conservação e terras 

indígenas. Algumas das categorias de destinação dadas pela União às terras 
afetadas pelo Decreto-Lei no 1.174/1971, até sua revogação pelo Decreto-

Lei no 2.375/1987. 
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Mapa 2.12 – Terras arrecadadas pelo Incra e outras categorias de 
destinação dadas pela União às terras afetadas pelo Decreto-Lei no 
1.164/1971, até sua revogação pelo Decreto-Lei no 2.375/1987. 
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Mapa 2.13 – Terras devolvidas ao estado do Pará em 1987, por força do 

Decreto-Lei no 2.375/1987. 
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Mapa 2.14 – Áreas destinadas ao uso especial do Exército. 
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Mapa 2.15 – Terras devolutas federais nos municípios de Itaituba e 

Altamira, reincorporadas ao patrimônio do estado do Pará após o Decreto no 
95.859/1988. 
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Mapa 2.16 – Dinâmicas de transformações em relação à competência 

sobre as terras do oeste do Pará. 
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Mapa 2.17 – Quadro fundiário em relação a terras federais e estaduais 

após a revogação do Decreto-Lei no 1.164/1971. 
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Mapa 2.18 – Terras arrecadadas pela União e pelo Estado do Pará após 

1988. 
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2.7 Quadro atual do ordenamento fundiário do oeste 

no Pará: a destinação territorial e a não 

regularização fundiária 

Basicamente entre os anos de 2004 a 2008, o oeste do Pará foi 

alvo de um maciço processo de criação de unidades de conservação. 

À exceção da Base Militar do Cachimbo, todas as outras grandes 

glebas discriminadas pela União como de interesse à segurança 

nacional acabaram por ser convertidas em unidades de conservação. 

No Mapa 2.19, compondo-se com as terras indígenas, o 

mosaico de unidades de conservação da região de abrangência da 

SR30 é discriminado por categoria de uso (proteção integral ou uso 

sustentável) e jurisdição (estadual ou federal). 
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Unidades de conservação não são formas de regularização 

fundiária, como alguns trabalhos defendem. Naturalmente, são 

modos de destinação de terras e ordenamento fundiário, mas, 

mesmo depois de criadas, demandam um processo de regularização 

fundiária; aliás, em nossa concepção, um dos principais gargalos na 

implementação das reservas. A maioria das unidades de conservação 

tem, em seu interior, grileiros instalados e outras formas de uso não 

compatíveis com a vocação da unidade. 

Terras indígenas e unidades de conservação, apesar de 

constituírem terras públicas, são áreas públicas destinadas. 

Entretanto, não são poucas as porções de terras públicas não 

destinadas que, agora, constituem alvo do Programa Terra Legal198. O 

Mapa 2.20 registra a significativa quantidade de terras públicas – 

tanto estaduais como federais – ainda sem destinação. Terras que 

deveriam ser destinadas como terras indígenas, assentamentos de 

reforma agrária ou, conforme sua vocação, unidades de conservação, 

e estão sendo alvo de acelerada grilagem. O Mapa 2.21 localiza tais 

terras públicas ainda sem destinação. 

  

198 Conforme analisado no Capítulo 4. 
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Mapa 2.19 – Unidades de Conservação (por categorias e jurisdição) e 

Terras Indígenas. 
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Mapa 2.20 – Mosaico de ordenamento territorial do oeste do Pará. 
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Mapa 2.21 – Porções de terras públicas não destinadas no oeste do Pará. 

Os assentamentos cancelados (criados em 2005 e 2006) estão considerados 
como terras federais não destinadas. A área interditada por conta da TI 

Ituna-Itatá está considerada como terra detinada. 
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2.8 Várzea do Amazonas: uma peculiar situação 

fundiária 

Para falar da situação fundiária da SR30, não se pode furtar a 

comentar a respeito da situação da várzea do Baixo Amazonas 

compreendida no oeste paraense. 

Não foram poucas as transformações recentes na situação 

agrária da região de várzea do oeste do Pará. Nesse processo, 

atenção central será dada à forma como o Estado reconheceu e 

legitimou o direito territorial dos ribeirinhos por meio de ações 

fundiárias e destinação de políticas públicas. A literatura neste 

particular é especialmente escassa, de modo que, para a discussão 
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que segue, o instrumento de referência será, essencialmente, o 

trabalho de Moacir Henrique Lima.199 

Este tópico analisa a situação fundiária e agrária do 

ecossistema de várzea no Baixo Amazonas do oeste paraense, dentro 

desse recorte espacial, qual seja, a porção sob competência da SR30. 

Portanto, falamos de várzeas nos municípios paraenses de Alenquer, 

Curuá, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Prainha e Santarém, 

conforme identificado no Mapa 2.22. 

Quando se fala em várzea, a referência é a uma das duas 

formações de paisagens completamente diferenciadas encontradas na 

planície do bioma amazônico. A grande maioria do bioma é 

representada pelas terras firmes, enquanto o ecossistema de várzea 

corresponde a cerca de 1,5% da planície amazônica.200 

A várzea da Bacia Amazônica é definida como área alagável 

anualmente pelas águas do rio Amazonas e seus afluentes, onde há 

depósito de sedimentos, com origem na cordilheira dos Andes, no 

sudeste e oeste da bacia.201  

199 LIMA, Moacir Henrique. De Balaio a Acará-Açu: o processo de criação e 
implementação dos Projetos de Assentamento Agro-Extrativistas (PAEs). 
Santarém, 2012. Monografia (Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas) – 
Instituto de Ciências da Sociedade-Ufopa. 
200 PORRO, Antonio. O povo das águas: ensaios de etno-história amazônica. 
Petrópolis: Vozes, 1996. 
201 Cf. IPAM. Projeto básico para o desenvolvimento sustentável do Projeto de 
Assentamento Agroextrativista Urucurituba. Santarém: Ipam; Incra, 2010. 
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Durante as cheias do rio Amazonas, o ambiente fica submerso, 

enquanto na época de vazante as terras de várzea ficam expostas. 

Essa dinâmica natural proporciona um ambiente extremamente fértil, 

rico em biodiversidade, bioquímica e mineral. São também as áreas 

rurais mais densamente ocupadas de toda a Amazônia. 

Segundo McGrath, três tipos de paisagem compõem a várzea 

do Baixo Amazonas, a saber: canais laterais ou paranás, bancos 

naturais ou restingas, e bacias de lagos rasos. O ritmo de inundação 

e precipitação rege as variações sazonais das várzeas, “o rio começa 

a subir em novembro, atingindo sua altura máxima em maio ou 

junho. Após isso ele baixa até atingir seu nível mínimo, no fim de 

outubro”.202 

Um intenso debate estabelecido desde a década de 1970 

identificou a indefinição fundiária como o fulcro dos conflitos ligados à 

ocupação, ao uso e acesso aos recursos naturais da várzea.203 

Segundo Lima, dessas discussões emanaram estratégias de 

encaminhamentos, entretanto, “como não seria possível a atuação 

202 MCGRATH, David G. “Varzeiros, geleiros e o manejo dos recursos naturais 
na várzea do Baixo Amazonas”. Papers do Naea, Belém: Naea-UFPA, n. 4, 
1991. Disponível em: <http://www.ufpa.br/naea/gerencia/ler_ 
publicacao.php?id=4>. Acessado em: ago. 2011. p. 5. 
203 Segundo Moacir Henrique Lima, “muitas instituições se envolveram na 
conflituosa situação da ocupação das várzeas, entre elas, instituições públicas 
de controle (MPF, MPE), executivas (Secretaria do Patrimônio da União - SPU, 
Ibama, Incra, órgão estaduais de meio ambiente, órgão estaduais fundiários e 
prefeituras), de pesquisa (Embrapa, Museu Paraense Emilio Goeldi), 
representantes de associações comunitárias, sociedade civil organizada 
(sindicatos, colônias de pescadores e ONGs) e igreja” (Lima, De Balaio a Acará-
Açu, citado, p. 37.). 
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mais significativa do Estado sem antes definir o arranjo fundiário, a 

estratégia seria, em um primeiro momento, definir o modo de 

destinação territorial destas áreas para que o Estado, então, atuasse 

de forma eficaz”.204 

 

 
Figura 2.8 – Paisagem típica de seca no ecossistema de várzea do Baixo 

Amazonas. Foto: Prefeitura de Santarém / Ipam (apud Lima, citado). 
 

O vasto levantamento bibliográfico efetivado por Lima (não só 

como pesquisador, mas também como servidor da SR30 designado a 

trabalhar com os PAEs de várzea), reafirmou a indefinição jurídica do 

conceito de várzea. Isso é ratificado pelo jurista José Helder Benatti, 

segundo o qual,  

204 Idem. 
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Há duas possibilidades para essa questão: saber se a 

legislação brasileira define várzea ou se esse fenômeno 

natural enquadra-se em um conceito jurídico aberto. 

[...] Para Girolamo (2003) e Surgik (2003), a legislação 

não apresenta nenhum conceito de várzea. De fato, não 

encontramos nenhuma definição jurídica na legislação 

brasileira.205 

Lima aponta que a definição jurídica de várzea se dá por 

exclusão, “pelo que ela não é, e acaba por definir-se com o que mais 

se lhe aproxima”206, daí, diz-se que “a várzea possui a mesma 

natureza jurídica do álveo”207. O álveo, por sua vez, é definido no 

artigo 9º, do Decreto no 24.643/1934, conhecido como o Código das 

Águas, como “a superfície em que as águas correm sem transbordar 

para o solo natural ordinariamente enxuto”. 

O entendimento adotado por Lima e aqui retificado é o de 

Benatti, quando, para efeitos legais, concebe a várzea como “a área 

que incide no terreno da calha alargada ou maior de um rio. Contudo, 

sob a óptica da regularização fundiária e do manejo, a várzea deve 

ser analisada a partir de dois elementos jurídicos, o recurso hídrico e 

o leito maior do rio”208. De fato, a Figura 2.9 faz notar que, na cheia 

do Amazonas, os PAEs ficam praticamente todos submersos. 

205 BENATTI, José Helder et al. A questão fundiária e o manejo dos recursos 
naturais da várzea: análise para a elaboração de novos modelos jurídicos. 
Manaus: Ibama/ProVárzea, 2005. p. 80. 
206 Lima, De Balaio a Acará-Açu, citado, p. 37. 
207 Vieira apud Benatti, A questão fundiária e o manejo..., citado, p. 80. 
208 Ibid., p. 81. 
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Daí, portanto, depura-se que a dominialidade da várzea é a 

mesma dos rios e se, “A partir da Constituição de 1988, a água 

passou a ser um bem público [...], o terreno que a suporta, o álveo e 

o leito maior sazonal também o são”209. Lima chega, então, a partir 

do entendimento jurídico de Helder Benatti, “à conclusão de que a 

várzea é de dominialidade pública. Considerando, ainda, tratarmos 

aqui da várzea do Amazonas, um rio federal, afirmamo-la como de 

dominialidade federal. E, por fim, como área não destinada, as 

porções de várzea não destacadas do patrimônio público constituem 

terras federais”210. A própria Constituição de 1988 não deixa dúvidas 

sobre a jurisdição de tais áreas: 

Artigo 20. São bens da União: 

III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em 

terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um 

Estado, sirvam de limites com outros países, ou se 

estendam a território estrangeiro ou dele provenham, 

bem como os terrenos marginais e as praias fluviais; 

VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos; 

[...] 

Antes, o Decreto-Lei no 9.760, de 5 de setembro de 1946, já 

versava sobre o tema: 

Art. 1º – Incluem-se entre os bens imóveis da União: 

a) os terrenos de marinha e seus acrescidos; 

209 Ibid., p. 82. 
210 Lima, De Balaio a Acará-Açu, citado, p. 38. 
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b) os terrenos marginais dos rios navegáveis, em 

Territórios Federais, se, por qualquer título legítimo, 

não pertencerem a particular; 

c) os terrenos marginais de rios e as ilhas nestes 

situadas, na faixa da fronteira do território nacional e 

nas zonas onde se faça sentir a influência das marés; 

d) as ilhas situadas nos mares territoriais ou não, se 

por qualquer título legítimo não pertencerem aos 

Estados, Municípios ou particulares; 

[...] 

SEÇÃO II – DA CONCEITUAÇÃO 

Art. 2º – São terrenos de marinha, em uma 

profundidade de 33 (trinta e três) metros, medidos 

horizontalmente, para a parte da terra, da posição da 

linha do preamar médio de 1831: 

a) os situados no continente, na costa marítima e nas 

margens dos rios e lagoas, até onde se faça sentir a 

influência das marés; 

b) os que contornam as ilhas situadas em zona onde se 

façam sentir a influência das marés. 

Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo a 

influência das marés é caracterizada pela oscilação 

periódica de 5 (cinco) centímetros pela menos do nível 

das águas, que ocorra em qualquer época do ano. 

Art. 3º – São terrenos acrescidos de marinha os que se 

tiverem formado, natural ou artificialmente, para o lado 

do mar ou dos rios e lagoas, em seguimento aos 

terrenos de marinha. 

Art. 4º – São terrenos marginais os que banhados pelas 

correntes navegáveis, fora do alcance das marés, vão 

até a distância de 15 (quinze) metros, medidos 

horizontalmente para a parte da terra, contados desde 

a linha média das enchentes ordinárias. 
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Entretanto, não deixa de ser desconfortável pensar como terras 

porções que, no limite, são águas. Por outro lado, Lima explica: 

Pensar a várzea sob o entendimento jurídico de como 

se rio fosse, é, de fato, bastante débil, pois é um tanto 

óbvio que a intenção do legislador ao definir álveo não 

tenha sido a de englobar o ecossistema de várzea e sua 

dinâmica. Não tenha sido voltada a falar de ocupação 

humana perene sobre este espaço.211 

Do dilema de se considerar a várzea como rio ou como terra 

devoluta, brota a questão: a quem caberia a competência legal sobre 

ela? À Secretaria do Patrimônio da União (SPU) ou ao Incra? Lima e 

Benatti defendem que caberia à Secretaria do Patrimônio da União 

(SPU), porém sugerindo a transferência desta para o Incra, pois este 

possuiria “estrutura e pessoal mais qualificado para realizar a 

tarefa”212. E, como conta Lima, assim se encaminharam as coisas: 

“Após uma série de idas e vindas em termos de propostas para o 

ordenamento territorial da várzea, a partir de meados de 2000, o 

Incra começa a implementar na várzea um programa de 

assentamentos de reforma agrária com fim de reconhecer o direito 

daquela população à terra”.213 

Burocraticamente, um divisor de águas para a questão foi o 

Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Incra e a SPU em 22 

de novembro de 2005, que estabelecia como escopo o 

211 Idem. 
212 Benatti, A questão fundiária e o manejo..., citado, p. 92. 
213 Lima, De Balaio a Acará-Açu, citado, p. 38. 
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objeto comum entre a GRPU [Gerência Regional do 

Patrimônio da União] e o Incra: a) discriminação de 

áreas insulares centrais do domínio do Estado, do 

Município ou de particulares por justo título; b) a 

determinação da LPM 1831 em áreas contíguas àquelas 

discriminadas conforme acima; c) a identificação das 

situações possessórias existentes sobre as áreas 

arrecadas, assim como naquelas caracterizadas como 

terreno de marinha, seus acrescidos ou de várzea, com 

vistas à implementação de ações de regularização 

fundiária, ou a criação de projetos de assentamento 

agroextrativistas, ou outras modalidades adequadas ao 

ecossistema amazônico, destinados às comunidades 

tradicionais locais. 

A partir desse Termo de Cooperação Técnica e apesar da 

“escorregadia” conceituação jurídica da várzea, acabou-se por 

encontrar um instrumento para destinar aos ribeirinhos que ocupam a 

várzea em regime de uso comum da terra (que nem sempre é terra, 

mas também são lagos). Tal instrumento foi a modalidade 

ambientalmente diferenciada dos Projetos de Assentamento Agro-

extrativistas, por meio dos quais, as comunidades “varjeira”, como se 

autodenominam, vêm tendo seu direito territorial reconhecido, além 

do acesso às políticas públicas às quais têm direito na condição de 

beneficiários da reforma agrária.214 

Segundo a definição do próprio Incra, os Projetos Agro-

extrativistas seriam modalidades especificamente destinadas às  

214 Ibid., p. 39. 
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populações tradicionais, para exploração de riquezas 

extrativistas, por meio de atividades economicamente 

viáveis e ecologicamente sustentáveis, introduzindo a 

dimensão ambiental às atividades agroextrativistas. 

Tais áreas, de domínio público serão administradas 

pelas populações assentadas através de sua forma 

organizativa, que receberá a concessão de direito real 

de uso.215 

A recém-criada SR30, em 2005 e 2006, criou 49 PAEs 216, nos 

municípios de Alenquer, Belterra, Curuá, Juruti, Monte Alegre, 

Óbidos, Oriximiná, Prainha e Santarém, todos na região do Baixo 

Amazonas217, conforme plotado no Mapa 2.22. Desse total218, 45 PAEs 

estão total ou parcialmente no ecossistema de várzea do Baixo 

Amazonas. Ao todo, hoje são quase um milhão de hectares cobertos 

por essa modalidade de assentamento e quase 20 mil famílias 

atendidas. 

Ao pesar as potencialidades e fragilidades dos PAEs como 

programa público utilizado para o reconhecimento de territórios 

215 INCRA. Diretoria de Assentamento. Conceito e metodologia para 
implantação dos Projetos de Assentamento Agroextrativistas. Brasília, 1996. 
216 Nos anos de 2009 e 2010, mais dois PAEs foram criados: PAE Curuá II e PAE 
Sapucuá Trombetas. 
217 Lima, De Balaio a Acará-Açu, citado, p. 42. 
218 “Foram criados 45 projetos, entre eles o PAE Ponta Negra. Este projeto foi 
criado com a maior parte de sua área sobreposta ao PAE Lago Grande, desta 
forma, houve decisão institucional de cancelamento do PAE. No processo de 
criação n. 54501.017083/2006-58 não consta portaria de cancelamento, mas 
no sistema Sipra não consta o projeto. Não conseguimos as informações 
necessárias para afirmar se o PAE já foi cancelado e, caso não tenha ocorrido, 
teoricamente, está em vias de acontecer” (Ibid., nota 31). 
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tradicionalmente ocupados, Lima entende tais programas como a 

melhor opção para a legitimação das ocupações da várzea: 

é importante esclarecer que, entre as modalidades 

federais de Projetos de Assentamento de reforma 

agrária existentes, o PAE [...] foi entendido como a 

modalidade que melhor se adapta à realidade do 

ambiente socioeconômico e às peculiaridades da 

territorialidade destas comunidades. 

Sem prejuízo do entendimento de que os 

assentamentos agro-extrativistas, de fato, foram a 

melhor opção dentre as alternativas existentes no 

âmbito do Incra, há problemas inerentes ao fato de se 

usar um modelo de “reforma agrária” para se fazer, de 

fato, regularização fundiária. A seguir comentamos 

brevemente o marco divisor entre essas duas políticas 

públicas.219 

E, nesse ponto, Lima chama a atenção para uma relevante 

questão: o Incra valeu-se de uma modalidade de reforma agrária 

para, de fato, efetivar regularização fundiária 220. Como aponta o 

autor, na várzea do Baixo Amazonas, 

quando o Incra reconheceu o direito de um considerável 

número de ribeirinhos a seus territórios 

tradicionalmente ocupados não procedeu qualquer 

219 Ibid., p. 44. 
220 Regularização fundiária é o termo usado na aplicação da política pública e 
presente como meta no II Plano Nacional de Reforma Agrária. Entretanto, o 
conceito indicado pelos agraristas para o que foi feito seria mais próximo do de 
legitimação de posse. Cf., sobre a diferenciação, FALCÃO, Ismael Marinho. 
Direito agrário brasileiro: doutrina, jurisprudência, legislação prática. Bauru: 
Edipro, 1995. 
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“redistribuição da posse e uso da terra” [como seria 

inerente à reforma agrária], limitando-se a formalizar 

esses direitos [...]. 

A SR30 legitimou a posse e o uso de terras públicas por 

meio da criação de Projetos de Assentamento de 

reforma agrária de modalidade diferenciada, os PAEs. 

Este justo reconhecimento criou um impasse teórico, foi 

utilizada uma das ferramentas da Política Nacional de 

reforma agrária, o PAE, para a regularização fundiária 

de territórios tradicionalmente ocupados.221 

O atendimento do direito à terra da população de várzea por 

meio de assentamentos de reforma agrária trouxe ainda a 

possibilidade de as famílias beneficiárias terem acesso aos créditos da 

reforma agrária, algo que, não obstante esteja muito aquém do 

razoável, é bastante significativo para as duas dezenas de milhares 

de famílias de varjeiros pobres atendidos pelo programa. 

Destarte, a tomar apenas por isso, poderíamos pensar que não 

haveria maiores problemas no fato de o Incra ter regularizado 

ocupações tradicionais por meio de assentamentos de reforma 

agrária. E, de fato, pelo mérito do feito, não vemos problema algum. 

Entretanto, é intencionalmente enganosa a forma como o Incra 

contabilizou e apresentou os resultados desse trabalho à sociedade: 

“computaram números do que de fato seria regularização fundiária 

como se de reforma agrária fossem”.222 

221 Lima, De Balaio a Acará-Açu, citado, p. 47. 
222 Idem. 
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A distorção dos números foi parida pelo próprio Incra, mais 

uma vez tentando tirar da cartola números que tentassem encobrir a 

inoperância da reforma agrária onde essa realmente deveria ter 

ocorrido, principalmente nas regiões Central, Nordeste, Sul e 

Sudeste. De modo intencionalmente manipulador, o governo optou 

por inflar os números da reforma agrária por meio da regularização 

fundiária de territórios tradicionalmente ocupados no Norte do país. 

A “febre dos números” gerou muito dos atropelos e fragilidades 

nos processos de criação dos PAEs de várzea. Entretanto, esses 

assentamentos diferenciavam-se drasticamente dos “assentamentos 

de papel”, constantes do Capítulo 5 , nos quais a intenção era 

atender interesses de madeireiros, além fabricar números de 

assentados. E podemos afirmar a distinção com segurança, pois, 

apesar de os PAEs terem sido vislumbrados como forma de inflar 

números da reforma agrária, esses projetos não foram criados 

para atender interesses madeireiros. 

Tal conclusão é simples, a partir de contundentes constatações: 

nos PAEs houve, de fato, uma população beneficiada; nas áreas onde 

foram criados os PAEs não há atividade de madeireiros e, tampouco, 

madeira em quantidade, qualidade e condições comerciais. Com 

efeito, a Ação Civil Pública, movida pelo MPF contra os 

“assentamentos de papel”, sequer questionou qualquer PAE. 
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Mapa 2.22 – Projetos de Assentamentos Agroextrativistas criados pela 

SR30. 
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Figura 2.9 – PAEs em relação a áreas alagadas e alagáveis. 
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Mapa 2.23 – Modalidades de assentamentos de reforma agrária na 

jurisdição da SR30. 
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Mapa 2.24 – Assentamentos cancelados sobre as modalidades de 

assentamentos de reforma agrária na jurisdição da SR30. 
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3 Registro Torrens: instrumento legal para a 
sofisticação da grilagem 
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Genericamente, pode-se distinguir a grilagem na região oeste 

do Pará em dois tipos: o primeiro deles, mais comum na região do 

entorno da BR-163, ao menos em relação ao número de casos, se 

daria pelo apoderamento das terras públicas, comumente 

combinando violência e crimes ambientais, seguido da tentativa de 

“esquentar” tal detenção por meio de processos de regularização 

fundiária movidos junto aos órgãos fundiários, quais sejam, o Incra, 

na maioria da região ou o Iterpa nas áreas estaduais. Essa 

modalidade de roubo de terras públicas é discutida no Capítulo 4, 

onde será analisado o Programa Terra Legal. 

Um segundo tipo, mais antigo, aliás, seria a conhecida 

falsificação de documentos, abertura de matrículas imobiliárias 

fraudulentas e outros vários artifícios por meio dos quais se forjam 

títulos e cadeias dominiais. A sofisticação e a especialização dessas 

fraudes, a despeito da normativa de regulamentação apresentada no 

Capítulo 2, chega ao ponto de, a partir de documentos forjados, os 

grileiros conseguirem a segurança “absoluta” garantida por um 

Registro Torrens, como será demonstrado neste capítulo. 
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3.1 O Registro Torrens e a absolutização da 

propriedade privada 

Inicialmente, é necessário discutir a origem do “Registro e 

Transmissão de Imóveis pelo Sistema Torrens” e a mutação de sua 

função ao longo das transformações da legislação agrária brasileira. 

No tópico a seguir, será analisado, passo a passo, o protocolo 

adotado por uma empresa privada para apropriar-se de centenas de 

milhares de hectares de terras públicas a partir de alguns títulos de 

posse emitidos no final do século XIX (conforme apresentado no 

Capítulo 2) e registrados pelo Sistema Torrens, tornando – 

teoricamente – a fraude fundiária irreversível. 

Mesmo após quase quarenta anos da promulgação da Lei de 

Terras, era oficialmente reconhecido o fracasso do Serviço de Terras 
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na gestão das terras públicas, como registra o último relatório 

emitido pela inspetoria-geral do Serviço: 

[...] este serviço (medição e discriminação de terras 

devolutas, legitimação e revalidações) durante o ano 

findo teve limitado desenvolvimento, restringindo-se 

com poucas exceções, os trabalhos das comissões à 

discriminação das zonas necessárias para o 

estabelecimento de núcleos coloniais. Continua esta 

Inspetoria sem elementos para organizar 

convenientemente o movimento relativo às 

legitimações e revalidações de posses, assim como à 

venda de terras devolutas feitas nas Províncias por não 

receber as devidas informações, o que aliás não parece 

difícil ministrar, visto que todos esses trabalhos 

dependem de uma só repartição...223 

Defende Ligia Osório Silva que, ao enfrentar o problema central 

“da discriminação entre as terras públicas e as particulares e da 

regularização da propriedade territorial”224, digladiavam-se duas 

principais tendências: uma centralizadora, que visionava a União 

como detentora e responsável pela destinação das terras devolutas, e 

outra que demandava a descentralização, delegando aos estados 

essas atribuições e, assim, aproximando os polos de 

encaminhamento das políticas fundiárias dos proprietários e 

detentores de terras. “A questão de saber a quem caberia o domínio 

das terras devolutas – aos estados ou à União – era fundamental 

223 Relatório da Inspetoria Geral de Terras e Colonização, 1889, pp. 79s. apud 
SILVA, Ligia Osório. Terras devolutas e latifúndio: efeitos da Lei de 1850. 2. 
ed., Campinas: Unicamp, 2008. p. 248. 
224 Silva, Terras devolutas e latifúndio, citado, p. 249. 
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para a definição das políticas de concessão de terra e de introdução 

de imigrantes que se seguiriam”225. Entretanto, ainda durante o 

Governo Provisório, a gestão atropela a discussão ao intervir na 

política fundiária. Segundo Silva: “legislar sobre as terras devolutas 

antes que a Constituição decidisse sobre a quem caberia o domínio 

delas foi uma ação precipitada do Governo Provisório, que só serviu 

para acirrar ainda mais os ânimos dos federalistas que lutavam pela 

estadualização das terras devolutas”226. Uma das mais significativas 

intervenções fora a criação do Registro Torrens. 

Implementado originalmente na Austrália em 1858 pelo irlandês 

Robert Richard Torrens, “o Registro e Transmissão de Imóveis pelo 

Sistema Torrens” foi estabelecido no Brasil em 31 de maio de 1890 

pelo Decreto no 451-B, regulamentado pelo Decreto no 955-A, de 5 de 

novembro de 1890. 

Tupinambá Nascimento explica que “O Sistema Torrens se 

baseia numa ideia simples”: 

A depuração do título a registrar deve ser feita antes do 

registro, oportunizando-se a qualquer interessado 

obstaculizar seja o imóvel transcrito em nome de quem 

o está pretendendo. Mas essa oportunidade de oposição 

deve ser executada dentro de um prazo previsto em lei. 

A não-oponibilidade tempestiva significa que aquele 

que poderia se opor precluiu deste direito, trazendo 

como consequência jurídica o silêncio para todo sempre 

225 Ibid., p. 251. 
226 Ibid., p. 256. 
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a respeito desta oposição. Em outras palavras, em vez 

de se permitir que após o registro os interessados 

fundamentadamente o desfaçam, se obriga que os 

mesmos ou, de logo, no prazo que o juiz lhes dá, 

impugnem fundamentadamente o registro ou, pelo 

silêncio, tem-se como renunciado implicitamente o seu 

direito de oposição, precluindo para todo sempre 

qualquer direito de reclamação.227 

O título de propriedade não se absolutiza por meio do registro 

tradicional. Existe apenas a presunção relativa de direito à 

propriedade do imóvel. O adquirente do direito real é tido como 

titular da propriedade imóvel registrada, mas está sujeito a que se 

prove o contrário, conforme determina o artigo 1.245, § 2º do Código 

Civil. 

Esse sistema de registro especial não se confunde com 

o registro tradicional que todo proprietário de imóvel 

rural ou urbano deve efetuar para obter segurança e 

poder dizer que é dono. É de conhecimento geral que 

os imóveis no Brasil devem ser registrados nos Ofícios 

(cartórios) de Registros de Imóveis da localização do 

bem, na circunscrição competente. Essa exigência 

surgiu com o advento da Lei 3.071, de 1º de janeiro de 

1916, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 1917 

(antigo Código Civil Brasileiro). Desde então, o registro 

público ganhou uma nova dimensão, passando a exigir 

o registro do título translativo da propriedade imóvel 

227 Apud JONES, Alberto da Silva. A política fundiária do regime militar: 
legitimação privilegiada e grilagem especializada (do Instituto de sesmaria ao 
Estatuto da terra). São Paulo, 1997. Tese (Doutorado em Sociologia) – FFLCH-
USP. p. 150. 
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rural ou urbana, no Registro de Imóveis, para ser 

considerado um dos modos de aquisição da 

propriedade.228 

Ismael Lima Falcão explica ainda, 

O registro imobiliário, diferentemente do que difundem 

os titulares dos cartórios no afã de melhor arrecadação, 

por si só não basta para provar a legitimidade da 

propriedade como de domínio privado, posto desse 

registro decorrer mera presunção juris tantum, ou seja, 

o registro vale tão somente enquanto não se provar o 

contrário do que nele contém. Diz o art. 859 do Código 

Civil: “Presume-se pertencer o direito real à pessoa em 

cujo nome se inscreveu, ou transcreveu”. 

[...] 

Os mestres têm afirmado que: “ninguém se torna 

proprietário por força exclusiva da transcrição, 

independentemente do título válido. A presunção do 

art. 859 do Código Civil é relativa e admite prova em 

contrário. Havendo conflito de transcrições, prevalece 

aquela que se baseia em título válido”. 

[...] 

Diríamos que um título válido somente será aquele que 

tenha sido outorgado pelo Poder Público – União ou 

Estado-Membro, senhores primitivos do domínio pleno 

das terras brasileiras, pois toda propriedade imobiliária, 

no Brasil, somente terá origem legítima, incontestável, 

válida, pura, quando haja sido legitimamente destacada 

do patrimônio público, partindo-se da premissa 

228 FURLAN, João Carlos. Quem registra não é dono. Disponível em: 
<http://www.exacta.cnt.br/news/ se-mana/04092003.html>. Acessado em: 
mar. 2006. 
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verdadeira de que, na origem, toda propriedade 

imobiliária brasileira era de domínio público, 

constituindo-se, como dissemos antes, em exceção o 

pertencer ao domínio privado.229 

Portanto, por meio do Registro Torrens – e apenas por esse 

meio –, o adquirente obtém a presunção absoluta (juris et de jure) 

sobre a titularidade da propriedade imóvel registrada. 

E, nessa invulnerabilidade “para todo o sempre”, o Registro 

Torrens distingue-se das demais formas de registros públicos em que 

o titular do imóvel tem a “presunção”. E, como explica Pontes de 

Miranda: 

O direito brasileiro distingue a fé pública e a eficácia por 

presunção de autenticidade e verdade. Presunção é 

menos que fé pública. A Presunção, só por si, não 

protege o terceiro, porque a presunção se elimina, 

cancelando-se o registro, ou modificando-se, em 

virtude de retificação. 

[...] 

Do registro resulta presumir-se que é dono do bem 

imóvel aquele que no registro figura como adquirente e 

que fora dono, antes de cada registro posterior, aquele 

que fora, pelo registro, adquirente. O art. 869 do 

Código Civil estatui: “Presume-se pertencer o direito 

real à pessoa em cujo nome se inscreveu, ou 

transcreveu.”230 

229 Falcão, Direito agrário brasileiro, citado, pp. 110s. 
230 PONTES DE MIRANDA. I. Direito das coisas: propriedade. Aquisição da 
propriedade imobiliária. 2. ed., Campinas: Bookseller, 2001. p. 277. 
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O título dominial registrado dessa forma, sendo, portanto, 

presunção, está sujeito a ser anulado ou retificado devido à fraude ou 

a erro no registro. Diferentemente, no caso do titular do Registro 

Torrens, uma vez esgotados os recursos que eventuais descontentes 

possam oferecer, a sentença transita em julgado e portanto a 

matrícula aberta no registro de imóveis não pode mais ser 

desconstituída – torna-se coisa julgada, cuja proteção é um dos 

princípios constitucionais mais fundamentais. 

Ou seja, o registro comum de imóveis não assegura 

plenamente o direito sobre o imóvel, posto que pode 

ser anulado por erro, fraude etc. Por outro lado, a 

negligência ou o desconhecimento do detentor do 

direito real, em relação às normas jurídicas que 

regulam determinados procedimentos de registro, 

podem ensejar registros viciados ou de má-fé, 

sobretudo se consolidados pela decadência dos prazos. 

Desconhecimento este, que, legalmente, não pode ser 

arguido em defesa da parte eventualmente lesada. Esta 

sempre foi uma grande porta aberta à grilagem 

especializada, fundada nas brechas abertas pela lei e 

que, como foi evidenciado em nossa pesquisa de 

doutorado (Jones, 1997), aperfeiçoou-se, na medida 

em que os problemas fundiários se tornaram mais 

complexos e as terras, mais valorizadas. Essa 

modalidade “legal” e especializada de grilagem será 

cada vez mais desenvolvida com o suporte de 

verdadeiras assessorias jurídicas, tornando-se, em si 

mesma, um forte obstáculo aos processos de 

regularização fundiária e de reforma agrária. Fenômeno 
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este que tem implicações graves ainda nos dias 

atuais.231 

Não foram poucos os grandes entusiastas do sistema, como o 

jurista João Afonso Borges: “Em nosso livro sobre ‘Registro Torrens’, 

editado em 1960, mostramos a excelência desse processo, que 

deveria ser largamente aplicado nos levantamentos topográficos e 

nas ações de divisão e de demarcação, auxiliado e complementado 

pelos processos comuns e preconizados no Código de Processo”232. 

Ou ainda, como a defesa por Ismael Marinho Falcão, que lhe apregoa 

“uma validade esplêndida na proteção do direito à propriedade”.233 

O Registro Torrens, porém, dá à propriedade privada um status 

intocável: “O Registro Torrens confere à propriedade o caráter de 

irrefragabilidade, vale dizer, contra a propriedade assim registrada a 

lei não admite possa contra ela haver qualquer ação de reivindicação. 

É a tranquilidade absoluta”.234 

Com efeito, a “tranquilidade absoluta” é bem garantida nos 

termos do Decreto no 451-B, de 1890, no qual lemos: 

Art. 19 – Nenhuma sentença, ou mandado de execução 

terá efeito contra imóvel admitido ao regime deste 

Decreto [Torrens], enquanto não for averbada no livro 

231 Jones, A política fundiária do..., citado, p. 151. 
232 BORGES, João Afonso. Terras devolutas e sua proteção jurídica. Goiânia: 
Oriente, 1976. p. 22. 
233 Falcão, Direito agrário brasileiro, citado, p. 111. 
234 Ibid., p. 112. 
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da matrícula e mencionada a averbação na própria 

sentença, ou no mandado. 

[...] 

Art. 40 – Ninguém poderá produzir contra o registro 

contrato ou ato, de data anterior ao título que não 

tenha sido também registrado.235 

Dispondo de forma absolutamente consciente, institui-se, sob a 

intenção de garantir segurança ao título registrado, um fundo de 

garantia, com objetivos empregatórios contemplados no artigo 61, 

§1º: 

§1º – Desse fundo pagar-se-ão os créditos 

judicialmente reconhecidos, das pessoas que houverem 

sido privadas do domínio da garantia hipotecária, ou de 

direito real, pela admissão do imóvel, no todo, ou em 

parte, ao regime desse decreto, ou pela entrega de 

título, ou outra inscrição de ato, que obste a ação 

contra aquele a quem aproveitou o registro. 

E, adiante, no artigo 75, fica selada a intangibilidade do 

registro: 

Art. 75 – Nenhuma ação de reivindicação será recebível 

contra o proprietário do imóvel matriculado. 

E, referindo-se a esse artigo, João Afonso Borges defende que 

“uma vez matriculado o imóvel no Registro Torrens, consolida-se 

definitivamente a propriedade na pessoa do requerente e, por isso, 

235 Decreto n. 451-B, de 31 maio 1890. 
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diz-se que ‘nenhuma ação de reivindicação será recebível contra o 

proprietário do imóvel matriculado’”.236 

 

3.1.1 A iniciativa pioneira de implementação de um sistema de 

registro de imóveis derivando na ferramenta da grilagem 

especializada 

Ao que parece, a iniciativa primeira do Sistema Torrens fora a 

de resolver a grave lacuna deixada pela ausência de um sistema de 

registro imobiliário no Brasil, e não simplesmente instrumentalizar as 

elites rurais com um eficaz instrumento de grilagem de terras. 

No tocante ao registro de terras, as normas até então 

promulgadas237, acompanhando a voga liberal de sensível valorização 

da propriedade imobiliária, restringiam-se apenas ao registro de 

hipotecas. De modo que, ao final do Império e no alvor da República, 

a inexistência de um sistema imobiliário satisfatório impunha a 

adoção de normas de eficácia nacional. Nesse contexto, proclamada a 

República, o Governo Provisório editou o Decreto no 451-B, de 31 de 

maio de 1890. 

236 João Afonso Borges apud STEFANINI, L. Lima. A propriedade do direito 
agrário. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1978. p. 226. 
237 Lei Orçamentária no 317, de 21 de outubro de 1843; Decreto no 482, de 14 
de novembro de 1846; Lei no 1.237, de 24 de setembro de 1864; Decreto no 
3.453, de 26 de abril de 1865. 
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Era o primeiro equacionamento legal republicano ante o caos 

fundiário que se desenhava com os naufrágios da política fundiária 

imperial. Com isso, esperava-se enfrentar os problemas de 

“legitimação das posses, revalidação de sesmarias e seus respectivos 

registros; e, sobretudo, à discriminação, arrecadação e venda das 

terras devolutas do Estado, sobre as quais os processos de posse e 

ocupação aceleraram-se na segunda metade do século XIX, apesar da 

proibição expressa na Lei no 601”238. Ligia Osório Silva também 

compartilha a concepção do Registro Torrens como a primeira 

iniciativa de se implementar um sistema de registro imobiliário: 

O Registro Torrens pretendia solucionar um problema 

que se tornaria, com o tempo, cada vez mais 

importante para a classe de proprietários de terras: a 

questão do registro das terras; em outras palavras, a 

transcrição dos títulos de domínio e a expedição dos 

títulos de propriedade. O ponto era muito sensível 

porque, apesar de constituir um passo importante na 

consolidação da propriedade, significava ao mesmo 

tempo a possibilidade de controle por parte das 

autoridades públicas (o primeiro requisito para o 

controle é a informação) sobre os particulares. 

A adoção do Registro Torrens retomava a questão da 

transcrição pública dos títulos de propriedade, aventada 

no Império (decretos de Itaboraí), mas que não tivera 

continuidade. O decreto federal instituindo o registro foi 

calcado no Real Property Act, a lei australiana 

promulgada em 1857. Um dos objetivos manifestos do 

registro era a garantia dada pelo Estado ao adquirente 

238 Jones, A política fundiária do..., citado, p. 147. 
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de propriedade rural, desde que fosse efetivado com as 

formalidades imposta pela respectiva lei.  

Na exposição de motivos que acompanhava o decreto 

451-B, assinada por Rui Barbosa, Campos Salles e 

Francisco Glicério, explicavam-se assim seus objetivos: 

“Instituição de um processo expurgatório, destinado a 

precisar a propriedade, delimitá-la, e fixar de modo 

irrevogável, para com todos, o direito do proprietário, 

autenticando-os em título público”.239 

Como no ordenamento normativo português das Ordenações do 

Reino, no Brasil, até o século XIX, a propriedade imobiliária 

transferia-se pela tradição, pela traditio ficta ou pelo constituto 

possessório. Dessa forma, porém, o credor hipotecário não contava 

com nenhuma garantia do futuro adimplemento de seu crédito. A 

situação era de exposição dos adquirentes de imóveis a toda sorte de 

fraudes. Foi então que, como explica Lafaiete, “o gênio inventivo do 

legislador criou um novo modo de transferência do domínio e de seus 

direitos elementares: a transcrição dos títulos de aquisição em 

registros públicos.”240 

É fato que o Decreto no 1.318, de 30 de janeiro de 1854, 

disciplinou quanto ao registro das terras possuídas, criado pelo artigo 

13 da Lei no 601, instituindo o chamado Registro do Vigário. 

Entretanto, tal sistema atribuía aos respectivos vigários a atribuição 

de receber as declarações dos possuidores de terras. O Registro do 

239 Silva, Terras devolutas e latifúndio, citado, pp. 252s. 
240 LAFAIETE, Direito das Coisas, 1922, § 43, p. 101 apud ERPEN, Décio 
Antônio. “O Registro Torrens e o Sistema Imobiliário Atual”. Revista de Direito 
Imobiliário, IRIB, n. 19-20, jan.-dez. 1987. p. 62. 
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Vigário objetivava mais efeitos estatísticos do que propriamente de 

controle de propriedades e, ainda assim, era vislumbrado como 

possibilidade pela grilagem de terras: “Disposição de clareza tão 

inequívoca, o artigo 13 da Lei no 601 despertou porém a cupidez dos 

portadores de vocação para usurpar terras públicas [...]”241. Então, 

devido ao caráter declaratório do Registro do Vigário, a maioria dos 

agraristas não o considera o primeiro sistema de registro de imóveis 

implantado no Brasil, e, sim, o Sistema Torrens. 

O inflamado entusiasta do Sistema Torrens, Rui Barbosa, na 

Exposição de Motivos do referido decreto242, defendia que o novo 

sistema se caracterizava pela publicidade real e não apenas pessoal; 

segurança jurídica, ao permitir o expurgo de toda incerteza a respeito 

da cadeia de alienações, garantindo a continuidade do 

entrelaçamento dos sucessivos registros; valorização do título de 

propriedade, então depreciado pela interdependência das escrituras 

sucessivas de aquisição e transmissão; registro de todos os ônus 

reais incidentes sobre o imóvel. 

Porém, o princípio do Registro Torrens como sistema registral 

não se sustentava pela simples questão de ser, em muitos casos, 

facultativo, como se pode ver nos primeiros artigos do decreto: 

Art. 1º – Todo imóvel, susceptível de hipoteca ou ônus 

real, pode ser inscrito sob o regime deste regulamento.  

241 SANTOS, Delmiro dos. “Sesmarias, Terras Devolutas e Registro Paroquial”. 
Revista de Direito Agrário, Brasília: Incra, v. 10, 1983. p. 49. 
242 BARBOSA, Rui. “Exposição de motivos ao Decreto n. 451-B, de 1890”. In: 
Obras Completas, XVIII, t. II, pp. 291-313. 
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Art. 2º – As terras públicas, alienadas depois da 

publicação deste regulamento, serão sempre 

submetidas ao seu regime, sob pena de nulidade da 

alienação; sendo o preço restituído pelo governo, com 

dedução de 25%. Serão também obrigatoriamente 

sujeitas ao mesmo regime, se o Governo entender 

conveniente, os terrenos e prédios da Capital Federal 

no perímetro marcado para o imposto predial. [grifos 

nossos] 

Ou seja, apenas as terras públicas alienadas após maio de 1890 

e, eventualmente, os imóveis urbanos do Rio de Janeiro seriam 

compulsoriamente sujeitos ao Registro Torrens. Os outros imóveis 

todos poderiam ou não aderir à inscrição pelo Sistema Torrens. Daí, 

Ligia Osório Silva observa sua inocuidade ao ordenamento do caos 

fundiário existente: 

Como já era possível observar na exposição de motivos 

dos autores do projeto, o registro não era obrigatório 

para os imóveis rurais, podendo os proprietários optar 

por ele ou não. É difícil conceber como o Registro 

Torrens alcançaria o objetivo a que se propunha – que 

era o de colocar em ordem o caos existentes em 

matéria de títulos de propriedade –, se os proprietários 

(e os pretensos proprietários) não eram obrigados a se 

registrar.243 

A vitória completa – no concernente à política fundiária – dos 

descentralizadores na pendenga contra os centralizadores se efetivou 

243 Silva, Terras devolutas e latifúndio, citado, p. 254. 

 

                                    



266 

 

com a entrega das terras devolutas para os estados. Nesse ato, 

segundo Silva, 

sucumbiu de vez a ideia de um Registro Torrens, 

porque a Constituição de 1891 permitiu, de um modo 

geral, que os estados organizassem como bem 

entendessem o seu governo e a sua administração. 

Sendo a alienação de terras devolutas considerada, até 

certo ponto, matéria de direito administrativo, não seria 

possível que o decreto Torrens pudesse ter uma 

aplicação eficaz, exceto nos territórios da União. Os 

estados não se elegiam, depois de 1891, pelas leis da 

União, mas pelas leis que livremente adotaram, salvo 

as restrições constitucionais. Então, comenta Cirne 

Lima: “se assim é, [...] como se concebe que a lei 

Torrens decretasse sumariamente a nulidade de um 

ato, que não lhe estava, nem lhe podia estar sujeito, 

mas que caía, ao invés, na alçada da legislação 

estadual?”.244 

Daí, na sequência imediata da Constituição de 1891, toma 

fôlego uma corrente doutrinária que defendia a inconstitucionalidade 

dos casos em que o registro Torrens era obrigatório, quais sejam, as 

terras públicas adquiridas. Em decorrência disso, o “Supremo 

Tribunal Federal, em acordão de 3 de agosto de 1895, declarou 

efetivamente essa inconstitucionalidade”245. A ideia de tal revogação 

firma-se ainda mais com o advento do Código Civil, em 1916, o qual, 

além de não mencionar o Registro Torrens, ainda ab-rogou, no artigo 

244 Ibid., p. 263. 
245 Ibid., p. 264. 
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1807, todas as normas jurídicas concernentes à matéria de direito 

por ele regradas. Os tribunais, então, decidiram no sentido da 

revogação das normas referentes ao Torrens246. Sucedeu-lhe, então, 

o novo sistema registral estabelecido no Código Civil, de caráter 

obrigatório, mais dinâmico, mais amplo, adotando os mesmos 

princípios da universalidade, publicidade e continuidade do sistema 

anterior.247 

Porém, o texto da Lei nº 3.446/1917, orçando a receita, 

levantou controvérsia sobre a vigência do Sistema Torrens248. Apenas 

com a edição do Código de Processo Civil de 1939, resolveu-se tal 

dúvida249 ao esclarecer-se que ambos os decretos de 1890 

continuavam em vigor, exceto no que diz respeito ao direito 

processual, que passava a ser disciplinado pelos artigos 457 a 464 da 

nova norma processual. Ou seja, o Registro Torrens acaba por ser 

ressuscitado. 

Posteriormente, o Código de Processo Civil de 1973, no artigo 

1.218, manteve em vigor os artigos 457 a 464 do Código de Processo 

Civil de 1939, como procedimento especial, até serem incorporados 

em lei especial. 

246 Cf. BORGES, João Afonso. O Registro Torrens no Direito Brasileiro. São 
Paulo: Saraiva, 1960. p. 20. 
247 Erpen, “O Registro Torrens e o..., citado, p. 64. 
248 BORGES, João Afonso. O Registro Torrens no direito brasileiro. Goiânia, 
1957. p. 20. 
249 Vide ASSIS, Jacy de. Processos de Procedimento Edital. Faculdade de Direito 
de Uberlândia, 1974. p. 37 – com vasta bibliografia sobre esse ponto. 

 

                                    



268 

 

Por fim, a Lei nº 6.015/1973 incorpora, nos artigos 277 a 288, 

as regras do Sistema Torrens, repetindo os dispositivos do Código 

Processual anterior, o que importa afirmar que os Decretos no 451-

B/1890 e no 955-A/1890 continuam em vigor250 nos dispositivos em 

que não forem conflitantes com a norma de 1973, isto é, se ao 

registro comum competia apontar o proprietário, ao Torrens doravante 

era dado outorgar apenas a garantia de invulnerabilidade da 

propriedade. 

Ou seja, se outrora desempenhava no sistema do direito 

imobiliário uma função substantiva, de ordenação e regulamentação, 

com a entrada em vigor do Código Civil e dos códigos processuais 

subsequentes a instituir um registro de imóveis, o Torrens passou 

apenas a agir como uma ferramenta a qualificar a propriedade de 

maneira a imunizá-la contra qualquer desiderato reivindicatório. Ao 

abandonar seu caráter pioneiro de instrumento jurídico 

implementador de um sistema registral para a garantia da segurança 

jurídica, da universalidade e da continuidade dos assentos registrais 

imobiliários, o Registro Torrens – em radical inflexão à sua concepção 

original – tornou-se apenas uma garantia absoluta de 

invulnerabilidade da dominialidade. 

Depois de implementado o Código de Processo Civil de 1939, o 

Registro Torrens passa a atuar como instrumento facultativo e 

paralelo ao sistema registral até então vigente. Para Jones, 

250 Ibid., p. 93. 
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Essa duplicidade de alternativas para registro de 

imóveis, sobretudo rurais, poderia dar, e parece ter 

dado, oportunidade a verdadeiros processos de 

expropriação por via registral. De grilagem 

especializada. Isso porque aos imóveis registrados 

neste novo sistema eram assegurados plenamente os 

direitos de propriedade, logo, a propriedade legalmente 

reconhecida com prioridade sobre quaisquer outras 

formas de direitos reais sobre a terra (como, por 

exemplo, as posses mansas e pacíficas), ressalvadas 

apenas as hipóteses de fraudes no decorrer do próprio 

processo de registro no Sistema Torrens. 

Eram admitidas ações judiciais, tanto reivindicatórias 

quanto contestatórias, apenas quando tempestivas, isto 

é, nos limites do prazo de registro, sob pena de 

prescrição. Ou seja, quaisquer ações ou oposição em 

relação à propriedade do imóvel registrado no Sistema 

Torrens deveriam ser propostas no decorrer do prazo, 

rigorosamente estabelecido na Lei ou pelo juiz para a 

sua propositura. Decorridos os prazos decadencial (do 

direito) e prescricional (para propositura das ações) 

configurava-se a perda de todo e qualquer direito sobre 

o imóvel.251 

Os detentores de imóveis registrados pelo Sistema Torrens têm 

completa precedência sobre todas as demais formas de “direitos reais 

sobre a terra, (como, por exemplo, as posses mansas e pacíficas)”252. 

E o Registro Torrens torna-se passível de servir 

251 Jones, A política fundiária do regime militar, citado, p. 149. 
252 Ibid., p. 150. 
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não apenas como alternativo, mas como contraposto a 

presumíveis direitos assegurados pelas outras formas 

de registro – para não se falar no vasto número de 

posses mansas e pacíficas, sobretudo pequenas, sem 

registro algum – poderia erigir, assegurando, direitos 

novos sobre propriedades ou posses mais antigas, ou 

não registradas; ou ainda, que apenas tinham a 

presunção de direito assegurada pelas outras formas 

registrais.253 

O Registro Torrens, ao tornar inquestionável e absoluta a 

propriedade privada, acaba por arrogar ao seu detentor uma perigosa 

ferramenta de expropriação de outras formas recorrentes e mesmo 

legítimas de uso da terra, como se verá no capítulo seguinte. 

Talvez, a maior crítica ao sistema seja explicitada, justamente, 

em sua ardorosa defesa pelo agrarista Ismael Lima Falcão: 

A propriedade, uma vez admitida a registro pelo 

Sistema Torrens, estará perfeitamente saneada e esse 

saneamento perfeito da propriedade é, sem dúvida a 

grande e inabalável conquista desse tipo de registro, 

porque se trata de uma conquista do direito. Quantos 

proprietários rurais amargam, hoje, problemas sérios, 

quase irremovíveis, diante da política nefasta de 

determinados órgãos federais, que levantam dúvida 

sobre o domínio privado quarentenário antes da 

vigência do Código Civil, trazendo noites de insônia 

para empreendimentos de significativo valor econômico 

para a região onde se situam e para o próprio país, tão-

somente para dar vazão a um sentimento discutível de 

proteção a determinadas castas, hoje sem motivo 

253 Idem. 
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nenhum para acobertar tutela. Verdadeiro crime contra 

a propriedade privada que não teria guarida se estivesse 

essa propriedade sob a proteção do Registro Torrens.254 

O tópico seguinte analisa uma situação em que o Registro 

Torrens foi usado para “legalizar” uma grotesca e faraônica fraude 

fundiária, atropelando dezenas de irregularidades de naturezas 

várias. Ainda assim, o registro foi efetivado e muito usado pela 

empresa que o demandou na expropriação de dezenas de famílias de 

ribeirinhos. 

254 Falcão, Direito agrário brasileiro, citado, pp. 113s. 
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3.2 Indussolo, a “invulnerabilidade” do estelionato 

Este tópico reconstitui o passo-a-passo de uma exemplar fraude 

fundiária levada a Registro Torrens (provavelmente, a maior delas a 

contar com tal garantia legal) e, portanto, revestida pela aura de 

legitimidade absoluta. Este mesmo caso foi detalhadamente 

explorado em minha dissertação de mestrado255 e é aqui apenas 

retomado com brevidade a título de exemplo de como a absolutização 

da propriedade privada por meio desse artifício é passível de legalizar 

uma extravagante aberração e, ao mesmo tempo, ser usada para 

desrespeitar o direito legítimo de dezenas de famílias ribeirinhas. 

255 Torres, A beiradeira e o grilador, citado. 
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Em Itaituba, Pará, em 11 de agosto de 1975, é promulgada 

uma sentença judicial que determinou o registro, sob regime Torrens, 

em favor de Indústria e Comércio L. Marochi & Ltda. (referida ora em 

diante apenas como Indussolo) da espantosa área de terras de mais 

de 670 mil hectares que se estendia da divisa com o estado do 

Amazonas até o rio Tapajós. (ver Mapa 3.1) 

No interior da área registrada estavam as localidades de 

Montanha e Mangabal, ocupações quase bicentenárias de dezenas de 

famílias. Em 2004, a empresa – por via judicial e por pressões, 

ameaças e violências – tentava expulsar as famílias da terra. 

Como tantos outros grupos extrativistas da Amazônia, a 

população de Montanha e Mangabal é resultado do início da extração 

da borracha, na segunda metade do século XIX, quando parte de 

seus ascendentes se instalou naquelas margens do Alto Tapajós. 

Desde então, eles resistiram ao escravagismo revestido pelo 

aviamento praticado pelos seringalistas; venceram as incertezas 

vindas com o fim “dos tempos da seringa”; encontraram soluções 

quando acabou o comércio das “peles de gatos”; sobreviveram à 

chegada dos garimpos à região – e à derrocada dos mesmos –,à 

malária, à contaminação do rio por mercúrio e ao que mais foi 

preciso. 

Nos anos 1940 e 1950, os ataques de índios caiapós na 

margem direita do Tapajós se intensificaram. O grupo se concentrou 

na margem esquerda e seguiu em frente. 
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Na década de 1970, muitos deles foram expulsos pelo próprio 

Governo Federal – aliás, com requintes de truculência – de parte de 

seu território, com a criação do Parque Nacional da Amazônia.256 Mas 

a gente de Montanha e Mangabal persistiu também a isso e todos se 

reagruparam rio acima. 

Os anos 1970 trouxeram ainda o acirramento da grilagem 

incentivada pelo garimpo e pelas obras da BR-163. Os beiradeiros 

concentraram-se na margem esquerda do rio Tapajós e, unidos, 

resistiram. 

Foi nessa época, então, que apareceu a Indussolo, uma 

empresa paranaense autora da, talvez, mais grandiosa e sofisticada 

fraude fundiária das tantas que a Amazônia é palco. Por meio de 

sentença judicial, obteve um Registro Torrens, o que tornou a 

matrícula do imóvel ocupado pelos ribeirinhos incancelável e 

irretificável. Assim, a empresa “engoliu” uma megalômana dimensão 

de terras e, dentro dela, as terras ocupadas pelas comunidades de 

Montanha e Mangabal. 

Por anos os ribeirinhos eles lutaram contra a Indussolo, 

quando, em 2006, na condição de perito ad hoc do Ministério Público 

Federal (MPF), na Procuradoria da República em Santarém, elaborei 

um exaustivo levantamento fundiário, evidenciando que, apesar de 

haver o Registro Torrens, a apropriação tratava-se de um imenso 

ardil. Então, contra a grilagem e, em defesa dos ribeirinhos, o MPF 

256 Sobre isso, ver o Capítulo 6, subitem 6.2. 
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instaurou uma ação civil pública, atacando a matrícula Torrens e 

fazendo outros pedidos, a fim de tutelar a ocupação ancestral da 

população tradicional de Mangabal e Montanha.257 

Talvez nunca se revele por meio de quais artifícios a empresa 

conseguiu tornar crível uma cadeia dominial sustentada pelos títulos 

e documentos mencionados no processo judicial em que reivindica a 

matrícula Torrens, começando pela afirmação de que toda essa 

imensa extensão de terras estaria, desde 1915, concentrada nas 

mãos de um só titular, a sociedade Cohen & Filhos. E, mesmo antes, 

se dividiria em apenas dois detentores. 

Para entender como se deu o processo que levou à abertura do 

Registro Torrens em nome da Indussolo, a primeira dificuldade é a 

falta de documentos. Tanto o processo judicial da ação de 

demarcação (com sua homologação em 20 de dezembro de 1974), 

como o próprio processo que sentenciou a abertura do livro Torrens 

desapareceram deixando como resquícios apenas alguns fragmentos: 

cópias das sentenças e a petição inicial de um dos processos. 

O item III da sentença judicial de Ivan da Rocha Botto, 

assinada em 28 de julho de 1975258, reconstrói a cadeia dominial, 

segundo a qual algumas glebas, do total de onze, teriam sido 

257 Ação Civil Pública n. 2006.39.02.000512-0, da vara única da Subseção 
Judiciária de Santarém, 2006. 
258 Sentença proferida por Ivan da Rocha Botto na Ação de Registro Torrens, 
requerida pela Indústria e Comércio L. Marochi & Companhia Limitada, 
publicada em 11 de agosto de 1975, no Fórum de Itaituba. 
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recebidas, em 1906, por José Raymundo Nunes259 e sua mulher, por 

força do inventário dos bens deixados pelo falecimento de Mascimo 

ou Maximo da Silva e Souza. José Raimundo Nunes alienou as terras 

para Jacob Moyses Cohen em 1916260. Este as teria somado com as 

demais glebas que integrariam as onze registradas pela Indussolo e 

as vendido em 1926 para a firma Cohen & Filhos261 de propriedade de 

Moyses Abraham Cohen e Abraham Moyses Cohen. Essa firma foi 

sucedida pela A. Cohen & Cia., dos mesmos sócios, que se dissolveu 

em 1920.262 

Ainda segundo a sentença de Rocha Botto, quando finda a 

sociedade comercial A. Cohen & Cia., as terras couberam a Abraham 

Moyses Cohen, que as deixou por herança a seu filho Elias Abraham 

Cohen263. Em 1974, Elias as vende a Gerdelina Juvina Marochi264, que 

as aliena à Indústria e Comércio L. Marochi & Ltda.265 

259 A sentença de Botto fala em José Raymundo Nunes. As escrituras e os 
outros documentos falam em José Raymundo das Neves. 
260 Conforme sentença proferida por Ivan da Rocha Botto, de 11 de agosto de 
1975, citada, trata-se da Transcrição 1916, de 23 de março de 1918, fls. 232, 
Livro 3-B, do Registro de Imóveis de Santarém. 
261 Conforme sentença proferida por Ivan da Rocha Botto, de 11 de agosto de 
1975, citada, trata-se da Transcrição 2475, de 10 de maio de 1926, fls. 
207/208, Livro 3-C, do Registro de Imóveis de Santarém. 
262 Conforme sentença proferida por Ivan da Rocha Botto, de 11 de agosto de 
1975, citada, isso se dá segundo a Escritura Pública lavrada às notas do 
tabelião Edgar da Gama Chermont, de Belém, em 7 de abril de 1920. 
263 Conforme sentença proferida por Ivan da Rocha Botto, de 11 de agosto de 
1975, citada, o inventário correu pelo Juízo de Direito da 2ª. Vara da Comarca 
de Santarém. 
264 Segundo a sentença proferida por Ivan da Rocha Botto, de 11 de agosto de 
1975, citada, isso se dá conforme a Transcrição feita sob número de ordem 
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Não se pretende, aqui, adotar o viés jurídico, mas apenas 

buscar uma leiga coerência lógica à cadeia dominial das terras às 

quais a Indussolo se arroga. Em primeiro lugar, chama a atenção 

uma incompatibilidade histórica: admitir que imensas extensões 

contíguas eram concentradas nas mãos de um só dono equivale a 

aceitar que as posses nacionalmente conhecidas como de direito de 

Raymundo Pereira Brazil, um dos mais proeminentes e conhecidos 

membros da elite paraense, de fato, nunca existiram. Que as fotos e 

os registros históricos e as escrituras, enfim, toda a conhecida e 

estudada opulência de um dos maiores seringalistas da Amazônia, 

simplesmente, não existe266. Os livros de registros de posses da 

Intendência Municipal de Itaituba, hoje na sede do Iterpa, permitem 

constatar a existência formal das posses dos seringais de R. P. Brazil 

em sobreposição às áreas, posteriormente apropriadas pela 

Indussolo267. A seguir apresenta-se a cadeia dominial dessas posses 

de Brazil, com início antes de 1908 e seguindo até meados do século 

285, em 1 de agosto de 1974, às fls. 277-279, do Livro 3-D (Transcrição das 
Transmissões), do Registro de Imóveis de Itaituba. 
265 Conforme transcrição feita sob número de ordem 311, em 1 de outubro de 
1974, às fls. 291-293, do Livro 3-D (Transcrição das Transmissões), do 
Registro de Imóveis de Itaituba. A sucessão dominial até aqui apresentada, 
bem como as referências aos documentos, foram colhidos na sentença 
proferida em 11 de agosto de 1975, por Ivan da Rocha Botto, determinando a 
matrícula sob regime Torrens das terras. Uma versão ligeiramente diferente 
dessa cadeia dominial pode ser encontrada na ficha de “cadeia sucessória” da 
gleba Quatro Irmãos, integrante da ação discriminatória da gleba Parauari, da 
qual o imóvel foi excluído. 
266 Sobre a histórica ocupação de Raymundo Pereira Brazil e as muitas formas 
como foi documentada, veja-se Torres, A beiradeira e o grilador, citado. 
267 Para o detalhamento dessas sobreposições, cf. Torres, A beiradeira e o 
grilador, citado. 
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XX. Em nenhum momento, essas cadeias fariam qualquer alusão a 

José Raimundo das Neves (ou José Raimundo Nunes), a Máximo da 

Silva e Souza, a Jacob Moyses Cohen, a Cohen & Filhos ou a A. Cohen 

& Cia. 

Mesmo que fosse possível, naquela época, um só titular, 

manter a posse de centenas e centenas de quilômetros da mais 

impenetrável floresta amazônica, são outros os registros históricos 

para essa específica região. Bárbara Weinstein comenta o caso 

específico da região de Itaituba para exemplificar como 

Embora a fusão e absorção de propriedades fundiárias 

ocorressem por toda a Amazônia durante a expansão 

da borracha, os registros de posses de terra mostram 

que as pequenas propriedades persistiram em todo o 

Pará, e que muitos grandes seringalistas tratavam de 

evitar o controle das grandes casas aviadoras. Ver, por 

exemplo, Pereira Brazil, O Rio Tapajós, p. 5-38, que 

oferece uma listagem completa de todas as 

propriedades produtoras de borracha no município de 

Itaituba.268 

E, de fato, os livros de notas do 1º Ofício de Itaituba e os 

registros de posses dos arquivos do Iterpa, em Belém, referentes ao 

final do século XIX e início do XX, mostram concretamente como 

essas terras eram ocupadas por uma grande diversidade de pequenos 

e grandes seringalistas e eram, também, comercializadas (bastante 

dinamicamente) nesse período. Adiante apresentam-se o registro, o 

268 WEINSTEIN, Bárbara. A borracha na Amazônia: expansão e decadência 
(1850-1920). São Paulo: Hucitec; Edusp, 1993. p. 314, nota 38. 
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mapa, a documentação e a cadeia sucessória de dezenas de posses 

dentro do perímetro que foi sentenciado como sendo todo da 

Indussolo.  

O levantamento de “propriedades” feito por Brazil, enquanto 

intendente municipal de Itaituba, a pedido do Governo Federal, 

para a Exposição Nacional da Borracha em 1913, é absolutamente 

coerente com os registros dos Títulos de Posse emitidos pela 

Intendência Municipal de Itaituba (atualmente arquivados na sede 

do Iterpa) e com as antigas escrituras públicas arquivadas não só 

no cartório de Itaituba, mas também nos de Santarém e Belém. 

Nesses documentos pode-se conferir a precisão do trabalho de 

Brazil. A única dissonância, entre todos os muito bem 

documentados registros encontrados, é a cadeia dominial 

apresentada pela Indussolo. 

Mesma uma breve análise dos documentos mencionados na 

sentença de Rocha Botto, que determinou a abertura do Livro 

Torrens, revela aberrantes falhas. Segundo essa decisão judicial, 

por exemplo, a gleba Miritituba fora recebida, entre outras, por 

Abraham Moyses Cohen 

em razão da dissolução da sociedade comercial A. 

Cohen & Cia. Da qual eram sócios Moyses Abraham 

Cohen e Abraham Moyses Cohen, levada a efeito por 

escritura pública, lavrada em notas do Tabelião Edgar 
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da Gama Chermont, de Belém, Estado do Pará, a 7 de 

abril de 1920 (fotocópia da certidão junta).269 

Ora, no documento citado pelo juiz, a escritura de dissolução 

da A. Cohen & Cia., o nome Miritituba fora citado num erro de 

escrita (e, logo em seguida, devidamente corrigido) que, por 

desatenção ou má-fé, acabou sendo reproduzido e levado a 

registro. A escritura de dissolução relacionou as dez posses que 

couberam a Abraham Moyses Cohen, ordenando cada uma segundo 

itens que foram de “a” a “j” (esta, a décima letra do alfabeto). 

Quando se chega ao item “d”, lê-se: 

d) uma posse de terras denominada Miritituba, situada 

no centro do igarapé Tracoá, à margem esquerda do 

mesmo igarapé e também à esquerda do Rio Tapajós, 

município de Itaituba, comarca de Santarém, com uma 

área digo. d) uma posse de terras denominada Moacê, 

com quatorze estradas de seringa, devidamente 

registrada na Intendência Municipal de Itaituba, situada 

à margem direita do igarapé Tracoá. [...]270 [grifo 

nosso] 

Quando, em 1943, essa escritura de dissolução é transcrita no 

1º Ofício de Notas de Santarém, a narração dessa passagem tem a 

seguinte forma:  

269 Sentença proferida por Ivan da Rocha Botto na Ação de Registro Torrens, 
requerida pela Indústria e Comércio L. Marochi & Companhia Limitada, 
publicada em 11 de agosto de 1975, no Fórum de Itaituba. 
270 Escritura de Pública de dissolução e liquidação da sociedade A. Cohen & 
Companhia, lavrada às notas do Tabelião Edgar da Gama Chermont, de Belém, 
em 07 abr. 1920. 
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d) uma posse de terras denominada Miritituba, situada 

no centro do igarapé Tracoá, à margem esquerda do 

mesmo igarapé e também à esquerda do Rio Tapajós, 

município de Itaituba, comarca de Santarém; e) uma 

posse de terras denominada Moacê, com quatorze 

estradas de seringa, devidamente registrada na 

Intendência Municipal de Itaituba, situada à margem 

direita do igarapé Tracoá. [...]271 [grifo nosso] 

Suprime-se, então, a interjeição de correção e acrescenta-se 

uma posse no item “d”. A posse Moacê, passa do item “d” para “e”, e a 

relação de todas elas não vai mais de “a” até “j”, mas de “a” até “k”. 

Mais adiante, a escritura de dissolução da A. Cohen & Cia. não 

deixa qualquer dúvida sobre o erro e a correção na menção feita ao 

nome Miritituba. Isso pode ser ainda conferido em dois outros 

momentos do mesmo documento, quando é possível certificar que a 

posse Miritituba de fato não era uma das terras deixadas a Abraham 

Moyses Cohen pela firma que se dissolvia. Verificou-se o primeiro 

deles quando, na mesma escritura, são listadas todas as posses para 

se especificar a origem de cada uma delas. Todas essas dez posses 

são novamente relacionadas sem nenhuma menção à Miritituba: 

estas duas últimas sortes de terras, “Bananal” e “São 

João”, adquiridas pela firma Cohen & Filhos, por 

compra feita a José Raymundo Neves e sua mulher, 

conforme escriptura publica de vinte e um de março de 

mil novecentos e oito, lavrada nas notas do Tabelião 

João Nogueira da Silva, da cidade de Santarem e 

transcripta no Registro Predial da mesma comarca, em 

271 Livro de Registro de Imóveis 3-F (Transcrição das transmissões), fls. 4 e 5, 
número de ordem 3.959, do 1º Ofício de Notas de Santarém. 
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vinte e tres do mesmo mes e anno e as demais posses 

denominadas “Fortaleza”, “Boa Esperança”, “Sipotuba”, 

“Moacê”, “Retiro”, “Laranja”, “Guaraná” e “Socoré” 

adquiridas pela mesma firma Cohen & Filhos por 

compra feita a Jacob Moyses Cohen e sua mulher, 

consoante escriptura publica de vinte e cinco de agosto 

de mil novecentos e quinze lavrada nestas notas a folha 

cento e vinte e seis do livro duzentos e trinta e dois e 

transcripta em Registro Predial na comarca de Satarem 

em dez de maio de mil novecentos e dezesseis.272 

Mais adiante, quando os sócios dissolventes da A. Cohen & 

Companhia partilham os bens, todas as posses que passaram a 

pertencer a Abraham Moyses Cohen são mais uma vez relacionadas. 

Mais uma vez não se fala em Miritituba: 

desta forma ficam empossados respectivamente 

outorgante Abraham Moyses Cohen nas posses de 

terras constantes da clausula primeira, ou seja, 

Fortaleza, Boa esperança, Sipotuba, Moacê, Retiro, 

Laranja, Guaraná, Socoré, Bananal e São João com 

todas as edificações, seringaes, plantações e demais 

benfeitorias nellas existentes [...]273 

As posses e os imóveis urbanos que incorporaram o patrimônio 

da firma A. Cohen & Cia. e não couberam a Abraham na dissolução 

da empresa, passaram a pertencer ao sócio Moyses Abraham Cohen. 

Pois, a ele ficou todo o resto do patrimônio da firma que então se 

extinguia, como consta da escritura de sua dissolução: 

272 Escritura de Pública de dissolução e liquidação da sociedade A. Cohen & 
Companhia, citada. 
273 Idem. 
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O outorgante Moyses Abraham Cohen fica com todos os 

demais bens e haveres de qualquer natureza que sejam 

que constituam ativo da sociedade seja qual for a 

origem de sua acquisição.274 

E, mais à frente, repete-se: 

Que dessa forma, ficam empossados, respectivamente, 

outorgante Abraham Moyses Cohen, nas posses de 

terra [...] [segue-se a relação das 10 posses, sem 

menção à Miritituba, reproduzida acima] e o outorgante 

Moyses Abraham Cohen, com todos os demais bens 

que constituam o activo social pelo que se transmitem 

inteiramente todo o domínio e posse, direito e acção 

sobre os mesmos bens.275 

Com efeito, nos autos da partilha amigável dos bens deixados 

por Moyses Abraham Cohen, falecido em 4 de junho de 1926, a posse 

Miritituba aparece e é partilhada entre seus herdeiros276. Neste formol 

de partilha, confere-se, mais uma vez, que a posse Miritituba não 

coube a Abraham Moyses Cohen na dissolução da A. Cohen & Cia., 

mas a Moyses Abraham Cohen. 

Aliás, dois desses herdeiros impetraram contestação ao 

Registro Torrens, alegando direitos à posse Miritituba, entre outras. A 

oposição foi julgada improcedente. Na sentença de Botto, lê-se: 

274 Idem. 
275 Idem. 
276 Conforme certidão emitida por Amílcar Câmara Leão, serventuário vitalício 
do Segundo Ofício de Escrivão do Cível e Comércio da Comarca da Capital do 
Estado do Pará. O documento original pertence ao arquivo de Éden Cohen. 
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Mapa 3.1 – Limites e localização do imóvel Quatro Irmãos, antigo São 

João, antes e depois do Registro Torrens.  
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A documentação juntada pela Requerente prova que 

Moyses Abrahan Cohen e Abrahan Moyses Cohen eram 

sócios na sociedade comercial A. Cohen & Cia., 

sucessora de Cohen & Filhos. Por sua dissolução 

através de Escritura Pública lavrada em notas do 

Tabelião Edgar da Gama Chermont, de 7 de abril de 

1920, coube a Abrahan Moyses Cohen as referidas 

terras, não havendo prova de que posteriormente 

tenham ido integrar o domínio de Moyses Abrahan 

Cohen. E não tendo pertencido a este, como não 

pertenceram, é evidente que os imóveis rurais de 

propriedade da requerente, cuja matrícula no Registro 

Torrens ela pretende, não podiam ser havidos no 

inventário de Moyses Abrahan Cohen.277 

É difícil compreender como o juiz Botto conseguira ler nessa 

“Escritura Pública lavrada em notas do Tabelião Edgar da Gama 

Chermont, de 7 de abril de 1920”, que, pela dissolução da A. Cohen & 

Cia., “coube a Abrahan Moyses Cohen” a posse Miritituba. Também é 

incompreensível que, nessa mesma escritura, o juiz não tenha notado 

que todos os demais bens da sociedade (além das dez posses que 

ficaram para Abraham e que não incluíam Miritituba) ficaram 

pertencendo a Moyses.  

Enfim, as onze glebas registradas no Torrens, adquiridas de 

Elias Abraham Cohen e por ele herdadas de Abraham Moyses Cohen, 

que as houve pela dissolução da A. Cohen & Companhia, na verdade, 

eram dez. A décima primeira surgiu do nada, nasceu do acaso, de um 

277 Sentença proferida por Ivan da Rocha Botto, de 11 ago. 1975, citada. 

 

                                    



286 

 

erro de grafia que o escrevente cometera e o corrigira em tempo, 

segundo o proceder que, então, adotava-se. 

O episódio do “surgimento” de Miritituba subtraiu do patrimônio 

de terras do Incra 58.460 hectares, apropriados com o endosso de 

uma decisão judicial. A triste ironia é que, justamente essa gleba, a 

Miritituba, foi desapropriada – e recentemente paga – pelo Incra para 

implantar no local um projeto de assentamento (PA). Para completar 

a ironia, o assentamento foi denominado “PA Miritituba”. Foram 

25.296,8258 hectares indenizados pelo Incra à Indussolo. 

 

Outro ponto curioso na criação do PA Miritituba é o seu traçado. 

Ele está absolutamente dentro do polígono de Altamira, logo, terras 

arrecadadas pelo Incra, destinadas formalmente à reforma agrária, 

como visto no Capítulo 2. Entretanto, ele se confina precisamente aos 

limites da área titulada em nome da Indussolo (a gleba Miritituba), 

como se pode ver no Mapa 3.2. E mesmo dentro dessa gleba, a área 

destinada ao assentamento obedeceu, rigorosamente, os limites 

definidos pela alienação de partes da gleba Miritituba (Mapa 3.3). 

Infelizmente, o Incra não conhecia tão bem os limites do Parque 

Nacional da Amazônia, pois esse mesmo projeto de assentamento 

avança suas divisas para dentro da unidade de conservação, mas 

mesmo nesse caso, nem um centímetro vai para fora da área titulada 

– e passível de ser indenizada, como de fato o fora – em nome da 

Indussolo. É muito curioso que, em meio a milhões de hectares de 

terras do Incra, esse órgão venha a inserir seu assentamento 
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completamente dentro de uma “ilha” de área particular (às custas de 

vultosa indenização recebida pelos proprietários), enquanto deixa a 

grandes grileiros todo o seu entorno. 

Mesmo que a posse “Miritituba” tivesse sido adquirida por 

Abraham Moyses Cohen na dissolução da A. Cohen & Cia., como diz a 

cadeia dominial do Torrens, e, por consequência, passível de ter 

corrido até as mãos da Indussolo, jamais teria os 58.460 hectares 

registrados pelo Torrens, ou, sequer, os 25.296,8258 hectares 

desapropriados pelo Incra. Longe disso, teria algo em torno de 3.600 

hectares. As medidas e as confrontações originais dessa posse são 

expressas na “Escriptura Publica de venda e compra e quitação entre 

partes, como vendedores Jacob Moyses Cohen e sua mulher, e como 

compradores Cohen & Filhos”, da seguinte forma: 

d) Miritituba (inteira) - centro do igarapé Tracuá, a 

margem esquerda do mesmo igarapé e também 

esquerda do rio Tapajós, município de Itaituba, 

comarca de Santarém, neste Estado, com uma área de 

cerca de seis mil metros de frente e fundos 

correspondentes, limitando do lado de cima com o logar 

Mucuady, de baixo com o Igarapé Mujuhy, pelo centro 

com a posse Acuhy e pela frente com a posse Retiro, 

devidamente registrada na intendência de Itaituba.278 

Aliás, em toda a cadeia sucessória dessa posse, ela se manteve 

do mesmo exato tamanho: 6 quilômetros de frente e igual medida de 

278 Escritura pública de venda e compra e quitação entre partes, como 
vendedores Jacob Moyses Cohen e sua mulher, e como compradores Cohen & 
Filhos, lavrada em 25 de agosto de 1915, às fls. 126, do Livro 232, às notas do 
Tabelião Chermont, em Belém. 
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fundos. Ou seja, 3.600 hectares. Assim foi descrita desde a emissão 

de seu Título de Posse pela Intendência Municipal de Itaituba, 

registrado no Livro de Posses número 07, às fls. 68 e 68v (Figura 3.1 

e Figura 3.2). 

Abaixo, sintetiza-se a cadeia sucessória da gleba, apresentando 

a descrição e as medidas constantes em cada uma das transmissões. 

A partir da dissolução da Cohen & Filhos, a cadeia passa a ter duas 

versões. Em uma delas, que é fiel à escritura, a posse se mantém 

com 3.600 hectares. Na outra, que a levará à Indussolo, ela “cresce” 

para espantosos 58.460 hectares (cf. Mapa 3.4). Em seguida, 

apresento a cadeia sucessória de todas as demais posses da 

Indussolo, também informando limites e medidas conforme cada ato 

da cadeia. 

As confrontações de Miritituba são claras, em nenhum ponto 

essa gleba avança até as margens do igarapé Tracoá e do rio 

Tapajós. A área matriculada, porém, não só chega, em enormes 

extensões, às margens do Tapajós e do Tracuá, mas também às do 

Igarapé Arixi. O Mapa 3.4 grafa com um círculo vermelho a 

localização aproximada de Miritituba, antes de ser comprada pela 

Indussolo. A localização é aproximada, mas o tamanho do círculo é 

fiel às medidas dessa gleba até ser registrada sob regime Torrens em 

nome da Indussolo. 
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Figura 3.1 – Título de Posse de Miritituba, fl. 68, L 07, do Registro de 

Posses da Intendência Municipal de Itaituba. 
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Figura 3.2 – Título de Posse de Miritituba, fl. 68v, L 07, do Registro de 

Posses da Intendência Municipal de Itaituba. 
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Mapa 3.2 – Área desapropriada pelo Incra na gleba Mirituba 
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Mapa 3.3 – Áreas alienadas e desapropriada pelo Incra na gleba Mirituba. 
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Mapa 3.4 – Comparativo entre as posições e tamanhos da gleba Mirituba 

em suas proporções originais e segundo o Registro Torrens. 
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O erro do escrevente foi duplamente aproveitado: para a 

incorporação e para o aumento da área da posse Miritituba. Como 

reproduzido anteriormente, ele começa a descrição da posse e, logo 

que se dá conta do engano, interrompe a escrita, faz sua correção e 

retoma a redação. Talvez – e até provavelmente – por engano, na 

transcrição da escritura de dissolução da A. Cohen & Cia., no Primeiro 

Ofício de Santarém, sob o número 3959, às fls. 4, do Livro 3F, a 

posse Miritituba aparecia como um dos bens que couberam a 

Abraham Moyses Cohen na dissolução da firma. Ficou, então, 

constando o nome Miritituba, sem a devida descrição dos limites e 

dos confrontantes, o que facilitou, como se verá, a clara manipulação 

nas medidas da posse. Não seria difícil encontrar a descrição de 

Miritituba, como visto, desde o registro de posse até todos os passos 

da cadeia dominial apresentada pela Indussolo anteriores à escritura 

de dissolução da A. Cohen & Cia. Porém, em momento algum, se 

resgatam esses dados. Aproveitou-se a origem do imóvel, mas 

descartaram-se suas dimensões originais. A brecha aberta pela falta 

da descrição da posse foi percebida como possibilidade para a 

adulteração de suas medidas, possivelmente entre os dias 1o e 15 de 

outubro de 1974. 

No dia 1o de outubro daquele ano, a empresa Indussolo 

comprava as onze posses de Gerdelina Juvina Marochi, a mãe dos 

quatro titulares da empresa. Até esse ato, afora a inserção da posse 
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Miritituba, as medidas e descrições das demais não foram alteradas e 

somavam algo em torno de 10.350 hectares.279 

Quatorze dias depois, no dia 15, lavra-se a “Escritura Pública de 

Retificação e Ratificação, que fazem Gerdelina Juvina Marochi e a 

firma Indústria e Comércio L. Marochi & Cia. Ltda”280. Esse 

documento acrescenta o seguinte texto à narração da escritura 

anterior: 

[...] de referida escritura, por um lapso, foi omitida a 

área objeto da referida venda, bem como as seguintes 

condições: Primeiro: - a área objeto da referida venda 

é de aproximadamente 55.000 ha. [...]281 

Aparentemente, nem mesmo a Indussolo, a autora da ação 

demarcatória, esperava que fosse possível uma adulteração tão 

279 Esse valor baseia-se em: 1. Somatória das áreas expressas nos Títulos de 
Posse e nas escrituras (que se mantiveram inalteradas em todas as alienações 
desde o início do século XX), incluindo a descrição constante na escritura 
pública em que Gerdelina J. Marochi vende à Indussolo (lavrada às notas do 1º 
Ofício de Itaituba, às fls. 91, do Livro 39, em 1º out. 1974). 2. Para a posse 
São João, onde são descritos os confrontantes, mas não são dadas as medidas, 
esses dados foram apurados no processo para emissão do título da posse 
(Processo sem número, de 1904, de Registro de Posse requerido por Máximo 
da Silva e Souza, arquivado no Iterpa, Filme 657, folha 01, fotograma 0026ss); 
3. Para a posse Miritituba, as medidas foram pegas em seu Título de Posse, 
expedido pela Intendência Municipal de Itaituba, no final do século XX, 
medidas, aliás, que se mantiveram por várias passagens da cadeia dominial 
descrita pela Indussolo. 
280 Livro 151, fls. 100, de 15 de outubro de 1974, do 4º Tabelião de Ponta 
Grossa, Paraná. Transcrição averbada no Livro de Registro de Imóveis 3-D – 
Transcrições das Transmissões, fls. 276/277, sob número de ordem 285/73. 
281 Livro 151, fls. 100, de 15 de outubro de 1974, do 4º Tabelião de Ponta 
Grossa, Paraná. Transcrição averbada no Livro de Registro de Imóveis 3-D – 
Transcrições das Transmissões, fls. 276/277, sob número de ordem 285/73. 
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vertiginosa nas medidas dos imóveis. Ao que sugere essa escritura, 

esperava-se aumentar os 13.950 hectares comprados para 55 mil 

hectares. Eram pretensões “modestas” perto dos 670.013 hectares 

que acabaram por ser registrados em seu nome. 

Ainda bastante jovem e recém-chegado ao Pará, Leonel 

Babinski Marochi, sócio presidente da Indussolo e procurador de sua 

mãe, Gerdelina, provavelmente, até então, não imaginava até onde 

poderia ir o desrespeito às centenas de famílias que ocupavam, havia 

gerações, a terra da qual ele estava prestes a se apropriar. 

Provavelmente também não soubesse que seu status de industrial 

paranaense lhe tornaria tão fácil tomar as terras às quais não tinha 

direito algum, das quais nunca havia sequer ouvido falar, e onde 

viviam e trabalhavam algumas centenas de famílias. A partir daí, 

como dito, os processos judiciais das ações de demarcação e do 

Registro Torrens desapareceram, de modo a não ser possível precisar 

o momento em que se abriu a possibilidade para o grande 

“crescimento” dos imóveis.  

Dos 10.350 hectares recebidos por Abraham Moyses Cohen, na 

escritura que selou o encerramento da firma A. Cohen & Cia., e que 

foram comprados de seu filho por Gerdelina Juvina Marochi e 

passados dela para a empresa de sua família, Indussolo, no ato da 

abertura da matrícula sob regime Torrens surgem os espantosos 

670.013 hectares. 

Segundo todos os documentos que compuseram a cadeia 

dominial das posses adquiridas pela Indussolo, ou ainda, nos 
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anteriores ao relatado na sentença, partindo do registro dessas 

posses no Iterpa, no final do século XIX, passando pela “Escriptura 

Publica de venda e compra e quitação entre partes, como vendedores 

Jacob Moyses Cohen e sua mulher, e como compradores Cohen & 

Filhos”282 até a “Escritura Pública de Compra e Venda”283 de Gerdelina 

Juvina Marochi à Indussolo, de 1º de outubro de 1974, vemos as 

descrições e as medidas originais – não só de Miritituba, mas de 

todas as glebas que foram registradas pelo Torrens – se repetirem 

nas sucessivas alienações: 

O socio Abraham Moyses Cohen retira-se da sociedade 

livre e desembaraçado de qualquer onus ou encargos, a 

não ser a obrigação que assume de pagar as dividas 

que adiante vão ser descriptas e recebeu por todos os 

seus haveres na sociedade a quantia de trinta contos 

de reis (30:000$000) representada no seguintes bens 

imoveis: a) uma posse de terras devidamente 

registrada na Intendencia de Itaituba, denominada 

“Fortaleza”, situada à margem direita do igarapé Tracoá 

e esquerda do rio Tapajós, no Municipio de Itaituba, 

comarca de Santarem, neste Estado, com uma area de 

dois mil metros de frente e fundos correspondentes, 

limitando do lado direito, digo, do lado de cima com 

Marcelino da Silva Bentes, do lado de baixo com 

Sebastião Maximiano de Souza, ao centro com terras 

devolutas e a frente com o igarapé Tracoá, contendo 

treze estradas de seringueiras; b) uma posse de terras 

282 Lavrada em 8 de junho de 1915, às fls. 100v, do Livro 232, às notas do 
Tabelião Chermont, em Belém. 
283 Escritura Pública de Compra e Venda lavrada às notas do Ofício Único de 
Itaituba, fls. 91 a 92v, Livro 37, de 1º de outubro de 1974. 
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denominada “Boa Esperança”, com quatorze estradas 

de seringueiras, devidamente registrada na Intendencia 

municipal de Itaituba, situada no centro do igarapé 

Tracoá e esquerda do rio Tapajós, no Municipio de 

Itaituba, comarca de Santarem, neste Estado, com uma 

area de mil e quinhentas braças de frente e fundos 

correspondentes, limitando pelo lado de cima com 

Joaquim Pereira de Oliveira, pelo lado de baixo com o 

tenente Coronel Cyrillo Silvino Bello, pelo centro com 

matas dos índios Maués e pela frente com igarapé 

Porto; c) uma posse de terras denominada “Sipotuba”, 

com doze estradas de seringueiras, situada à margem 

direita do igarapé Tracoá e esquerda do rio Tapajos, no 

Municipio de Itaituba, comarca de Santarem, neste 

Estado, com uma area de dois mil metros de frente e 

fundos correspondentes, limitando da parte de baixo 

com o logar “Urucuparaná”, ao centro com terras 

devolutas, da parte de cima com o igarapé [nome 

ilegível] e pela frente com o igarape Tracoá, 

devidamente registrada na Intendencia Municipal de 

Itaituba; d) uma posse de terras denominada 

“Miritituba”, situada no centro do igarapé Tracoá, à 

margem esquerda do mesmo igarapé e também à 

esquerda do Rio Tapajós, município de Itaituba, 

comarca de Santarém, com uma área, digo, d) uma 

posse de terras denominada “Moacê”, com quatorze 

estradas de seringa, devidamente registrada na 

Intendência Municipal de Itaituba, situada à margem 

direita do igarapé Tracoá e esquerda do rio Tapajós, no 

Municipio de Itaituba, comarca de Santarem, neste 

Estado, com uma area de dois mil metros de frente e 

fundos correspondentes, limitando-se pelo lado de cima 

com o logar “Urucuparaná”, do lado de baixo com o 

logar “Juruty”, pela frente com o igarape Tracoá e pelos 
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fundos com terras devolutas; e) uma posse de terras 

denominada “Retiro”, com cinco estradas de 

seringueiras, situada no igarapé Tracoá, afluente do rio 

Tapajós, no Municipio de Itaituba, comarca de 

Santarem, com uma area aproximadamente de uma 

legua de frente e fundos correspondentes, pelo lado de 

cima com o logar “Miritituba”, pelo lado de baixo com o 

logar “Laranja”, pela frente com o mesmo logar 

“Laranja” e pelos fundos com terras devolutas, 

devidamente registrada na Intendencia municipal de 

Itaituba; f) uma posse de terras denominada “Laranja” 

com seis estradas de seringueiras, devidamente 

registrada na Intendencia Municipal de Itaituba, situada 

no igarapé Tracoá a margem esquerda do rio Tapajós, 

no Municipio de Itaituba, comarca de Santarem, com 

uma area de dois mil e quinhentos metros de frente e 

fundos correspondentes, limitando-se pelo lado de cima 

com Maximo da Silva e Souza, pelo lado de baixo com o 

igarape “Mupuhy”, pelo centro com a posse “Retiro” e 

pela frente com o igarape Tracoá; g) uma posse de 

terras denominada “Guaraná” com doze estradas de 

seringueiras, situada à margem direita do igarapé 

Tracoá e esquerda do rio Tapajós, com uma area de 

quatro mil metros de frente e fundos correspondentes, 

limitando-se pelo lado de cima com a posse “Boa 

Esperança”, pelo lado de baixo com Manoel Antonio de 

Carvalho, ao centro com José P. de Oliveira e pela 

frente com o igarapé Tracoá, no Municipio de Itaituba, 

em cuja Intendencia se acha registrada, comarca de 

Santarem; h) uma posse de terras denominada 

“Socoré”, com quatorze estradas de sereingueiras, 

situada à margem esquerda do igarapé Tracoá e 

esquerda do rio Tapajós, no Municipio de Itaituba, 

comarca de Santarem, neste Estado, com uma area 
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perto de dois mil metros de frente e fundos 

correspondentes, limitando-se pelo lado de cima com 

Marcelino da Silva Bentes, do pelo lado de baixo com 

Sebastião Maximiano de Souza, ao centro com terras 

devolutas e pela frente com o igarapé Tracoá, 

devidamente registrada na Intendencia municipal de 

Itaituba; i) uma sorte de terras denominada “Bananal”, 

com cinco estradas de seringueiras, à margem 

esquerda do igarapé Tracoá, ao centro da margem 

esquerda do rio Tapajós, no Municipio de Itaituba, 

comarca de Santarem, com dois mil e quinhentos 

metros de frente e fundos correspondentes, limitando 

ao baixo com o logar denominado “Cação”, de cima 

com o logar denominado “Meruhi”, ao centro com o 

logar denominado “Urucupaná”, devidamente 

registrada na Intendencia de Itaituba; j) finalmente, 

uma metade de sorte de terras denominada “São 

João”, situada ao centro da margem esquerda do rio 

Tapajós, a margem esquerda do igarape Mamboay 

Grande, no Municipio de Itaituba, deste Estado, 

confrontando pelo lado de cima com o logar 

denominado “Cabeça de Guariba”, pelo lado de baixo 

com o logar denominado “Santa Cruz”, pelo nascente 

com o logar denominado “Terra Preta”, e pelo poente 

com o logar denominado “Cabeça de Anta”, ao sul com 

o logar denominado “Cabeça de Guariba”, e pelo norte 

com o logar denominado “Santa Cruz”, contendo cinco 

estradas de seringueiras, estas duas ultimas sortes de 

terras, “Bananal” e “São João”, adquiridas pela firma 

Cohen & Filhos, por compra feita a José Raymundo 

Neves e sua mulher, conforme escriptura publica de 

vinte e um de março de mil novecentos e oito, lavrada 

nas notas do Tabelião João Nogueira da Silva, da cidade 

de Santarem e transcripta no Registro Predial da 
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mesma comarca, em vinte e tres do mesmo mes e 

anno e as demais posses denominadas “Fortaleza”, 

“Boa Esperança”, “Sipotuba”, “Moacê”, “Retiro”, 

“Laranja”, “Guaraná” e “Socoré” adquiridas pela mesma 

firma Cohen & Filhos por compra feita a Jacob Moyses 

Cohen e sua mulher, consoante escriptura publica de 

vinte e cinco de agosto de mil novecentos e quinze 

lavrada nestas notas a folha cento e vinte e seis do 

livro duzentos e trinta e dois e trans cripta em Re-gistro 

Predial na comarca de Santarem em dez de maio de mil 

novecentos e dezesseis.284 

Na Tabela 3.1 estão sistematizadas as informações referentes à 

localização, às medidas e áreas, contidas em alguns atos da cadeia 

sucessória, inclusive na escritura pela qual Gerdelina J. Marochi as 

vende para a Indussolo. As medidas apresentadas são as mesmas, 

inclusive, as que constam dos Títulos de Posse e processos para a 

emissão desses títulos. Na Tabela 3.2 constata-se o “crescimento das 

terras” já em domínio da Indussolo, por meio da “Escritura Pública de 

Retificação e Ratificação” da venda feita por Gerdelina J. Marochi à 

Indussolo. Pode-se comparar, aí, as áreas compradas pela Indussolo 

às registradas sob regime Torrens, quando se nota a explosiva 

“multiplicação da terra”. 

A enorme alteração nas medidas das posses deu-se nos atos 

seguintes à “Escritura Pública de Retificação e Ratificação”: a Ação 

Demarcatória ou de Registro Torrens.  

  

284 Escritura de Pública de dissolução..., citada. 
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Tabela 3.1 – Dados da escritura pública de dissolução e liquidação da 
sociedade A. Cohen & Companhia, lavrada às notas do Tabelião Edgar da 

Gama Chermont, de Belém, em 7 de abril de 1920 
 

Posse/Gleba Localização Medidas (m) Área (ha) 

Fortaleza Margem direita do 
igarapé Tracoá 2.000 x 2.000 400,00 

Boa Esperança Proximidades do 
igarapé Tracoá 3.300 x 3.300 1.089,00 

Sipotuba Margem direita do 
igarapé Tracoá 2.000 x 2.000 400,00 

Moacê Margem direita do 
igarapé Tracoá 2.000 x 2.000 400,00 

Retiro Proximidades do 
igarapé Tracoá 6.000 x 6.000 4.356,00 

Laranja Proximidades do 
igarapé Tracoá 2.500 x 2.500 625,00 

Guaraná Margem direita do 
igarapé Tracoá 4.000 x 4.000 1.600,00 

Socoré Margem esquerda 
do igarapé Tracoá 2.000 x 2.000 400,00 

Bananal Margem esquerda 
do igarapé Tracoá 2.500 x 2.500 625,00 

São João 
(metade) 

Margem esquerda 
do igarapé 
Mamboay Grande 

1.500 x 3.000* 450,00* 

 Área total  10.350,00 ha 
* Valores colhidos no processo de registro da posse junto à Intendência Municipal 
de Itaituba, requerido por Máximo da Silva e Souza, em 1904. Atualmente, o 
processo está arquivado no Iterpa, Filme 657, folha 01, fotograma 0026 e 
seguintes. 
  

 



303 

 

Tabela 3.2 – Áreas constantes da Escritura de Dissolução da A. Cohen & 
Cia., da Escritura Compra e Venda entre Gerdelina J. Marochi e Indussolo e 

a área registrada pela Indussolo por Posse/Gleba. 
 

Posse/Gleba 

Áreas constantes 
da Escritura de 

Dissolução da A. 
Cohen & Cia. (a) 

(ha) 

Áreas constantes 
da Escritura de 

Compra e Venda 
entre Gerdelina J. 

Marochi e 
Indussolo (b) (ha) 

Área 
registrada 

pela 
Indussolo(c) 

(ha) 

Fortaleza  400,00  400,00  6.872,00 
Boa 

 
1.089,00 1.089,00 13.224,00 

Sipotuba  400,00  400,00  1.640,00 
Miritituba  ––  3.600,00 58.460,00 
Moacê  400,00  400,00  1.470,00 
Retiro 4.356,00 4.356,00  3.100,00 
Laranja  625,00  625,00  3.630,00 
Guaraná 1.600,00 1.600,00  1.600,00 
Socoré  400,00  400,00  7.760,00 
Bananal  625,00  625,00  9.384,00 
São João/ 
Quatro 

 

 450,00 
(d)  450,00 

(d)  562.873,00 

Totais  10.350,00 13.950,00 670.013,00 

Organização do autor sobre dados da: 
(a) Escritura de Pública de Dissolução e Liquidação da sociedade A. Cohen & 

Companhia, lavrada às notas do Tabelião Edgar da Gama Chermont, de Belém, 
em 7 de abril de 1920. 

(b) Escritura Pública de Compra e Venda entre Gerdelina Juvina Marochi e 
Indussolo, lavrada às notas do 1º Ofício de Itaituba, às fls. 91, do Livro 39, em 
1º de outubro de 1974. 

(c) Matrícula 001, de Livro próprio, número 001, do Cartório de Registro de Imóveis 
de Itaituba, PA. 

(d) Valores colhidos no processo de registro da posse junto à Intendência Municipal 
de Itaituba, requerido por Máximo da Silva e Souza, em 1904. Atualmente, o 
processo está arquivado no Iterpa, Filme 657, folha 01, fotograma 0026 e 
seguintes. 
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É difícil compreender como se pôde, à época, aceitar que seis 

das posses tivessem área muito superior a 4.356 hectares. As posses 

compradas pela Indussolo tiveram, todas, títulos concedidos segundo 

a Lei Estadual nº 82, de 15 de setembro de 1892. Conforme se nota 

em seu parágrafo 2º, do artigo 8º, instituíam-se obstáculos à 

concentração de terras285: 

§ 2.º – A área total de posses havidas por ocupação 

primária em virtude desta lei nunca poderá exceder os 

seguintes limites: em terras de lavoura, 1.089 

hectares; em campos de criação, 4.356 hectares, e em 

seringais 545 hectares. 

E, com efeito, como se confere na Tabela 3.1, segundo as 

medidas expressas em todos os documentos – desde o processo para 

emissão do Título de Posse, até a escritura de compra das posses 

pela Indussolo – a maior das posses tinha a exata área de 4.356 

hectares. O máximo permitido pela legislação vigente. 

Além de se reproduzirem e crescerem, as posses também se 

moveram em relação às posições originais. Das dez posses originais, 

nove eram às margens ou nas proximidades do igarapé Tracoá. Após o 

Registro Torrens, as posses migraram até as proximidades de Itaituba 

e, também, até as margens do Tapajós. Como se pode constatar nas 

descrições das divisas e confrontações expressas em todos os atos da 

cadeia dominial, nenhuma das posses chegava ao Tapajós. Após o 

registro, nota-se esse rio como divisa (ver Mapa 3.5). 

285 Essa análise aprofundada encontra-se em LAMARÃO, Paulo. Legislação de 
terras do Estado do Pará. Belém: Grafisa Offset, 1977. v. 1, p. 52. 
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A décima posse, a única que não ficava às margens do Tracoá, 

é, de todas, o caso mais surreal e poderia ser tomado por um 

pastiche, caso não houvesse sido legitimado por uma sentença 

judicial. 

É o caso da gleba São João, que, rebatizada de Quatro Irmãos, 

cresceu 1.251 (um mil, duzentos e cinquenta e uma) vezes e foi 

transplantada da margem leste do igarapé Mamboahy (área que, na 

época, já era interior do Parque Nacional da Amazônia) para fora do 

Parque, a uma distância que chega, no seu extremo, a 170 

quilômetros (Mapa 3.1). 

Justamente essa gleba – com um enredo perto do qual Magritte 

pareceria um cartesiano – resolveu pousar de seu prodigioso voo 

migratório exatamente em cima da população de Mangabal. Decolou 

de dentro do Parque Nacional da Amazônia, das margens do 

Mamboahy, com uma área de cerca de 450 hectares, e caiu a mais de 

cem quilômetros de lá, indo muito além das margens do igarapé da 

Montanha, “coincidentemente” logo após os limites do Parque, com 

562.873 hectares. 
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Mapa 3.5 – Glebas registradas sob regime Torrens em nome da Indussolo.  
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Sobre o tamanho da posse São João, não há dúvida alguma: o 

processo para obtenção do Título de Posse, requerido por Maximo da 

Silva e Souza (o primeiro nome mencionado na cadeia dominial da 

sentença que determinou o Registro Torrens), repete algumas vezes 

a descrição da posse, incluindo suas medidas: 

Nome e situação do terreno: S. João, a margem 

esquerda do igarapé Mamboahy Grande, neste 

municipio. Area: Tres mil metros de frente e fundos 

correspondentes, mais ou menos. Limites: De baixo 

com o logar Sto. Antonio, de cima com o logar Cabeça 

de Guariba, ao nascente com o logar Terra-preta e ao 

poente com os logares Santa Cruz e Cabeça d’Anta.286 

A área – comumente expressa em medidas lineares de frente e 

fundo e não em unidades bidimensionais – é simples e clara: 3 mil 

metros por 3 mil metros, ou seja, 900 hectares. O titular da posse, 

Máximo da Silva e Souza, falece e, em 1906, sua viúva Celina Correa 

herda a metade dessa posse, conforme se lê abaixo: 

[...] E pelos outorgantes José Raymundo das Neves e 

sua mulher [Celina Correa Neves] foi dito em presença 

das testemunhas, o seguinte: 1º. que são senhores e 

possuidores dos seguintes bens que se acham livres de 

quaisquer onus e de que livremente podem dispor: a) 

uma metade da sorte de terras denominada S. João, 

situada ao centro da margem esquerda do igarapé 

286 Edital de publicação da Declaração de Posse São João, fls. 0033 e 0034, do 
Processo de Registro da Posse junto à Intendência Municipal de Itaituba, 
requerido por Máximo da Silva e Souza, em 1904. Atualmente, o processo está 
arquivado no Iterpa, Filme 657, folha 01, fotograma 0026 e seguintes [grifos 
nossos]. 
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Mamboahy Grande, no municipio de Itaituba, deste 

Estado, confrontando pelo lado de cima com o logar 

denominado Cabeça de Guariba, pelo lado de baixo 

com o logar denominado Santo Antonio; pelo Nascente, 

com o logar denominado Terra Preta, pelo Poente, com 

o logar denominado Cabeça de Anta, pelo Sul com o 

logar Guariba de Guariba, pelo Norte, com o lugar 

denominado Santa Cruz [...] 2º. que esses bens 

houveram em inventário que se procedeu no distrito 

judiciario de Itaituba, pelo falecimento de Maximo da 

Silva e Souza, com quem fora cazada a segunda 

outorgante, inventário julgado em sentença a vinte e 

dois de outubro de mil novecentos e seis, que passou 

em julgado; [...].287 

A matemática continua simples: a metade de 900 hectares é 

igual a 450 hectsres. Muito provavelmente, por ter herdado uma 

parte ideal, os vendedores deixam de expressar a medida da posse e, 

como dito, à época, as medidas de frente e fundos eram a forma de 

se expressar a área do terreno. 

A gleba São João foi renomeada de Quatro Irmãos em 1º de 

outubro de 1974 na escritura pública de compra e venda de Gerdelina 

à Indussolo, onde se lê na relação de imóveis, objeto da escritura: 

Metade da sorte de terras denominada “São João”, que 

passará a ser chamada “Quatro Irmãos” [...].288 

287 Escritura Pública de Compra e Venda entre José Raymundo das Neves e sua 
mulher e Cohen & Filhos, lavrada às notas do Tabelião João Nogueira da Silva, 
Livro 50, fls. 70v. 
288 Escritura Pública de Compra e Venda lavrada às notas do Ofício Único de 
Itaituba, fls. 91 à 92v, Livro 37, de 1º de outubro de 1974. 
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É importante lembrar que coube a Abraham Moyses Cohen 

apenas a metade da posse São João, por ocasião da dissolução da 

A.Cohen & Cia.: 

j) finalmente, uma metade de sorte de terras 

denominada “São João”, situada ao centro da margem 

esquerda do rio Tapajós, a margem esquerda do 

igarape Mamboay Grande, no Municipio de Itaituba, 

deste Estado, confrontando pelo lado de cima com o 

logar denominado “Cabeça de Guariba”, pelo lado de 

baixo com o logar denominado “Santa Cruz”, pelo 

nascente com o logar denominado “Terra Preta”, e pelo 

poente com o logar denominado “Cabeça de Anta”, ao 

sul com o logar denominado “Cabeça de Guariba”, e 

pelo norte com o logar denominado “Santa Cruz”, 

contendo cinco estradas de seringueiras [...].289 

Ainda na compra feita pela Indussolo, somente metade da 

posse era alienada, conforme a citada escritura de compra e venda 

de 1º de outubro de 1974: 

k) metade da sorte de terras denominada “São João”, 

que passará a ser chamada “Quatro Irmãos”, localizada 

ao centro da margem esquerda do igarapé Mamboay 

Grande (assim parece), confrontando-se pelo lado de 

cima com o igarapé denominado “Cabeça de Guariba”, 

pelo lado de baixo com o lugar denominado “Santo 

Antonio”, pelo nascente com o lugar denominado “Terra 

Preta”, pelo poente com o lugar denominado “Cabeça 

de Anta”, ao sul com o lugar “Cabelo de Guariba”, e 

pelo norte com o logar denominado “Santa Cruz”, 

289 Idem, [grifos nossos]. 
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contendo cinco estradas de seringueiras [...] [Grifos 

nossos].290 

Sem dúvida São João é um nome comum e várias posses foram 

registradas, ou simplesmente batizadas, com esse nome. Porém, o 

mesmo não se pode dizer das posses confrontantes. A repetitiva 

transcrição, dos vários documentos nos quais São João é descrita não 

deixa a menor dúvida de que se trata da mesma posse São João que 

transformou-se no imenso latifúndio de mais de 562 mil hectares. 

O processo do Registro Torrens aceitou que apenas a metade 

da posse São João – com cinco estradas de seringa – media a 

espantosa área de 562.873 hectares. A posse inteira teria, então, 

1.125.746 hectares. Como imaginar que uma posse com cinco 

estradas de seringueiras e uma barraca de palha pudesse ocupar 

essa extensão em meio à mais impenetrável floresta amazônica? 

Documentos como o levantamento feito por Raymundo Pereira 

Brazil, em 1912291, os registros de posses do Iterpa e os antigos e 

despedaçados livros de escrituras públicas do Cartório de Itaituba 

reproduzem as narrativas e memórias da população da região sobre 

quem, de fato, eram os verdadeiros detentores das terras que viriam 

a ser registradas pelo Torrens. 

É inquestionável o fato de que a Indussolo tivesse ciência do 

tamanho real das posses que estava comprando. Certamente Leonel 

290 Idem. 
291 BRASIL, Raimundo Pereira. O rio Tapajós na Exposição Nacional da Borracha 
de 1913 no Rio de Janeiro. Itaituba: s.n., s.d. 
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Marochi leu a escritura que assinou e lá as medidas estavam claras. 

Mas mesmo antes de assinar essa escritura, já era conhecido o real 

tamanho das posses. 

Em 1973, Creuzinel Cohen, um dos filhos de Elias Abraham 

Cohen, teve os primeiros contatos com a empresa paranaense, 

interessada na compra das terras. Até essa data, o inventário de 

Abraham Moyses Cohen, pai de Elias e de quem este recebera as 

terras por herança, não havia sido feito. O advogado encarregado do 

processo de inventário foi Carlos Platilha, o mesmo que representou a 

Indussolo no processo de obtenção do Registro Torrens. Na petição 

inicial, na qual requer a abertura do inventário, mais uma vez, 

repetem-se as medidas dos imóveis, de forma idêntica a todas as 

alienações pelas quais os imóveis passaram desde o fim do século 

XIX e início do XX. 

Também a Prefeitura de Itaituba conhecia as medidas desses 

imóveis. Em certidão emitida em 1973, vemos, mais uma vez, 

repetir-se a área original dos imóveis, somando 8.920 hectares 

(não constam da certidão as glebas Miritituba e São João) (cf. 

Figura 3.5). 

Seria de vital importância saber o posicionamento do Incra nos 

processos demarcatórios e de Registro Torrens, pois, em função do 

Decreto no 1.164, de 1971, este era o titular das terras onde se 

registraram os imóveis da Indussolo e, também, das terras 

confrontantes (cf. Mapa 3.6). Porém, não há como saber se o Incra, 

sequer, foi citado, pois o processo, como dito, desapareceu. Também 
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causa estranhezas que o IBDF (Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal) não tenha se oposto às pretensões da 

Indussolo. Das onze glebas registradas, nove estavam 

completamente dentro da área do Parque Nacional da Amazônia e as 

outras duas sobrepunham-se parcialmente à Unidade de 

Conservação. A ausência de manifestação do órgão é ainda mais 

incompreensível, pois, no simultâneo e similar processo movido por 

Gerdelina Juvina Marochi, o IBDF impetrara contestação ao registro 

pretendido, sob a alegação de que as glebas estavam sobrepostas ao 

Parque Nacional da Amazônia, à Floresta Nacional do Tapajós e à 

Reserva Indígena Mundurucânia. Como se vê no Mapa 3.7, essas 

glebas estavam, de fato, sobre a Reserva Indígena, mas muito 

distantes do Parque Nacional da Amazônia e, ainda mais, da Flona 

Tapajós. Ora, se o IBDF preocupara-se com a sobreposição do 

registro dos distantes imóveis de Gerdelina Marochi com relação ao 

Parque Nacional da Amazônia, por que não teria tido essa mesma 

preocupação com os imóveis da Indussolo que estavam, realmente, 

sobrepostos a essa reserva? 

Entender a falta de contestação de todos os que tinham posses 

registradas não é difícil. Quanto aos confrontantes, e mesmo àqueles 

que foram sobrepostos pela área registrada pela Indussolo, há que se 

considerar alguns fatores: o abandono da terra pelos seringalistas 

que a detinham (como dissemos, gerado por uma série de fatores); 

uma larga distância temporal entre a data desse abandono e o 

processo judicial que criou o registro (os próprios filhos de Elias 

Abraham Cohen, que vendeu as terras para a família titular da 
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Indussolo, afirmam que as terras estavam abandonadas desde a 

década de 1920). E mais, as posses existiam, as pessoas citadas na 

cadeia dominial foram, de fato, possuidores daquelas terras, 

reconhecidas como vizinhos e confrontantes. Nada haveria a se 

estranhar, afora o imenso aumento das áreas. 

Outra coisa a se ressaltar é o pouco acesso à Justiça das 

pessoas a quem caberia uma justa reclamação. E não se fala, aqui, 

dos casos da população ribeirinha, mas de pessoas como Antônio 

Martins de Oliveira Neto, conhecido como “Seu Banana”, ainda 

morador e hoje comerciante em Itaituba, que na época do processo 

do Torrens era servidor do IBDF, Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal. Seu avô, Antônio Martins de Oliveira, era 

dono de seringais às margens do igarapé Tracuá292. As evidências 

disso são contundentes, vão desde o levantamento feito em 1912 por 

Raymundo Pereira Brazil à escritura de compra de suas posses, 

lavrada às notas do 1o Ofício de Santarém, às fls. 158v, do Livro 44. 

Suas terras ficaram completamente dentro do perímetro dos 

seiscentos e tantos mil hectares registrados pela Indussolo. Quando, 

por volta de 1974, Antônio Martins de Oliveira Neto começou a ouvir 

falar da Indussolo, tirou de seus guardados a antiga escritura das 

terras, deixada pelo seu avô, e recorreu à única pessoa que lhe 

parecia plausível para o assunto, o amigo Walter Maciel de Matos, 

oficial do único cartório de Itaituba. Antônio Martins de Oliveira Neto 

292 Como mostra o levantamento de posses de Raymundo Pereira Brazil de 
1912. Brasil, O rio Tapajós na..., citado, pp. 17s. 
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conta que Walter nunca lhe devolveu os documentos, disse-lhe tê-los 

perdido e, sem eles, nada havia que pudesse ser feito.293 

São evidentes e grosseiros os tantos indícios de irregularidades 

cometidas. Em que momento e a quem se devem, provavelmente, 

seja algo que nunca venha à tona. O fato é que, pela absolutização 

da propriedade privada por meio do Registro Torrens, a Indussolo 

efetiva seu domínio de terras, as ameaças e espoliações dos 

moradores de Montanha e Mangabal. E mais, entende-se todo esse 

obscuro enredo como algo ainda muito pior do que servidores do 

sistema cartorário e/ou judiciário que tenham ou não agido em 

desconformidade com o que seus cargos determinavam. Sem querer 

insinuar que isso tenha ou não ocorrido, ou que não seja coisa de 

severa gravidade, há que se constatar que a titulação de 670.013 

hectares a alguém que – com todas as evidências – comprara 13.807 

só foi possível por inserir-se em um contexto vergonhoso – que não 

foi obra de alguns homens, mas de um momento de nossa sociedade 

–, no qual se ignorava, ou mesmo se combatia, a ocupação de antiga 

história na Amazônia, no intuito de “limpar a terra” para a chegada e 

a implantação do grande capital. 

 

293 A narrativa de Antônio Martins de Oliveira Neto foi reproduzida ao autor em 
diversas entrevistas durante os meses de maio a novembro de 2005. 
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Figura 3.3 – Edital de publicação para emissão do Título de Posse da gleba 

São João, no qual se confere suas medias e confrontações, p. 1/2. 
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Figura 3.4 – Edital de publicação para emissão do Título de Posse da gleba 

São João, no qual se confere suas medias e confrontações, p.2/2. 
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Figura 3.5 – Certidão emitida pela Prefeitura de Itaituba, 1973 (Arquivo de 

Éden Cohen). 
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Mapa 3.6 – Posição da gleba Quatro Irmãos em relação às terras públicas 

arrecadadas pela União por meio do Decreto no 1.164/71 e ao Parque 
Nacional da Amazônia, criado em 1974. 
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Mapa 3.7 – Glebas matriculadas sob regime Torrens em nome de Gerdelina 

Juvina Marochi e Ind. e Com. Irmãos Marochi LTDA. (Indussolo). 
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4 Programa Terra Legal: a legitimação da 
grilagem sob o manto da regularização 
fundiária294 

  

294 Este capítulo foi escrito a partir de pesquisas elaboradas ao lado de Cândido 
Neto da Cunha e Natalia Ribas Guerrero, a quem agradeço muito a 
disponibilização de dados, informações e análises. 
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Este capítulo tem como objetivo central discutir a Medida 

Provisória no 458/2009, situando-a historicamente como mais uma 

dentre as diversas roupagens que a grilagem assumiu na Amazônia. 

Pretende-se particularmente demonstrar que os principais pontos 

alardeados como necessários pelos que construíram a MP já eram, na 

verdade, previstos por outras peças da legislação em vigor. Busca-se 

demonstrar, assim, que esses pontos, reivindicados como uma defesa 

ao direito dos pequenos camponeses, constituem, efetivamente, um 

novo vetor de concentração fundiária nessa região. 

Sob o argumento da necessidade de mais terras para a 

abertura de fazendas e construção de engenhos (destinados as 

fornecimento de açúcar à metrópole), os beneficiados pelas 

sesmarias semearam, entre os séculos XVI e XVII, o processo de 

formação de grandes latifúndios. As Ordenações, primeiros marcos 

regulatórios, deixavam claro a quem se destinavam as terras da 

coroa, “proibindo entregar terras a uma pessoa que razoavelmente 

pareça não poder aproveitá-las”. O pressuposto legal de então 

legitimava a entrega das maiores porções de terras a uma elite, por a 

ela atribuir maior potencial de aproveitá-las, inclusive por sua maior 

disposição de capital a ser aplicado na escravização de índios e na 

aquisição de negros para o trabalho nessas terras.295 

A estrutura fundiária brasileira adentra o século XXI cada vez 

mais concentrada. Do regime de Sesmarias, passando pela Lei de 

295 LIMA, R. C. Pequena história territorial do Brasil: sesmarias e terras 
devolutas. 4. ed., Brasília: Esaf, 1988. 

 

                                    



322 

 

Terras de 1850 e as diversas constituições republicanas, a 

concentração da propriedade fundiária no Brasil foi a marca do 

processo de apropriação territorial. Ainda que passagens legais 

recentes assegurem a limitação da propriedade à sua função social e 

a gradativa redução dos limites de tamanho de concessão de terras 

públicas a particulares, na prática, a regra sempre foi a frouxidão, 

quando o assunto é apropriação de vastas extensões de terras pelas 

mãos de poucos.296 

Depois de séculos, ao atentar à legislação montada para, sob o 

discurso da promoção da regularização fundiária, concentrar milhões 

de hectares de terras públicas da Amazônia nas mãos de poucos, vê-

se ratificada a inclinação do aparato legislativo brasileiro em favor do 

latifúndio. Disto trata este capítulo: a permissividade – senão 

intencionalidade – das construções jurídicas à concentração fundiária 

e, mais especificamente, da polêmica Medida Provisória no 458/2009, 

que dispõe “sobre a regularização fundiária das ocupações incidentes 

em terras situadas em áreas da União, no âmbito da Amazônia 

Legal”, sancionada na forma da Lei Ordinária no 11.952/2009, pelo 

presidente Lula em 25 de junho de 2009. 

Sob o auspício consensual em torno da real necessidade de se 

fazer um ordenamento fundiário, a MP 458 instituía parâmetros para 

a alienação de terras públicas na Amazônia Legal, consagrando a 

sinistra legitimação do “fato consumado”: roubam-se terras públicas 

296 SILVA, Ligia Osório. Terras devolutas e latifúndio: efeitos da lei de 1850. 
Campinas, SP: Unicamp, 2008.  
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com absoluta tranquilidade de que tudo será legalizado e, de fato, 

oportunamente surgem os instrumentos legais para legitimar a 

posteriori tal situação. Com efeito, por meio dessa MP, permitia-se 

“legalizar” o saque praticado por grileiros de terras públicas nos 

estados amazônicos. 

Anunciada como instrumento para benefício dos pequenos e da 

“questão social”, o texto da MP partiu do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), de onde emanam também os dados 

que revelam seus verdadeiros beneficiados: embora os minifúndios e 

as pequenas posses, com até quatro módulos fiscais (400 hectares, 

no máximo), representem 80% do total, elas ocupam apenas 11,5% 

da área a ser regularizada. As médias e as grandes, que são apenas 

20% do total, ocupam 88,5% da área, como ilustra o Gráfico 4.1 e o 

Gráfico 4.2. 

 

Gráfico 4.1 – Quantidade de imóveis cadastrados como “posses” na 
Amazônia Legal 

 
Fonte: INCRA/Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR (out. 2003). 
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Gráfico 4.2 – Situação das “posses” cadastradas na Amazônia Legal – 
Área dos Imóveis 

 

 
Fonte: INCRA/Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR (out. 2003). 

 

Aprofundando a análise de Cunha297, pretende-se um resgate 

do processo que resultou na promulgação da MP, situando-o em um 

breve contexto histórico da grilagem de terras na Amazônia, com 

especial atenção ao papel que desempenha na conflituosa questão da 

destinação de terras públicas entre grileiros e posseiros. 

É comum no Brasil – e na Amazônia em especial – que grupos 

privados interessados em se apropriar de grandes porções de terras 

públicas passem a se autodenominar “posseiros”. Com isso, contam 

revestir-se de certo grau de legalidade. Porém, de forma clara, o 

próprio Estado diferencia – ao menos no plano jurídico e discursivo – 

297 CUNHA, Cândido Neto da; TORRES, Mauricio; GUERRERO, Natalia Ribas. 
“Grilagem sob medida: a MP 458 e a política fundiária na Amazônia”. XIV 
Encontro Nacional de Geógrafos, Porto Alegre, RS, 2010. Anais. 
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o que é posse do que é grilagem, como se verá adiante. Também é 

clara a distinção dos papéis desempenhados com relação ao mundo 

do trabalho, ao uso e à ocupação da terra: nesses quesitos, posseiros 

e grileiros representam interesses de classes sociais diferentes, bem 

como processos antagônicos de apropriação da terra. 

Para a definição de grilagem, toma-se conceituação 

intencionalmente ampla e abrangente, formulada pelo próprio MDA e 

pelo Incra: “Genericamente, toda a ação que objetiva a transferência 

de terras públicas para o patrimônio de terceiros constitui uma 

grilagem ou grilo, que tem seu início em escritórios e se consolida em 

campo mediante a imissão na posse da terra”.298 

Apesar de a legislação em questão abranger toda a Amazônia 

Legal, a análise se restringirá basicamente à região oeste do Pará, 

nos limites dentro dos quais o Incra atua por meio da 

Superintendência Regional de Santarém (SR30). Dessa porção, de 

aproximadamente 70 milhões de hectares, derivam nossos dados 

empíricos que embasam a crítica a seguir. 

Das terras não destinadas da SR30, muitas são da União, como 

mostra o Mapa 4.1. Isso se deve tanto à promulgação do Decreto-Lei 

no 1.164 de 1971, que federalizou uma faixa de 200 quilômetros ao 

longo das rodovias federais existentes, em construção ou projetadas, 

quanto ao Polígono Desapropriado de Altamira, uma área de seis 

milhões de hectares, desapropriada pelo Decreto no 68.443/1971 e 

298 INCRA; MDA, O livro branco da grilagem, citado, pp. 12s. 
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destinada à implantação de programas de colonização e reforma 

agrária, na região da BR-163 e da rodovia Transamazônica (conforme 

abordado no Capitulo 2).  

 
Mapa 4.1 – Terras públicas da União e do estado do Pará não 

destinadas.  
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Apesar de se tratar quase totalmente de terras públicas, nessa 

região não se encontra porção livre da apropriação e, a despeito da 

destinação legal dessas terras, comumente encontram-se grandes 

fazendas. A ocupação camponesa – à qual se direcionava legalmente 

as terras arrecadadas pelo Incra –, apesar de numericamente 

substantiva, é minoritária comparada às extensões das porções 

griladas. O roubo de terras banalizou-se e, não raro, é tido como ato 

heroico: a prova de espírito desbravador e bandeirante, do 

empreendedor que desafia todas as adversidades para levar à selva o 

progresso e o desenvolvimento.299 

No oeste do Pará, a federalização de terras foi seguida de ações 

discriminatórias, arrecadação e de registro de terras pela e para a 

União, nos termos da Lei n° 6.383/1976. Por meio desse instrumento 

legal, a figura do “ocupante de terras públicas” é reafirmada como 

sendo aquele que torna a terra produtiva com o seu trabalho e o de 

sua família, que exerce morada permanente e cultura efetiva. Para 

essas situações, a Lei no 6.383/1976 determinou ao Incra a 

“legitimação de posse”, assegurada a preferência para a aquisição de 

áreas de até 100 hectares. 

Porém, esse dispositivo legal não impediu que outros grupos 

avançassem sobre largas extensões de terras, buscando legitimação 

por meio de processos de “regularização fundiária” instaurados junto 

ao Incra. O procedimento repetia a receita já usada no Mato Grosso 

299 Para crítica sobre a heroicização do expropriador e seu entendimento como 
“pioneiro” e empreendedor, veja-se, entre outros títulos do autor, Martins, 
Fronteira, citado. 
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para a grilagem de terras: a grande apropriação era fracionada em 

“n” processos de lotes inferiores ao limite constitucional, e para cada 

um dos lotes abria-se um processo independente no Incra, com 

distintos “laranjas” como requerentes. Esses diversos “testas de 

ferro”, na prática e muito proximamente, encobriam um só grande 

grileiro. Não raro, a falsidade ideológica praticada era pouco ou nada 

encoberta, como, por exemplo, nos casos em que muitos dos 

“laranjas” interessados em lotes contíguos tinham o mesmo 

procurador. A ocorrência desse procedimento de grilagem foi bem 

descrita e explicada por Gislaene Moreno e Ariovaldo Umbelino de 

Oliveira.300 

Tais processos, além de deflagrarem uma corrida pela 

apropriação ilegal de vastas glebas, criaram um mercado de venda 

por meio de protocolos de processos no Incra. A situação foi 

percebida pelo Ministério Público Federal (Procuradoria da República 

em Santarém), que impetrou uma Ação Civil Pública (ACP)301 baseada 

em alegações que retratavam precisamente a situação dos arredores 

de Santarém que, por sua vez, reproduzia o que acontecia em todo o 

oeste do estado: 

300 Cf. MORENO, Gislaene. Os (des)caminhos da apropriação capitalista da terra 
em Mato Grosso. São Paulo, 1993. Tese (Doutorado em Geografia Humana) – 
FFLCH-USP; e Oliveira, A fronteira amazônica..., citado. 
301 A ACP n. 2004.39.02.000285-8 de 2004 tinha como réus Incra, Ibama e 
Banco da Amazônia, e pedia a suspensão de processos administrativos de 
regularização fundiária de áreas da gleba Pacoval, Curuá-Una e assentamento 
Corta-Corda superiores a 100 hectares, entre outros. 
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O que salta gritante, aos olhos das comunidades, que 

pouco podem fazer ante o poder econômico e 

ameaçador de capangas de grupos armados, e mesmo 

aos olhos do poder público, quase estático, a área está 

sendo literalmente loteada entre alguns latifundiários, 

que se utilizam de “laranjas” para regularizarem suas 

pretensões, com grande degradação ambiental e em 

total desrespeito às leis agrárias. Tal situação põe por 

terra a política agrária para a região.302 

À margem da lei, mas contando com a cumplicidade de muitos 

“homens da lei”, houve um franco aquecimento do mercado 

imobiliário em toda a região da BR-163. O anúncio do asfaltamento 

da rodovia e uma alta recorde da soja alimentavam o aquecimento do 

mercado de terras griladas e ecoavam em números nunca antes 

vistos de vertiginoso desmatamento da região. 

O roubo de terras públicas, de tão comum, chega ao ponto de 

as imobiliárias veicularem seus procedimentos – ilegais – ao oferecer 

a área grilada para venda pela internet. 

Também a exploração madeireira nas terras públicas da região 

ocorria com bastante facilidade. Com base apenas em pedidos de 

“regularização fundiária”, Planos de Manejo Florestal eram aprovados 

pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama). 

302 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. Ação Civil Pública 2004.39.02.000285-8, 
Vara Única da Subseção Judiciária de Santarém. 2004. 
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A explosão da grilagem no oeste do Pará tem, no assassinato 

de Dorothy Stang, um dos exemplos de sua virulência, bem como 

uma evidência das vistas grossas do Estado – quando não de sua 

conivência – diante do processo. 

 
Figura 4.1 – Anúncios de terras à venda com “protocolos” pela internet.303  

 

No fim dos anos 1990 e início do novo milênio, o MDA e o Incra 

alardeiam a grilagem de terras como o principal problema fundiário 

da Amazônia304. Tal constatação, ainda que recorrente305, é fruto da 

303 Cópia dos anúncios da Rice Negócios Imobiliários Ltda., estão na ACP n. 
2004.39.02.000285-8 (folhas 113 a 126) e estavam hospedados no sítio 
<www.riceirrigada.com.br> (atualmente fora do ar). Apud Cunha et al., 
“Grilagem sob medida”, citado. Note-se a pitoresca descrição das “benfeitorias” 
no primeiro anúncio: madeira, palmito e igarapé. 
304 Veja-se a propagação desse discurso em INCRA; MDA, O livro branco da 
grilagem, citado. 
305 No Congresso Nacional foram realizadas nos últimos anos várias Comissões 
Parlamentares de Inquérito para investigar a grilagem de terras no Brasil. Em 
1977 ocorreu na Câmara dos Deputados a “CPI do Sistema Fundiário” que 
apontou a grilagem na Amazônia como “a maior do mundo” e um “efeito 
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pressão de movimentos socioterritoriais para a obtenção de terras 

para a reforma agrária e de organismos multilaterais e organizações 

ambientalistas nacionais e internacionais por maior rigor no combate 

ao desmatamento na Amazônica.  

Medidas administrativas, legislativas e judiciais sinalizam que o 

Estado adotaria uma política para retornar ao patrimônio público as 

terras públicas ilegalmente ocupadas (griladas). 

Nessa toada, o Incra e o MDA publicaram O Livro Branco da 

Grilagem de Terras, trazendo casos emblemáticos de como se 

processam fraudes fundiárias, principalmente em termos de 

falsificação de títulos de propriedades nos registros de imóveis em 

cartórios e no Cadastro Nacional de Imóveis Rurais (CNIR) do Incra. 

Com base nesse levantamento, o Incra solicitou às Corregedorias de 

Justiça Estaduais a fiscalização de 39 cartórios na Amazônia Legal.  

bumerangue” da colonização e curiosamente sugeriu, entre outras medidas, a 
“transformação do Incra em órgão promotor da reforma agrária, deixando de 
ser seu obstáculo, como ocorre atualmente” (CRUZ, Montezuma. Segue a luta 
pela terra. 2007. Disponível em: <http://noticias.agenciaamazonia.com.br 
/index.php?option=com_content&task=view&id=1823&Itemid=529>. Acesso 
em: 22 jun. 2010); em 30 de agosto 2001 a “ CPI da Ocupação de Terras 
Públicas na Amazônia” ou “CPI da Grilagem” na Câmara dos Deputados 
apontou que a grilagem visa a revenda de terras, a obtenção  de 
financiamentos bancários, a exploração madeireira, o pagamento de dívidas 
públicas e a indenização em ações desapropriatórias (MELO, J. A. T. (org.). CPI 
mostra as causas da luta pela terra no Brasil. Brasília: Senado Federal, 2006. 
pp. 45s.); Em 18 de março de 2010, a Câmara dos Deputados cria a CPI que 
investigará a situação fundiária e o uso ilegal da terras na Amazônia” (AGÊNCIA 
CÂMARA DE NOTÍCIAS. CPI contribuirá para atualizar leis fundiárias. 2010. 
Disponível em: 
<http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/AGROPECUARIA/146015-CPI-
CONTRIBUIRA-PARA-ATUALIZAR-LEIS-FUNDIARIAS,-DIZ-DEPUTADA.html>. 
Acesso em: mar. 2010).  
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Nessa publicação, chama atenção o texto introdutório, em que 

o Estado figura atento à detenção de terras públicas por particulares 

e dispor-se-ia a tomar as devidas providências: 

O Incra está também revendo seus próprios trabalhos. 

Nos anos 70, por exemplo, a pretexto de promover a 

ocupação da Amazônia, o governo militar licitou 2.753 

lotes de 500 a três mil hectares cada. As empresas ou 

pessoas físicas vencedoras da licitação receberam lotes 

mediante a assinatura de Contrato de Alienação de 

Terras Públicas que previa, como contraparte, uma 

série de compromissos (implantação de projetos 

agropecuários, por exemplo) que, na maioria das 

vezes, não foram cumpridos. O que se observou nos 

anos subsequentes foi a concentração das propriedades 

e a grilagem de terras públicas em áreas adjacentes às 

licitadas.306  

O cerco à grilagem continua dando mostras de se fechar – 

ainda que apenas no papel. Por recomendação do Tribunal de Contas 

da União, anunciou-se em 2001 a criação do Sistema Público de 

Registro de Imóveis, que deveria gerenciar o CNIR, compartilhando 

informações nas bases do Incra, da Receita Federal, de institutos 

estaduais de terras, de cartórios de registros de imóveis e do poder 

judiciário. A Lei no 10.267/2001 é aprovada e determina com rigidez 

que todos os proprietários acima de quatro módulos fiscais teriam de 

306 INCRA; MDA, O livro branco da grilagem, citado, pp. 10s. 
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georreferenciar seus imóveis, devendo o mapa georreferenciado ser 

apresentado nos recadastramentos promovidos pelo Incra.307 

Entre 1999 e 2001, houve um esforço na investigação de 

registros de imóveis e títulos estaduais de pretensas propriedades em 

municípios onde foram registrados maiores indícios de fraudes. Áreas 

acima de 10 mil hectares (1999) e entre cinco mil e 10 mil hectares 

(2001) deveriam ser recadastradas308. O registro dos imóveis que não 

atenderam ao recadastramento seria inibido, devendo o suposto 

proprietário apresentar os dados de produção rural, a comprovação 

de domínio dos imóveis e o georreferenciamento. Previa-se a 

atualização dos dados junto ao Sistema Nacional de Cadastro Rural 

(SNCR) e, em caso de irregularidades, o cadastro do imóvel 

permaneceria inibido. 

Em 2004, a “Operação Faroeste”309, deflagrada pela Polícia 

Federal no oeste paraense, revela que, na região, o modo operante 

307 Previsto e obrigatório desde o Estatuto da Terra (Lei no 4.504/1964), o 
cadastramento de imóveis rurais foi modificado pela Lei nº 5.868/72 e 
regulamentado pelo Decreto nº 72.106/73, que determinou que o Incra realize, 
a cada cinco anos, uma revisão geral dos cadastros, o chamado 
recadastramento. 
308 Portaria Incra no 558 de 15 de dezembro de 1999 para áreas acima de 10 
mil hectares e Portaria Incra no 596, de 5 de julho de 2001, para áreas entre 
cinco mil e 10 mil hectares em municípios como maiores indícios de grilagem. 
309 A “Operação Faroeste” foi uma ação conjunta da Polícia Federal e Ministério 
Público Federal para desarticular uma quadrilha especializada em grilagem de 
terras públicas no oeste do Pará, especialmente na cidade de Santarém. Foram 
presas 21 pessoas. Dos presos, oito eram servidores do Incra no Pará, inclusive 
o superintendente do órgão no estado. Os presos são acusados de crimes 
contra a ordem tributária, corrupção ativa e passiva, grilagem de terras (Lei no 
4.947/66) e formação de quadrilha. 
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da grilagem não se atinha apenas ao roteiro de falsificação de títulos 

ou de registros cartoriais. No oeste do Pará, e na Amazônia como um 

todo, grileiros se articulam com imobiliárias, empresas de topografia, 

escritórios de advocacia e funcionários corruptos de órgãos públicos 

para produzir uma sofisticada rede criminosa que fez uso de 

sensoriamento remoto e análises espaciais, levantamentos de solos, 

“laranjas” e procuradores para se apropriar de vastas extensões de 

terras públicas para o mercado imobiliário, a produção de soja e a 

extração de madeira. Para tanto, o verniz de legalidade consiste em 

processos de “regularização fundiária” abertos no Incra e no Instituto 

de Terras do Estado do Pará (Iterpa), inserção de dados falsos no 

Cadastro de Imóveis do Incra e a emissão de um documento 

chamado “Certidão de Posse”, que serviria para a aprovação de 

Planos de Manejo Florestal no Ibama e de empréstimos bancários 

junto ao Banco da Amazônia. Também era emitido pelo Incra, sob 

demanda do interessado, certidão de que havia instaurado, para 

determinada área, um processo demandando a alienação da área em 

favor de tal interessado. Essa certidão, que provava apenas a 

demanda, acabava negociada como se título fosse.310 

Sob a repercussão desse escândalo, Incra e MDA assinam em 

1° de dezembro de 2004, a Portaria Conjunta n° 10. Em toda a 

Amazônia Legal, o Incra promoveria o recadastramento de imóveis 

acima de 100 hectares, com a exigência de apresentação de planta e 

memorial descritivo. Esse recadastramento concentra-se, portanto, 

310 Ação Civil Pública no 2004.39.02.000285-8. 
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nas áreas declaradas como “posse”, onde operavam os novos 

esquemas de grilagem. A portaria determinava que, detectadas 

irregularidades, tais como inconsistência de dados, sobreposição com 

terras públicas federais ou o não atendimento ao processo de 

recadastramento, o Incra deveria se furtar a emitir o Comprovante do 

Cadastro do Imóvel Rural (CCIR), inibir o código do imóvel do SNCR, 

notificar o interessado e a Procuradoria Regional e abrir processos 

administrativos e judiciais de retomada das terras públicas. 

A referida Portaria Conjunta determinou ainda, em seu artigo 

4º, que, a partir daquela data, “ficam as Superintendências Regionais 

do Incra de que trata o art. 1º proibidas de expedir declarações de 

posse ou instrumentos similares sobre áreas rurais acima de cem 

hectares, destinados a fazer prova de ocupação ou exploração 

agrícola, pecuária ou florestal, para fins de regularização fundiária, 

plano de manejo, desmatamento e financiamento por instituições de 

crédito pública ou privada”, e, no artigo 7º, definiu que “os 

documentos cadastrais ou outros expedidos pelo Incra, referentes a 

imóveis localizados em terras públicas federais não fazem prova de 

propriedade, posse de boa-fé ou de direitos a elas relativos”. 

A Corregedoria de Justiça do Estado do Pará também 

engrossava o coro de combate à grilagem com o Provimento no 13, 

de 21 de junho de 2006, em que determinava o bloqueio dos 

registros de terras em cartórios em áreas cujo tamanho excedia o 
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limite constitucional sem autorização do Senado ou do Congresso 

Nacional, conforme cada época.311 

Além de todo esse aparato normativo, a Procuradoria do Incra 

empenhava-se para a recuperação de terras públicas griladas. Isso 

motivou, em outubro de 2006, a Procuradoria Federal Especializada 

do Incra e a Procuradoria da República a promoverem o I Seminário de 

Procuradores da República e de Procuradores Federais do Incra, na 

Amazônia Legal, com o tema “Retomada e Destinação de Terra 

Pública” e voltado a procuradores da República e procuradores federais 

do Incra lotados na Amazônia. A proposta do evento era apresentar 

aos novos procuradores do Incra, os diversos aspectos da situação 

fundiária da Amazônia, inclusive o quadro caótico da grilagem. Além 

disso, discutia-se a construção instrumental de protocolos jurídicos 

para se proceder à retomada das terras públicas que estivessem sob 

detenção de particulares. 

O tópico “Justificativa” do prospecto do evento reproduzia uma 

citação de Octavio Ianni, em que figurava o seguinte entendimento 

sobre as grandes apropriações de terras públicas na Amazônia: 

A colonização dirigida na Amazônia pode expressar um 

aspecto fundamental da política que favoreceu a 

monopolização das terras – devolutas, tribais e 

311 A Constituição de 1934 (art. 130) estabeleceu o limite de 10 mil hectares. A 
Constituição de 1937 (art. 155) conservou esse limite. A Constituição de 1946, 
por meio da Emenda Constitucional nº 10, de 9 novembro de 1964 (art. 6º) 
reduziu esse limite para 3 mil hectares, mantido pela Constituição de 1967 (art. 
154) e reduzido na vigente Constituição da República (art. 49) para 2.500 
hectares, passando a autorização a ser concedida pelo Congresso Nacional. 
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ocupadas – pelos grandes negociantes, grileiros, 

latifundiários, fazendeiros e empresários, nacionais e 

estrangeiros. A colonização, como contrarreforma 

agrária, ocorreu como condição e consequência da 

forma pela qual o Estado foi levado a recriar a 

“fronteira amazônica”, para favorecer o 

desenvolvimento extensivo do capitalismo na região. 

Pouco adiante, o texto reiterava essa posição, ao afirmar que 

“posses irregulares são alvos a serem perseguidos”, e que “o foco 

principal, para o fórum proposto, é buscar instrumentos capazes de 

retomar as áreas discriminadas e registradas em nome da União para 

o patrimônio público e destiná-las à reforma agrária, destacando que 

o empreendimento deverá respeitar as limitações do meio ambiente, 

além da recomposição do patrimônio natural”. 

Quem esteve presente no Seminário pôde testemunhar como 

havia ali a mais autêntica preocupação por parte de seus promotores 

com a justificativa propagada. Difícil imaginar que, pouco tempo 

depois, as detenções de terras focadas pela Procuradoria do Incra 

(ou, ao menos, por parte dela) como “posses irregulares” e, portanto, 

“alvos a serem perseguidos”, seriam foco de legislação proposta pelo 

próprio MDA voltada justamente à entrega dessas terras ao grande 

detentor. 

Os escândalos de grilagem no oeste do Pará e a encenação de 

combate a essa prática não propiciaram efetivo enfrentamento aos 

esquemas fraudulentos de apropriação da terra. Paulatinamente, 

medidas legislativas e administrativas põem no mesmo caminho 
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histórico de outras terras brasileiras, vastas extensões de terras da 

Amazônia. 

Dos processos de recadastramentos promovidos em 1999, 2001 

e 2005, poucos foram encerrados até meados de 2012. Na maior 

parte dos casos, a ação resumiu-se à inibição ou ao bloqueio do 

código de imóveis no Cadastro Rural, permanecendo os pedidos de 

cancelamento da matrícula do imóvel na esfera judicial, onde as 

decisões costumam ser ainda mais lentas.  

Sob o impacto da Portaria Conjunta n° 10/2004, 66 mil 

“posses” tiveram seus códigos no SNCR inibidos, além do 

impedimento de emissão de CCIR, documento necessário para a 

transação imobiliária e empréstimos públicos. Contudo, processos de 

“regularização fundiária” seguem sendo abertos e, embora sem 

nenhuma condição legal de prosseguimento, continuam sem definição 

administrativa. Por outro lado, os processos de retomada de terras 

públicas na esfera judicial mais uma vez enfrentaram paralisação e 

demora no efetivo retorno dessas glebas ao poder público. 

A Operação Faroeste, de fato, prendeu diversos servidores do 

Incra e grileiros. Prendeu e soltou. E o principal efeito sequer foi 

cogitado: não se retomou um só palmo das terras públicas griladas, 

que hoje continua praticamente nas mãos dos mesmos grileiros que 

configuraram a situação que desencadeou a operação.  

Outra demonstração de mora é o fato de uma auditoria do TCU 

ter apontado que, em total descumprimento da Lei no 10.267/2001, 

apenas 0,2% dos imóveis rurais do país tiveram seus limites e 
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domínio confirmados. O relatório do tribunal apontou ainda que no 

Incra há baixa execução orçamentária para as ações de ordenamento 

territorial, e, nos poucos imóveis com processos georrefereciados, 

ocorrem grandes diferenças entre a área registrada e a área 

certificada pelos pretensos proprietários.312  

Passada quase uma década da promessa de um Sistema Público 

de Registro de Imóveis, ainda não se deu a adoção de um cadastro 

único dos imóveis rurais, interligando órgãos públicos com atuação 

fundiária, cartórios e poder judiciário. 

Contudo, a velocidade de efetivação de medidas concretas de 

combate à grilagem e de destinação de terras públicas aos legítimos 

posseiros e às populações tradicionais da Amazônia é inversamente 

proporcional à pressão exercida por grileiros, madeireiras e 

fazendeiros para a legalização de grandes extensões, adotando o 

discurso da “regularização fundiária”. 

Em prol dessa bandeira, veio, em novembro de 2005, a sugestiva 

“MP do Bem”313, que alterou a Lei de Licitações (Lei no 8.666/93) e 

passou a permitir a possibilidade de concessão de terras da União até 

o limite de 500 hectares, com dispensa do processo licitatório: 

312 ÚLTIMO SEGUNDO. “Incra certificou apenas 0,2% dos imóveis rurais no 
País, diz TCU”. 2010. Disponível em: 
<http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/incra+certificou+apenas+02+dos+imo
veis+rurais+no+pais+ diz+tcu/n1237588905585.html>. Acessado em: 10 fev. 
2010. 
313 Medida Provisória nº 255, de 21 de novembro de 2005, convertida na Lei no 
11.195/2005. 
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Art. 118. O § 2º do art. 3º, o art. 17 e o art. 24 da Lei 

nº 8.666, de 21 de junho de 1993, passam a vigorar 

com a seguinte redação: 

"Art. 17. ................................................................. 

I - ......................................................................... 

g) procedimentos de legitimação de posse de que trata 

o art. 29 da Lei nº 6.383, de 7 de dezembro de 1976, 

mediante iniciativa e deliberação dos órgãos da 

Administração Pública em cuja competência legal 

inclua-se tal atribuição; 

.............................................................................. 

§ 2º A Administração também poderá conceder título de 

propriedade ou de direito real de uso de imóveis, 

dispensada licitação, quando o uso destinar-se: 

I - a outro órgão ou entidade da Administração Pública, 

qualquer que seja a localização do imóvel; 

II - a pessoa física que, nos termos de lei, regulamento 

ou ato normativo do órgão competente, haja 

implementado os requisitos mínimos de cultura e 

moradia sobre área rural situada na região da 

Amazônia Legal, definida no art. 2º da Lei nº 5.173, de 

27 de outubro de 1966, superior à legalmente passível 

de legitimação de posse referida na alínea g do inciso I 

do caput deste artigo, atendidos os limites de área 

definidos por ato normativo do Poder Executivo. 

§ 2º-A. As hipóteses da alínea g do inciso I do caput e 

do inciso II do § 2º deste artigo ficam dispensadas de 

autorização legislativa, porém submetem-se aos 

seguintes condicionamentos: 

I - aplicação exclusivamente às áreas em que a 

detenção por particular seja comprovadamente anterior 

a 1º de dezembro de 2004; 
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II - submissão aos demais requisitos e impedimentos 

do regime legal e administrativo da destinação e da 

regularização fundiária de terras públicas; 

III - vedação de concessões para hipóteses de 

exploração não contempladas na lei agrária, nas leis de 

destinação de terras públicas, ou nas normas legais ou 

administrativas de zoneamento ecológico econômico; 

e 

IV - previsão de rescisão automática da concessão, 

dispensada notificação, em caso de declaração de 

utilidade, ou necessidade pública ou interesse social. 

§ 2º-B. A hipótese do inciso II do § 2º deste artigo: 

I - só se aplica a imóvel situado em zona rural, não 

sujeito a vedação, impedimento ou inconveniente a sua 

exploração mediante atividades agropecuárias; 

II - fica limitada a áreas de até 500 (quinhentos) 

hectares, vedada a dispensa de licitação para áreas 

superiores a esse limite; e 

III - pode ser cumulada com o quantitativo de área 

decorrente da figura prevista na alínea g do inciso I do 

caput deste artigo, até o limite previsto no inciso II 

deste parágrafo. 

No Incra, essa nova legislação é administrativamente 

convertida nas Instruções Normativas (INs) no 31 e no 32 de 2005, 

que ainda procuraram fazer uma diferenciação entre “legitimação de 

posse” e “regularização fundiária”, no primeiro caso se referindo a 

ocupações legítimas constitucionalmente e de até 100 hectares, e no 

segundo especificamente a ocupações na Amazônia Legal com limites 

entre 100 e 500 hectares.   
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No oeste do Pará, essa flexibilização na legislação não teve 

muito impacto para os grupos interessados em grandes extensões de 

terras. Não se conhece nenhum imóvel na região que tenha sido 

alienado por esse processo, nem mesmo em áreas de “regularização 

fundiária” (até 500 hectares). As legitimações de posse (até 100 

hectares) continuaram paralisadas. Os reais posseiros da região, 

apesar de amparados historicamente pela Lei314, continuariam objetos 

das pressões de interesses demandantes por áreas cada vez maiores 

para “regularização fundiária”.  

Nesse sentido, chama atenção o papel desempenhado por 

algumas ONGs ambientalistas em apontar ideologicamente a 

“regularização fundiária” como principal saída para o problema 

fundiário na Amazônia.315 A mesma argumentação e os mesmos 

atores desempenharam papel importantíssimo na legitimação, por 

meio da Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei no 11.284/2006), da 

concessão de florestas públicas para a exploração privada de recursos 

madeireiros e serviços florestais. 

314 Como já foi mencionado, a Lei no 6.383/76 assegurava para os ocupantes de 
terras públicas com área de até 100 hectares a “legitimação de posse”. É 
possível encontrar ainda amparo legal para posseiros em outros dispositivos 
anteriores, como será visto mais à frente neste artigo.  
315 Neste sentido, merecem destaque as publicações: IPAM. A grilagem de 
terras públicas na Amazônia brasileira. Brasília: MMA, 2006. (Série Estudos, v. 
8.); e BARRETO, Paulo; PINTO, Andréia; BRITO, Brenda; HAYASHI, Sanae. 
Quem é do dono da Amazônia?: uma análise do recadastramento de imóveis 
rurais. Belém: Imazon, 2008. 
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De forma análoga, a “regularização fundiária” é preconizada 

pelo Banco Mundial, que vê na titulação de terras públicas a saída 

para a criação de um mercado de terras.316 

Portanto, tanto ONGs como o Banco Mundial passam pública e 

ideologicamente a demandar uma nova política. Dessa forma, a pauta 

de combate à grilagem vai sendo substituída pela pauta da 

“regularização fundiária”.  

Já em 25 de março de 2008, a “Lei de Licitações” sofreria nova 

alteração por meio da Medida Provisória n° 422/2008. Se 

anteriormente a legislação resguardava as ocupações de áreas 

contínuas de até 500 hectares para alienações ou concessões 

públicas, com a nova MP passou-se a permitir a “regularização 

fundiária” de imóveis de até 1.500 hectares na Amazônia Legal.  

Como explicou o geógrafo Ariovaldo Umbelino de Oliveira,  

a alteração de 100 hectares para 500 hectares não 

foi considerada suficiente pelo governo atual, em 2008 

foi editada a Medida Provisória nº 422, de 25 de março 

de 2008 (Lei nº 11.763 de 1º de agosto de 2008) que 

trouxe em seu artigo 1º uma nova alteração do artigo 

17 da Lei nº 8.666/93 e, consequentemente, do artigo 

29 da Lei no 6.383/76, que passou a permitir a 

legitimação de posse na Amazônia Legal de áreas 

316 REZENDE, M.; MENDONÇA, M. L. “Apresentação”. In: MARTINS, Mônica 
Dias. O Banco Mundial e a terra. São Paulo: Viramundo, 2004. p. 10s. 
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públicas ocupadas até quinze módulos fiscais, desde 

que não exceda 1.500 hectares317: 

Art. 1º O § 2º-B do art. 17 da Lei nº 8.666, de 21 de 

junho de 1993, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

Art. 17. .................................................................. 

§ 2o-B. .................................................................. 

II – fica limitada a áreas de até quinze módulos fiscais, 

desde que não exceda mil e quinhentos hectares, 

vedada a dispensa de licitação para áreas 

superiores a esse limite. 

No Incra, as INs no 31 e no 32 são substituídas pelas INs no 45 

e no 46, ambas de 26 de maio de 2008. Um pouco antes, a Instrução 

Normativa n° 41, de 11 de junho de 2007, estabelecia que as áreas 

entre 500 e 1.500 hectares deveriam ser alienadas por concorrência 

pública.  

É importante situar que essas mudanças se deram 

praticamente num contexto de silêncio da maior parte dos 

movimentos sociais de luta pela terra e de outros setores ligados 

historicamente ao processo de defesa da reforma agrária e da 

Amazônia. Talvez esse silêncio tenha, também, encorajado outras 

mudanças, essas mais radicais, que ainda estavam por vir. 

Com esse marco, o Incra promove um “projeto-piloto” 

denominado “Incra em ação na BR-163” que, embora realize uma 

criteriosa varredura de glebas da União nos municípios de Altamira, 

317 OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. As questões políticas, legais e conceituais 
relativas à Medida Provisória 458 de 10 de fevereiro de 2009. Mimeo. [Grifos no 
original.] 
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Novo Progresso e Itaituba, não consegue titular mais do que três 

centenas de imóveis, dado que, a despeito da total flexibilização da 

legislação, a maior parte da terra continuava ilegalmente ocupada, 

mas sem ações de retomada encaminhadas. 

Ao final de 2008, o “desenvolvimento da região amazônica” e o 

“combate ao desmatamento” somam-se agora ao argumento da 

regularização fundiária por meio de iniciativa da Secretaria de 

Assuntos Estratégicos (SAE) do governo Lula, com o então ministro 

Mangabeira Unger e sua proposta de uma “Agência Executiva para a 

Regularização Fundiária da Amazônia” (Aerfa). 

Em um documento da SAE intitulado “Regularização e 

Legitimação de Terras Devolutas”, há um item denominado “O 

problema”. Este seria o artigo 29 da Lei no 6.383/76. O texto critica o 

fato de a lei tratar apenas da legitimação de posse de pequenas 

propriedades e não mencionar explicitamente nenhum mecanismo 

para regularização de áreas superiores a 100 hectares318. Como se 

nota, não são vistos como problemas a ausência de legitimação de 

posses até 100 hectares – apesar da base histórica e constitucional 

da lei –, ou os amplos mecanismos usados para usurpar terras à 

margem da lei; problema é a ausência de uma lei que ampare essa 

usura.  

A ideia é amplamente saudada pelo governo e divergências 

surgem com o Incra/MDA na execução da ação.  

318 JORNAL DE BRASILÍA. “Agência impõe ordem”. Brasília, 05 dez. 2008. 
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Nesse contexto, é assinada em 10 de fevereiro de 2009 a 

Medida Provisória no 458, o novo marco regulatório para toda a 

Amazônia Legal no que diz respeito a alienação e concessões 

individuais de terras públicas. Convertida na Lei no 11.952, e 

alternando o texto outras quatro leis319, a MP 458 instituiu como 

novidades: a regularização fundiária de todos os imóveis de até 

quinze módulos fiscais ou 1.500 hectares em terras da União na 

Amazônia Legal com ocupações anteriores a 1º de dezembro de 

2004; a dispensa da exigência de vistorias em áreas declaradas de 

até quatro módulos fiscais; a possibilidade de regularização de 

ocupações realizadas por servidores públicos, à exceção de servidores 

de ministérios, autarquias e órgãos ligados à questão fundiária; 

possibilidade de venda da terra regularizada a partir do terceiro ano 

após a sua alienação, em imóveis acima de quatro módulos fiscais; 

redução significativa no valor a ser cobrado pela terra, com 

gratuidade para áreas de até 100 hectares e a possibilidade de 

regularização de imóveis com ocupação indireta. De acordo com o 

MDA, aproximadamente 67 milhões de hectares serão passíveis de 

“regularização”. 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira chama especial atenção ao 

artigo 13º da MP, que  

319 A MP 458 alterou as Leis n. 8.666, de 21 de junho de 1993 (“Lei de 
Licitações”); no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (“Lei de Registros 
Públicos”); no 6.383, de 7 de dezembro 1976 (“Lei da Discriminatória de Terras 
Devolutas da União”); e no 6.925, de 29 de junho de 1981. 
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altera novamente a Lei de Licitações nº 8.666/93 

concedendo em seu parágrafo 1º inciso II, o direito de 

preferência em processo licitatório para aquisição da 

totalidade da área que ocupam. Por este inciso, as 

áreas ocupadas ilegalmente até 2.500 hectares, que é o 

limite imposto pelo § 1º do artigo 188 da Constituição 

Federal de 1988, já citado anteriormente, e, como se 

pode ver pelo seu texto em negrito, terão direito de 

preferência no processo licitatório oneroso: 

Art. 13. Ressalvadas as hipóteses previstas no art. 4º, 

incisos I a III, as áreas ocupadas insuscetíveis de 

regularização, nos termos do art. 7º, somente poderão 

ser alienadas e concedidas por meio de processo 

licitatório, na forma prevista na Lei nº 8.666, de 1993. 

§ 1º Nos casos em que, preenchidos os requisitos 

previstos nos arts. 5º e 6º, a área ocupada exceder os 

limites constantes do art. 7º, § 1º, o ocupante poderá 

optar: 

I - pela titulação parcial, nos moldes desta Medida 

Provisória, de área de até quinze módulos fiscais, 

observado o limite máximo de mil e quinhentos 

hectares; ou 

II - pela aquisição do domínio ou direito real de uso da 

totalidade da área, mediante participação em processo 

licitatório, sendo a ele garantido o direito de 

preferência. 

§ 2º A opção pela titulação, nos termos do inciso I do § 

1º, será condicionada à desocupação da área 

excedente. 
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§ 3º Ao valor do imóvel serão acrescidos os custos 

relativos à execução dos serviços topográficos, se 

executados pelo Poder Público.320 

Para operar a nova realidade jurídica é criada, no âmbito do 

MDA, a Secretaria Executiva Extraordinária de Regularização 

Fundiária na Amazônia Legal e, no âmbito do Incra, a 

Superintendência Nacional de Regularização Fundiária na Amazônia 

Legal. Ambas as estruturas passam a funcionar com a designação 

auspiciosa de “Terra Legal”, simbolicamente sugerindo que as terras 

antes em situação ilegal agora estariam amparadas juridicamente e 

com uma estrutura administrativa a seu serviço.  

Conforme afirma Oliveira321, a MP 458 simboliza que “o ano de 

2009 entrará para história da origem da propriedade privada 

capitalista da terra no Brasil, como entrou a Lei de Terras de 1850”. 

O geógrafo ainda assevera que  

Estas alterações na dimensão das áreas a serem 

regularizadas ou estabelecendo a garantia da 

preferência nos processos licitatórios, vêm sendo 

buscadas porque o governo atual fez uma aliança com 

o agronegócio e entrega, assim, ilegalmente estas 

terras públicas para os grileiros na Amazônia Legal. E 

mais, o Incra nunca propôs uma ação de reintegração 

de posse para recuperá-las, ao contrário, recebeu e 

chancelou em seus protocolos “pedidos dos grileiros 

320 Oliveira, As questões políticas..., citado. 
321 OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. “A MP 458 e a contra-reforma agrária na 
Amazônia”. In: CANUTO et al. Conflitos no campo Brasil 2009. São Paulo: 
Expressão Popular; CPT, 2010. 
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para adquirirem-nas através de processo de alienação”, 

ou seja, através da regularização fundiária. Na SR-01 

de Belém no Pará no final do ano de 2004, estes 

pedidos eram mais de 16.860. E, somente nas 15 

glebas da unidade avançada do Cachimbo havia mais 

de três mil processos envolvendo pedidos com áreas 

superiores a 300 hectares. O Incra já possui em seu 

cadastro o georreferenciamento de grande parte destas 

áreas griladas pretendidas, e que a MP 458 se propõe a 

regularizar. O recurso que os grileiros utilizaram para 

adquirir áreas maiores do que o limite constitucional de 

2.500 hectares se faz através do uso de “posseiros 

laranjas”, ou do nome de vários membros da família 

que nunca sequer pisaram naquelas terras. 

Assim, a MP 458 procura transformar a ilegalidade 

criminosa da apropriação privada das terras públicas 

federais na Amazônia Legal, ou seja, a grilagem, em 

irregularidade passível de regularização.322 

4.1.1 Discursar para os pequenos, agir para os grandes 

Os promotores do recente corolário legal da regularização 

fundiária da Amazônia tinham como seu principal escudo a 

“regularização” da situação dos pequenos ocupantes de terras 

públicas. A ação seria uma medida de combate à grilagem. Isso pode 

ser depreendido, por exemplo, do discurso de Carlos Mário Guedes, 

quando se dirige ao Senado, em abril de 2009, afirmando que “o 

compromisso do Terra Legal é acompanhar o cumprimento da função 

322 Oliveira, As questões políticas..., citado. 
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social da propriedade não só na dimensão produtiva, mas também na 

dimensão ambiental e social, utilizando o georreferenciamento como 

ferramenta para a demarcação”. Além disso, prossegue Guedes na 

ocasião, “a regularização fundiária é absolutamente necessária para 

podermos imputar responsabilidade aos desmatadores e à grilagem. 

Além de responsabilizar a exploração irregular do meio ambiente, o 

Terra Legal representa também a porta de entrada para a cidadania 

na região da Amazônia Legal”.323 

Dois vetores, um estatístico e um jurídico, desvendam a 

fragilidade do argumento do governo, carente de fundamentos e 

fracassado no intuito de escamotear a energia com que se punha a 

favor dos interesses da grilagem na Amazônia.  

4.1.1.1 A contradição estatística 

O primeiro ponto, referente à concentração da terra pública na 

Amazônia nas mãos de poucos. Conforme os dados apresentados no 

início deste texto, regularizar uma estrutura concentrada significa 

legalizar essa concentração.  

 

Mapa 4.3, complementado pela Tabela 4.1, por meio do uso de 

laranjas, grileiros concentram muito mais terras do que registram os 

índices do cadastro do Incra. Apenas uma fração das imensas áreas 

323 “Terra Legal unirá combate à grilagem e preservação da 
sociobiodiversidade”. Sipam na mídia, 29 abr. 2009. Disponível em 
<http://www.sipam.gov.br/content/view/1589/10/>. Acesso em: 29 set. 2011.  
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apropriadas fica em seu nome nos cadastros, as tantas outras, ficam 

em nome de terceiros, de modo que os dados cadastrais estão 

mascarados. 

Entretanto, mesmo considerando os “amenizados” dados 

oficiais, a situação já é lamentável. E também mostra como é 

perfeitamente possível enganar falando apenas verdades. 

É verídico que a maioria dos passíveis de serem atendidos pelo 

Programa Terra Legal é composta de pequenos ocupantes de terras. 

Em realidade, a enorme maioria, quase 90% do público-alvo do 

Programa ocupa pequenas porções de terra, que, aprioristicamente, 

deveriam de fato ser legitimadas. Entretanto, todo esse contingente 

de quase 90% ocupa menos de 19% das terras públicas nas quais o 

Programa atuará.  

Por outro lado, mais de 63% das terras públicas irão parar nas 

mãos de apenas 5,96% dos requerentes. E, repete-se, se houvesse 

um desmascaramento de laranjas, esses números seriam ainda muito 

maiores. 

O Gráfico 4.3 ilustra a desproporção entre o tipo de requerente 

(por tamanho da área pretendida) em relação à eventual distribuição 

das terras públicas, caso o Programa seja levado adiante. 

  

 



352 

 

 

Gráfico 4.3 – Proporção de beneficiados passíveis de serem atendidos pelo 
Programa Terra Legal, em relação à distribuição de terras entre eles. 

 

Fonte: INCRA/Sistema Nacional de Cadastro Rural - SNCR (out. 2003). 
 

4.1.1.2 A farsa sobre a necessidade de novos marcos legais 

Além desses dados, outro ponto que clareia a dissimulação do 

discurso oficial é o constrangedor engodo propagandeado de que 

seria necessária essa nova legislação para assegurar a 

“regularização” fundiária do pequeno. 

Às ocupações legítimas, não cabe “regularização”, mas sim 

legitimação. E esta prescinde de qualquer nova normativa. As 
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ocupações camponesas, inferiores a 100 hectares, que atendessem a 

determinados quesitos já tinham garantias legais, ao contrário da 

grilagem em terras públicas. O Decreto-Lei nº 9.769, de 1946 (em 

postura ratificada pelo Estatuto da Terra, em 1964), já era taxativo 

ao vedar qualquer possibilidade de posse em terras da União com 

exceção daquelas condizentes com uma ocupação que, aqui, 

chamamos de camponesa: 

Art. 71. O ocupante de imóvel da União sem 

assentimento desta poderá ser sumariamente 

despejado e perderá, sem direito a qualquer 

indenização, tudo quanto haja incorporado ao solo, 

ficando ainda sujeito ao disposto nos arts. 513, 515 e 

517, do Código Civil. 

Parágrafo único. Excetuam-se dessa disposição os 

ocupantes de boa-fé, com cultura efetiva e moradia 

habitual, com direitos assegurados por este decreto-lei.  

Para haver a posse legitimável, há que se ter a posse agrária, 

cumprindo, muito além do animus domini, o binômio cultura efetiva e 

morada habitual por seu possuidor. Além disso, é indispensável que 

“esse binômio encontre sustentáculo no pedestal absolutamente 

indispensável da exploração direta e pessoal, por si e seus familiares, 

tal como expressamente exigível no Estatuto da Terra”.324 

A esse propósito, pelo menos desde 1850, com o advento da 

Lei nº 601, o binômio “morada habitual e cultura efetiva” é pré-

324 Falcão, Direito agrário brasileiro, citado, p. 81 [grifos no original]. 
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requisito para que um ocupante de terras públicas tenha sua posse 

legitimável, conforme ampla biografia sobre o tema.325 

É importante lembrar que, até o advento da legislação 

encomendada para legalizar a grilagem, aquilo que hoje será passível 

de titulação era alvo de ação de retomada de terras, como afirma 

Falcão: uma vez não cumpridas as exigências de morada habitual e 

cultura efetiva exercidas direta e pessoalmente pelo posseiro, “não há 

como ser reconhecida a posse legítima. Posse ilegítima não é posse, é 

detenção, e como tal haverá de ser tratada”.326 

Germano de Rezende Foster acrescenta que, após  

editada a Lei nº 6.383, de 7 de dezembro de 1976, 

que, em seu artigo 29 e respectivos parágrafos, dispõe 

sobre a legitimação das posses exercidas sobre as 

áreas de domínio federal. 

Tal legitimação de posse, restrita identicamente a áreas 

contínuas de até 100 hectares, somente poderá ocorrer 

se seu ocupante as tiver tornado produtivas com seu 

trabalho e o de sua família, comprovada a morada 

325 ANDRADE, Manuel Correia de. A questão do território no Brasil. 2. ed., São 
Paulo: Hucitec, 2004; BORGES, Torminn. Institutos básicos do direito agrário. 
8. ed., São Paulo: Saraiva, 1994; CARVALHO SANTOS, J. M. de. Código civil 
brasileiro interpretado. 6. ed., [S.l.]: Freitas Bastos, 1964; Falcão, Direito 
agrário brasileiro, citado; FOSTER, Germano de Rezende. A privatização das 
terras rurais. Barueri-SP: Manole, 2003; GUIMARÃES, Alberto Passos. Quatro 
séculos de latifúndio. 4. ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977; LIMA, Rafael 
Augusto de Mendonça. Curso de direito agrário. Rio de Janeiro: Renovar, 1994; 
LIMA, R.C. Pequena história territorial do Brasil: sesmarias e terras devolutas. 
4. ed., Brasília: Esaf, 1988; NOVOA, H. C. Discriminação de terras devolutas. 
São Paulo: Livraria e Editora Universitária de Direito, 2000; entre outros. 
326 Falcão, Direito agrário brasileiro, citado, p. 82. 
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“permanente” e a cultura efetiva pelo prazo mínimo de 

um ano e se não for proprietário de imóvel rural.327 

Ou, ainda, como sistematiza Stefanini, teria que haver os 

seguintes requisitos para a legitimação administrativa da posse, 

conforme entende o Incra, no âmbito federal: 

1º. quanto à dimensão da área: 100 hectares, 

independente da categoria modular da região (art. 171 

da Constituição Federal); 

2º. quanto ao aspecto físico: moradia habitual e cultura 

efetiva (art. 102, do Estatuto da Terra); 3º. quanto ao 

tempo: basicamente um ano, podendo em algumas 

hipóteses, ser este requisito postergado (art. 97, n. II, 

do Estatuto da Terra); 

4º. quanto à forma de exploração: agrária típica e 

direta do posseiro e de sua família (art. 2º, § 1º, a e 

art. 4º, nº II, do Estatuto da Terra).328 

Cumpridas essas exigências – o que é comum nas ocupações 

camponesas –, o direito à legitimação estava já bem definido: 

A legitimação de posse não é liberalidade, mas 

obrigação do Poder Público; não é direito preferencial 

na aquisição, mas um direito constituído do possuidor 

de terras públicas. Significa que a outorga formal do 

domínio a quem já o constituiu nos termos de lei é 

mero provimento administrativo.329 

327 Foster, A privatização das terras rurais, citado, p. 101. 
328 STEFANINI, L. Lima. A propriedade no direito agrário. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 1978. pp. 134s. 
329 Ibid., p. 132. 
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Não há como negar que o direito do posseiro, do pequeno, do 

camponês estava já bem explicitado, dispensando-se absolutamente 

qualquer nova legislação. Portanto, a normativa que se construiu, 

culminando na Lei no 11.952 de junho de 2009, objetivava, na 

verdade, atender o interesse da grilagem de terras na Amazônia. 

Nesse sentido:  

em diversos pontos, a Lei nº 11.952/09 afastou-se 

destes objetivos [legítimos], instituindo privilégios 

injustificáveis em favor de grileiros que, no passado, se 

apropriaram ilicitamente de vastas extensões de terra 

pública. Estas grilagens frequentemente envolveram 

emprego extremo de violência, uso de trabalho escravo 

e degradação, em grande escala, do meio ambiente.330 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira ainda chama a atenção para 

outra equiparação indevida: o posseiro e o grileiro. Referindo-se à MP 

458, comenta que “seu artigo 2º, contrário a qualquer manual 

acadêmico sobre a questão agrária, tenta igualar em direitos o 

grileiro e o posseiro. O posseiro tem pela Constituição Federal de 

1988 o direito à legitimação da posse, como informa o artigo 

191”331: 

Artigo 191 Aquele que, não sendo proprietário de 

imóvel rural ou urbano, possua como seu, por cinco 

anos ininterruptos, sem oposição, área de terra, em 

zona rural, não superior a cinquenta hectares, 

330 PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade contra partes da Lei 11.952/2009. 2009. p. 3s. 
331 Oliveira, As questões políticas..., citado [grifos no original]. 
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tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua 

família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a 

propriedade.  

Apesar disso, complementa Oliveira,  

o artigo 2º da MP 458 tenta criar a figura da 

“ocupação indireta: aquela exercida somente por 

interposta pessoa”, como se fosse dotada dos 

mesmos direitos daquela explicitada na ocupação 

direta. Tenta-se trazer nestas noções a ideia de posse 

direta e posse indireta, ambas consagradas no direito 

das coisas na jurisprudência do país. Na realidade, tudo 

indica que no caso dos grileiros se está diante de uma 

posse injusta e clandestina porque contrária ao 

ordenamento jurídico existente, ao contrário do que 

ocorre com o posseiro cuja posse tem respaldo na 

Constituição de 88. Cabe destacar também, que o 

parágrafo único do artigo 191 desta mesma 

Constituição indica que os imóveis públicos não serão 

adquiridos por usucapião. 

Entre as noções contidas neste artigo 2º há também a 

figura da “exploração indireta: atividade econômica 

exercida em imóvel rural, por meio de preposto ou 

assalariado”. Trata-se de outra tentativa de igualar o 

grileiro ao posseiro; pois em geral, o grileiro não ocupa 

de forma direta as terras, mas sempre usa de prepostos, 

ou seja, dos “laranjas”. Assim, é preciso insistir que 

grileiro não é posseiro. E por fim, incluíram também 

entre as noções aquela relativa à “cultura efetiva, a 

exploração agropecuária, agroindustrial, extrativa, 

florestal, pesqueira” etc. Assim, juntaram nesta noção 

às atividades típicas dos posseiros, aquelas dos grileiros, 

 



358 

 

tentando, pois, igualar as atividades típicas da grilagem 

que consubstanciam crimes e o direito de posse e as 

atividades próprias dos posseiros. Dessa forma, aparece 

explicitamente a outra intenção da MP 458 igualar em 

direitos posseiros e grileiros. Dessa forma, os posseiros 

ancorados nos artigos 5º e 6º, estão qualificados pelas 

suas características da posse expressa no artigo 191 da 

Constituição Federal de 1988, ou seja, pelas noções da 

ocupação direta e da exploração direta. Enquanto isso os 

grileiros serão contemplados pelo artigo 7 da MP 458.332 

4.1.2  Definições conceituais dos critérios exigidos para a 

legitimação de posse 

Muito se falou do exigido legalmente para se fazer jus à 

legitimação de posse. Entretanto, a tríade morada habitual; cultura 

efetiva e exploração direta do posseiro e sua família não podem ser 

entendidas pelo senso comum, pois são complexos conceitos e alvos 

de muita discussão e delimitação. Portanto, é necessário analisar o 

entendimento de cada um desses quesitos. 

4.1.2.1 Morada habitual 

Um dos principais critérios adotados para caracterizar uma 

ocupação como passível de ser alvo de legitimação de posse é a 

exigência de morada habitual. Por muitas vezes, uma visão 

332 Idem [grifos no original]. 
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preconceituosa e pouco crítica entende por morada habitual uma 

condição absolutamente incompatível com as estruturas básicas e 

tradicionais de habitação camponesa. 

Juridicamente, a morada habitual é um ponto de fundamental 

importância no contexto das leis agrárias brasileiras desde 1850333. 

“Ligada à cultura efetiva, a moradia habitual impôs-se como outro 

requisito básico na consolidação dos direitos dos ocupantes das terras 

públicas, dirigidos à legitimação e regularização de posse”.334 

A definição de morada não é algo tão direto, sendo importante 

chamar a atenção para suas distinções em relação aos significados de 

“residência” e de “domicílio”, como faz Carvalho Santos: 

Na distinção entre morada, habitação e residência, 

Chironi e Abello ensinam que morada, habitação e 

residência são conceitos afins, antes gradações de um 

mesmo conceito, mas se diferenciam pela amplitude do 

conteúdo e pelos efeitos jurídicos. A lei só à residência 

dá eficácia jurídica especial. A morada, a habitação, em 

si e por si, não constituem elemento do domicílio, 

sendo necessário uma residência definitiva, e com 

muito mais razão é insuficiente para determiná-lo a 

simples estada em caráter transitório (Espínola, 

Sistema, vol., I, pág. 349, nota; Chioroni e Abello, ob. 

cit., pág 241. Cf. Crome, Sistema, vol. I, pág. 222, 

nota 3; Endemann, ob. cit., vol. I, # 40; Scialoja, 

Bonfarte, Dizionario pratico de Diritto privado, vol. 2, 

verbo. “Domicilio, residenza, dimora”). Na doutrina, 

333 Cf. Stefanini, A propriedade no direito agrário, citado, p. 170. 
334 Idem. 
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exposta pelos melhores tratadistas, a expressão 

morada tem uma significação toda especial, para 

designar a residência temporária.335 

O civilista Silvio Rodrigues ajuda a compreender a diferença 

formal entre domicílio e residência pelo caráter de temporalidade 

peculiar ao primeiro. 

Embora a distinção entre domicílio e residência seja comum nos 

livros de doutrina, nem sempre ela se mostra tão marcada na prática, 

ou, mesmo, na ordem teórica. 

Nos sistemas como o nosso, em que se admite a 

pluralidade de domicílios, a distinção teórica é menos 

frisante [...] De resto, a própria lei ajuda a semear a 

confusão. A prova se vê no art. 32 do Código Civil, que 

considera domicílio da pessoa natural as diversas 

residências onde alternadamente viva [...] Note-se que 

tais residências não precisam coincidir com a ideia de o 

indivíduo as ocupar com ânimo definitivo; nem de delas 

fazer centros habituais de ocupação, porque a lei, em 

vez de usar a copulativa e, utilizou a disjuntiva ou para 

separar as duas locuções. Com efeito, diz: “diversas 

residências onde alternadamente viva, ou vários 

centros de ocupação habitual”. [...] 

O conceito de domicílio se distingue do de residência. 

Este representa uma relação de fato entre uma pessoa 

e um lugar, envolvendo a ideia de habitação. Enquanto 

o de domicílio compreende o de residência, acrescido 

335 CARVALHO SANTOS, J. M. de. Código civil brasileiro interpretado. 6. ed., 
[S.l.]: Freitas Bastos, 1964. p. 423. 
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do ânimo de aí fazer o centro de sua atividade 

jurídica.336 (RODRIGUES, 1967; 111s (notas))  

Stefanini questiona “como ficaria o conceito de morada habitual 

diante das diretrizes genéricas fixadas pela doutrina e pela legislação 

civil no tocante ao lugar onde o agricultor edifica seu abrigo e de sua 

família?”337; e, ainda, “O legislador da matéria agrária queria 

significar (residência ou domicílio) quando materializou na lei a 

expressão morada habitual?”338 (STEFANINI, 1978; 171s). Uma 

possibilidade de resposta vem com Plácido e Silva: 

Tecnicamente, morada não quer significar propriamente 

residência ou domicílio. Pode exprimir um lugar de 

parada ou permanência, sem o caráter definitivo, o 

animus manendi, que distingue a residência temporária 

ou provisória, não se manifesta em equivalência à 

residência na sua significação rigorosamente jurídica.339  

Stefanini define que morada habitual do possuidor é “o lugar 

onde se fixa o trabalhador, com ânimo de desenvolver neste local e 

imediações a sua atividade agrária definitiva, assentando, para este 

fim, seu teto habitacional”340. E o agrarista Torminn Borges, 

complementa Stefanini, ao estender o conceito de morada habitual: 

“[...] atende à exigência de morada no imóvel aquele que, com 

336 RODRIGUES, Sílvio. Direito Civil. 3. ed., Max Limonad, 1967. vol. I e vol. III. 
pp. 111s. (notas). 
337 Stefanini, A propriedade no direito agrário, citado, pp. 171s. 
338 Idem. 
339 DE PLÁCIDO E SILVA. Vocabulário Jurídico. Forense, 1968.; vol. I e II. p. 
1037. 
340 Stefanini, A propriedade no direito agrário, citado, p. 174. 
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moradia na gleba rural por ele ocupada, tem simultaneamente outra 

morada, onde houver interesses pessoais seus ou interesses 

familiares a salvaguardar”.341 

Dessa forma, enquadram-se na situação de morada habitual – 

sob a óptica jurídica –, por exemplo, os comuns casos de camponeses 

que por razões familiares ou pessoais tenham uma segunda 

residência, normalmente na cidade ou vila mais próxima. 

Carlos Frederico Marés, em interessante observação, acrescenta 

que não é possível entender morada habitual sem cultura efetiva e 

sem tornar a terra produtiva.342 

Naturalmente, as interpretações vistas não pretendem 

beneficiar o grileiro que tem a segunda “morada” nos bairros nobres 

das capitais. Mas, antes a frequente situação da família camponesa 

que precisa transferir os filhos (virtualmente, a esposa e os filhos) 

para a cidade próxima para que tenham acesso à escola, por 

exemplo. 

Sociologicamente, isso se explica na mesma direção: é bastante 

estudado o fato de, quando as condições permitem, no campesinato 

tradicional haver uma segunda residência na zona urbana, seja para 

estada em período de festas ou eleitorais, seja por conta da escola 

341 BORGES, Torminn. Institutos básicos do direito agrário. 8. ed., São Paulo: 
Saraiva, 1994. p. 142. 
342 Carlos Frederico Marés, comentário proferido por ocasião da arguição da 
defesa desta tese, em 26 de setembro de 2012. 
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para os filhos, como já observou, há tempo, Antonio Cândido, em 

Parceiros do Rio Bonito.343 

4.1.2.2 Cultura efetiva 

O direito agrário brasileiro entende a produção agropecuária 

como vocação natural do solo agriculturável. O imóvel rural sem 

exploração é um imóvel com vício sociodominial, sendo a cultura 

efetiva um requisito da função social a terra. 

O Estatuto da Terra expressa, em seu art. 2º, as hipóteses em 

que o imóvel rural atende a função social e arrola em suas 

disposições dois itens referentes à cultura efetiva, quais sejam: 

a. favorece o bem-estar dos proprietários e dos 

trabalhadores que nela labutam, assim como de suas 

famílias; 

b. mantém níveis satisfatórios de produtividade... 

As posses passíveis de serem legitimadas são, 

necessariamente, as ocupações camponesas, portanto, são 

obrigatoriamente cultivadas. Na área de estudo, comumente, a 

cultura efetiva se manifesta pelos roçados de mandioca, arroz, milho, 

feijão, mandioca etc., pela pecuária (geralmente de leite ou da 

específica etapa da cria) e pela criação de pequenos animais, como 

galinhas, patos, porcos, caprinos etc. 

343 CANDIDO, Antonio. Parceiros do Rio Bonito: estudo sobre o caipira paulista 
e a transformação dos seus meios de vida. 5. ed., São Paulo: Duas Cidades, 
1979. 
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4.1.2.3 Exploração direta do posseiro e sua família  

É frequente a concepção apressada e deturpada do que significa 

a exploração direta do posseiro e sua família, expresso aqui, 

simplesmente, como trabalho familiar. 

Obviamente, o trabalho do grupo familiar inclui formas de 

cooperação vicinais compreendidas em um amplo leque de 

variedades, como bem mostra, por exemplo, o trabalho de Maristela 

de Paula Andrade344. Em situações específicas, até mesmo o trabalho 

assalariado pode ser ocorrência, algumas vezes mais, outras menos, 

comum no mundo camponês: 

quando o número de membros da família é suficiente 

para a realização das tarefas da unidade produtiva, 

liberando um de seus membros para trabalhar “fora”. 

Em contrapartida, quando a família se contrai, por 

migrarem os irmãos ou os filhos, o camponês pode não 

mais dar conta das atividades acessórias...345  

Como as variantes de trabalho mais comumente encontradas 

na área de estudo desta pesquisa, podem-se citar a troca de dias, a 

compra de dias, os mutirões, entre diversas formas de associativismo 

na pecuária.  

344 Cf. ANDRADE, Maristela de Paula. Terra de índio: Terras de uso comum e 
resistência camponesa. São Paulo, 1990. Tese (Doutorado em Antropologia)– 
FFLCH-USP. 
345 SANTOS, José Vicente Tavares dos Santos. Os colonos do vinho. São Paulo: 
Hucitec, 1978. p. 38. 
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Não raro, encontram-se camponeses da área de estudo 

trabalhando fora de sua unidade doméstica. Trata-se de um traço 

bastante discutido da dinâmica da economia familiar camponesa. Isso 

se deve à  

distribuição desigual de trabalho agrícola durante o 

ano, isto é, da sazonalidade. A propósito, é muito 

significativa a designação de tempo de vacância 

agrícola como “tiempo muerto” em países hispano-

americanos. Em certas épocas, o trabalho da família é 

liberado e, com pouca intensidade e pouca “drudgery” é 

vantajoso utilizá-lo para estabelecer o equilíbrio 

econômico pela via do trabalho em outras atividades.346  

Não se trata, como inicialmente se pode pensar, de um trabalho 

“alternativo”, mas, antes, dir-se-ia “complementar”, que nada nega, 

ou, ao contrário, afirma a condição de campesinidade. 

Uma possibilidade muito comum na região para ocupar esse 

período de “tiempo muerto” são os garimpos. Sem querer nos 

alongarmos na temática, remete-se ao ilustrativo trabalho de Cyntia 

Martins e de Adalberto Paixão347 (1994) como referências de como a 

ida ao garimpo se coaduna com o trabalho agrícola e jamais pode 

representar, per se, qualquer alteração na condição de 

346 WOORTMANN, Klass. “O modo de produção doméstico em duas 
perspectivas: Chayanov e Sahlins”. Série Antropologia; Brasília: Departamento 
de Antropologia-UnB, 2001. p. 6. 
347 PAIXÃO, Alberto Eduardo Carneiro da. Trabalhadores rurais e garimpeiros no 
vale do rio Tapajós. Belém: Seicom, 1994. 

 

                                    



366 

 

campesinidade e alterar a condição de exploração direta da terra pelo 

posseiro e sua família. 

Importa chamar a atenção para o fato de que é muito diferente 

a situação do posseiro idoso, aposentado que, além de poucas 

condições físicas para o trabalho na terra, tem condição monetária de 

contratar o filho do vizinho – de quem “compra uns dias” – da figura 

do preposto, de que fala a legislação pela qual se pauta o Programa 

Terra Legal. 

 

4.1.3 A regra feita para ser fraudada e a floresta indo para o 

mercado de terras 

Passados três anos da assinatura da MP 458/2009 os resultados 

do Programa “Terra Legal” ainda são bastante tímidos348. Esta 

aparente contradição não encontra concretude no espaço agrário 

amazônico. Há hoje uma corrida ao mercado imobiliário na região. 

Nada inédito: a injeção de milhões de hectares em mercadoria e sua 

inserção no mercado imobiliário foram um dos pontos mais criticados 

da medida provisória que ensejou a Lei, inclusive com uma Ação 

348 Segundo Barreto et al. (Quem é dono da Amazônia?, citado), o programa 
“Terra Legal” alcançou em agosto de 2011, 87.992 posses cadastradas em 10,3 
milhões de hectares. No entanto, apenas 335 novos títulos foram emitidos, 
totalizando 611 títulos desde 2009. 
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Direta de Inconstitucionalidade movida pela Procuradoria da 

República.349 

Com a flexibilização da legislação agrária, a Lei passou a 

permitir a venda da área titulada a partir de três anos após a 

alienação, para imóveis acima de quatro módulos, e prazo de dez 

anos para áreas menores, numa clara diferenciação que privilegia a 

venda de imóveis maiores. Além disso, mesmo esses prazos em nada 

inibem a comercialização de “protocolos”, ou seja, a venda de áreas 

que ainda não foram tituladas, mas que já têm os trâmites para isso 

protocolados junto ao órgão que os providenciará.  

Qualquer pessoa poderá verificar na internet o crescimento de 

imóveis à venda na região, em situações no mínimo suspeitas e com 

flagrantes casos de grilagem e de venda do patrimônio ambiental. Há 

inúmeros sítios na internet em que pessoas vendem terras na 

Amazônia brasileira. A maior parte dos ofertantes do aquecido 

mercado imobiliário informa para contato telefones oriundos de 

estados que não o Pará, evidenciando não se tratarem do camponês, 

349 A Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) pede que sejam impugnados 
os artigos 4°, parágrafo 2°, 13, 15, parágrafo 1°, e 15, parágrafos 4° e 5°, 
todos da Lei no 11.952/2009. Segundo trecho da Adin, “[...] em diversos 
pontos, a Lei no 11.952/09 afastou-se da promoção da inclusão social e da 
justiça agrária para com os posseiros e do controle do desmatamento na região 
amazônica, em favor de grileiros que, no passado, se apropriaram ilicitamente 
de vastas extensões de terra pública. Essas grilagens frequentemente 
envolveram o emprego de extrema violência, uso de trabalho escravo e 
degradação, em grande escala, do meio ambiente” (PROCURADORIA GERAL DA 
REPÚBLICA. Ação Direta de Inconstitucionalidade contra partes da Lei no 
11.952/2009). 
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que explora sua posse a partir do trabalho familiar. Alguns imóveis 

chamam a atenção pela localização, como os exemplos a seguir: 

Vende-se 10 lotes de 1.000 alq juntos, 07 lotes de R$ 

100 Alq. e 03 R$ 150,00 [sic] fora de área de risco 

(parque ou reserva indígena) protocolo interpa, pedido 

de titulação já complementadas, georreferenciamento, 

subsolo requerido no DNPM, 70% plana, queda D'água, 

frente com rio Curuá, semi navegável, boa de madeira, 

estrada regular, a 130 km de Novo Progresso PA, 

campo de pouso próximo, Aceita automóvel ou 

máquinas pesadas em parte do negocio. Tratar: 

Antonio [...] - telefone: 0 66 3552-XXXX / 0xx 66 

9639-XXXX - Guarantã do Norte/MT.350  

Do mesmo vendedor, que já acumularia, então, mais de 14 mil 

hectares, outro anúncio: 

Vende-se 3 áreas de 1.000 alq. cada, em mata alta, as 

áreas são juntas, vende-se também separadas, a 25 

km de Morais de Almeida-PA, a 7 km da BR-163, 

estrada boa até dentro da área, boa de água, energia 

próxima, 80% plana, escrituradas, impostos em dia, 

valor R$ 800,00 alq. recebe-se maquinas pesadas, 

veículos leve e pesado, imóvel dependendo a 

localização. Tratar: Antonio [...]– telefone: 0 66 3552-

XXXX / 0xx 66 9639-XXXX - Guarantã do Norte/MT.351 

350 Todos os anúncios foram selecionados no sítio: 
<http://www.anunciosbrasil.com.br/para_novo_progresso 
_mato_grosso_vende_se_fazenda_em_novo_progresso_pa-o16636-en.html>. 
Acesso em: jun. 2010. 
351 Idem. 
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As duas áreas – caso se encontrem fora de terras indígenas ou 

unidades de conservação, como anunciado – estão em região de 

atuação do Programa Terra Legal. Como se nota, a área única e 

contígua foi desmembrada para efeitos de enquadramento nos 

tamanhos tituláveis segundo a legislação. 

Os dados mais recentes do Cadastro do Incra levantados por 

Gerson Teixeira352 não deixam margem para dúvidas. Apontam as 

expectativas geradas pelas ações (ou promessas) federais de 

regularização fundiária na região como responsáveis por uma 

verdadeira “corrida pela terra e pelos bens ambientais no Brasil e, 

mais especificamente, na Amazônia”.  

4.1.4  Contra a lei, novas leis  

A MP 458 cravou um novo marco para a aquisição de terras 

públicas por particulares na Amazônia Legal. Um instrumento que 

permite alterar a situação jurídica de 67 milhões de hectares é sem 

dúvida uma novidade de grandes dimensões políticas. Esse fato, 

portanto, insere-se num contexto maior.  

A instituição de um novo Código Florestal, os inúmeros ataques 

aos direitos territoriais de populações indígenas e quilombolas, a 

redução de unidades de conservação por meio de medidas provisórias 

352 TEIXEIRA, Gerson. “Agravamento do quadro de concentração da terra no 
Brasil?”. Boletim DATALUTA, São Paulo, jul. 2011. 
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ilustram um cenário de remoção de todo um aparelho jurídico em 

favor de novas estruturas econômicas e de poder político.  

O propósito conservador é rediscutir todos os territórios de 

comunidades tradicionais: indígenas, quilombolas, faxinais, fundos de 

pasto, quebradeiras de coco babaçu, ribeirinhos etc. Às vezes, são 

tantas as formas de pressão, no Judiciário, no Executivo e no 

Legislativo, e tantos são os meios para divulgá-las, que parece 

estarmos assistindo a uma campanha de desterritorialização. Trata-se 

de uma maneira de criar uma nova estabilidade jurídica para a ampla 

territorialização do capital. 

Contra ela, espera-se que se levante ainda corajosa resistência, 

que inclusive imprima um novo marco da luta pela terra na 

Amazônia. Como bem apontou Oliveira, demonstrando que nos 

conflitos acontecidos nos últimos anos, “os posseiros voltam a 

assumir o protagonismo da luta camponesa pela terra no Brasil”.353 

O silêncio dos movimentos sociais, portanto, faz temer que se 

permita a repetição do ocorrido, por exemplo, na região de Marabá, 

onde após ter-se entregue toda a terra ao latifúndio, eclodem sérios e 

sangrentos conflitos com camponeses em luta pela terra. 

353 OLIVEIRA, Ariovaldo U. de. “Os posseiros voltam a assumir o protagonismo 
da luta camponesa pela terra no Brasil”. In: CANUTO et al. Conflitos no campo 
Brasil 2010. Goiânia: CPT; 2011. 
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Mapa 4.2 – Terras públicas griladas em Santarém. Mesmo após a Operação 

Faroeste, nem um só palmo de terras foi retomado e tudo continua nas 
mãos dos mesmos grileiros. 
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Mapa 4.3 – Detalhe de três grilagens com uso de “laranjas”. Gleba Pacoval 
e adjacências. Santarém. 
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Tabela 4.1 – Informações das referências do  
Mapa 4.3 
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5 Assentamentos de Papel, Madeira de Lei 
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No final de janeiro de 2007, o Ministério do Desenvolvimento 

Agrário (MDA) divulgou o cumprimento de 95% da meta de 

assentamentos objetivadas no II Plano Nacional de Reforma Agrária 

(IIPNRA) para o primeiro mandato do governo Lula. Segundo o MDA, 

das 400 mil famílias previstas, foram assentadas 381.419. Dessas, 

49,22% na Amazônia. 

Passados quase quarenta anos desde os projetos de colonização 

da Amazônia empenhados pela ditadura militar, ainda se identificam 

os traços do que mostraram Oliveira, Ianni, Martins e outros: a 

reforma agrária do Brasil inteiro continua se concentrando, cada vez 

mais, na Amazônia. Permanece a necessidade de esvaziar a 

inquietação social causada pela concentração fundiária sem perturbar 

os interesses em jogo, de modo a não se permitir qualquer vislumbre 

de redistribuição da terra. Ou seja, a reforma agrária mantém 

intocada a “sagrada instituição” do latifúndio.354 

Estado e interesses do capital privado, lado a lado, há décadas 

e sob diversas bandeiras e lemas, articularam políticas territoriais à 

implantação dos projetos econômicos na fronteira amazônica. 

Grandes projetos minerais e agropecuários na Amazônia articulavam-

354 Sobre o quadro histórico desse processo, veja-se, entre outros, OLIVEIRA, 
A. U. Amazônia: monopólio, expropriação e conflito. 5. ed., Campinas: Papirus, 
1995; _____. A fronteira amazônica mato-grossense: grilagem, corrupção e 
violência. São Paulo, 1997. Tese (Livre-docência em Geografia) – FFLCH-USP; 
_____. “A inserção do Brasil no capitalismo monopolista mundial”. In: ROSS, J. 
L. S.(org.). Geografia do Brasil. 4. ed., 1. reimpr., São Paulo: Edusp, 2003; 
IANNI, O. Colonização e contra-reforma agrária na Amazônia. Petrópolis: 
Vozes, 1979; e BARATA, R. “O terror e as artimanhas da contra-reforma agrária 
paraense”. In: CARUSO, M. M. L.; CARUSO, R. C. (orgs.). Amazônia, a valsa da 
galáxia. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2000. 
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se à geopolítica estatal, que os servia com obras rodoviárias, 

hidrelétricas, incentivos fiscais e, também, com projetos de 

colonização, chamados então de “reforma agrária”. 

A já comentada explanação do geógrafo Ariovaldo Umbelino de 

Oliveira, a instalação do grande latifúndio na Amazônia, para se 

viabilizar haveria que ser precedida e acompanhada do plano de 

assentamentos. A “reforma agrária na Amazônia” encobria, então, a 

intenção de levar os trabalhadores a “abrir” a região e a ocupar 

espaços como contingente necessário de mão de obra para que, 

então, o grande capital pudesse instalar-se. Em muito pouco tempo 

passou-se, em caráter oficial, a oferecer imensas extensões de terra 

a grandes grupos econômicos. O discurso em prol dos pequenos tinha 

também a função de dar certo manto de legitimidade aos préstimos 

que estavam por vir aos grandes. Entre eles, a já citada benevolente 

política de incentivos fiscais (Fidam – Fundo para Investimentos 

Privados do Desenvolvimento da Amazônia), que poderiam chegar a 

100% de dedução em Imposto de Renda, além de um amplo suporte 

de recursos financeiros.355 

Diferente dos eventos da década de 1970, a “reforma agrária 

na Amazônia” acontecida entre 2005 e 2006, especialmente na SR30, 

não rumou ao abastecimento de mão de obra para os “investidores 

na Amazônia” e tampouco se preocupou com a demanda dos 

camponeses sem terra. Os assentamentos criados neste momento no 

oeste do Pará, antes, prestaram-se a abastecer o lucrativo 

355 Oliveira, A fronteira amazônica mato-grossense, citado, v. 1, p. 56s. 
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agronegócio da madeireira com terras com situação fundiária regular, 

onde possam ser aprovados projetos para extração madeireira aptos 

a auferirem preços algumas vezes maior por revestirem-se – ainda 

que muito superficialmente – de um ralo verniz de legalidade. E, de 

quebra, corroboraram com a inflação fictícia dos números da reforma 

agrária. 

Esses assentamentos garantem também a geração de números 

fictícios para serem usados como propaganda política de uma reforma 

agrária que, na verdade, não aconteceu. 

Em linhas gerais, este capítulo se dispõe a demonstrar: 

1. o processo e os mecanismos segundo os quais Estado e 

grupos econômicos arquitetaram políticas territoriais para 

revestir de legalidade e viabilizar o saque das florestas 

públicas na Amazônia; 

2. o anúncio de enorme e fictício número de famílias 

assentadas e a factual negação da reforma agrária àqueles 

que, há muito, lutam pela terra de trabalho para 

abastecerem suas famílias. 
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5.1 Ilegalidade fundante 

Como visto no Capítulo 2, a maioria das terras na área de 

atuação da SR30 pertence à União. Isso se deve à promulgação do 

Decreto-Lei no 1.164, de 1971, que federalizou uma faixa de 200 

quilômetros ao longo das rodovias federais existentes, em construção 

ou projetadas, e ao Polígono de Altamira, uma área de 6 milhões de 

hectares, desapropriada pelo Decreto no 68.443/1971 e destinada à 

implantação de programas de reforma agrária (Mapa 2.1). 

Apesar dessa condição, ao longo de toda a BR-163 e no 

Polígono de Altamira não se encontra um palmo de chão que não 

esteja apropriado, comumente por grandes fazendas e grupos 

madeireiros. 
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No discurso desenvolvimentista reproduzido por grileiros e 

madeireiros, mesmo quando esse “empreendedor” rouba territórios 

indígenas e de outras populações tradicionais, valendo-se sempre de 

violência, há quem defenda que, ao expropriar essas populações e 

relegá-las ao subemprego, fazem um grande bem, salvando-as de 

seu modo pré-histórico de mísera existência e promovendo-as à 

moderna condição de “empregadas”. Ou seja, ao roubarem-lhes tudo, 

os “empreendedores” da Amazônia estariam desempenhando uma 

ação “civilizatória”. 

Em Mato Grosso, a tomada de grande parte dos territórios das 

populações indígenas – e um longo enredo de massacres testemunha 

a “metodologia” adotada – acabou sendo legitimada por tortuosos 

caminhos356. Aliás, nesse enredo, foi expedida documentação para 

muitas áreas onde hoje se encontram os campos da soja, nosso 

“orgulho nacional”, o paradigma do agronegócio. 

No oeste do Pará, apesar de imensas extensões serem 

controladas por grileiros, eles não conseguiram “esquentar” a 

apropriação. Para muitos, isso não causa maiores problemas. Vendem 

seus bois357, sua soja, seu arroz ou qualquer outra coisa que plantem 

ou criem sem que ninguém pergunte se a área onde isso foi 

356 Sobre os meios para titulação das terras em Mato Grosso, veja-se amplo 
estudo em Moreno, Os (des)caminhos da apropriação capitalista..., citado. 
357 Devido a compromissos firmados entre o Ministério Público Federal e 
frigoríficos, esses se comprometeram a exigir de seus fornecedores, após 31 de 
janeiro de 2010, um controle de que a carne comercializada não seria fruto da 
criação de gado em novos desmatamentos. Essa nova situação, se levada 
adiante com seriedade, tende a alterar a facilidade ao grileiro que pratica 
pecuária.  
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produzido é documentada ou se é terra pública ilegalmente tomada. 

Até para obtenção de financiamentos, o grileiro não encontra grandes 

empecilhos. Quando os bancos públicos endurecem um pouco, pode-

se obter recursos com a Cargill, por exemplo, que patrocinou na 

região de Santarém a derrubada de florestas primárias e o plantio de 

soja em áreas sem nenhuma documentação de propriedade, no mais 

claro incentivo à grilagem e ao crime ambiental.358 

A extração madeireira diferencia-se da agropecuária: o 

mercado é um pouco mais seletivo em relação à origem do produto, e 

a fiscalização ambiental é (ou ao menos estava entre 2004 e 2009)359 

358 TORRES, Mauricio. Soja, substantivo masculino: inventário crítico da 
grilagem no Planalto Santareno. Mimeo. 
359 A região conheceu dois momentos distintos e efetivos em que – ainda que 
com recursos irrisórios frente à necessidade – houve controle na fiscalização de 
extração ilegal de madeira. Um deles iniciou-se em 2004, com a gerência do 
Ibama de Santarém sob o comando de Paulo Mayer e uma efetiva ação do 
escritório do Ibama de Itaituba, sob a batuta de José Kalrson Correia da Silva. 
Sobre esse momento, ver TORRES, Mauricio. “Fronteira, um eco sem fim”. In: 
_____ (org.). Amazônia Revelada. Brasília: CNPq, 2005, pp. 411s. Outro 
período de pressão sobre os madeireiros foi de maio de 2007 a novembro de 
2008, quando Daniel Cohenca ocupou a gerência do Ibama em Santarém. A 
incisiva ação de Cohenca enfureceu madeireiros (e os políticos com campanhas 
eleitorais financiadas por eles) a ponto de ter sido exonerado do cargo após 
uma verdadeira tramoia de acusações. Depois de ter sido inocentado de todas 
as acusações, Cohenca veio a público e denunciou os reais interesses 
encobertos pelas acusações sobre ele e por sua exoneração. Sobre o caso, 
veja-se “Daniel Cohenca, ex-gerente do Ibama de Santarém, diz que PT usou 
órgão para vencer eleições municipais no Oeste do Pará”. Disponível em: 
<http://www.paju.net.br/velhos-novos-verdes/daniel-cohenca-ex-
superintendente-do-ibama-de-santarem-diz-que-pt-usou-orgao-para-vencer-
eleicoes-municipais-no-oeste-do-para/>. Acesso em: fev. 2010; e COHENCA, 
Daniel. Nota de esclarecimento: inocentado das acusações, Daniel Cohenca 
mostra o real motivador de sua exoneração da Gerência do Ibama de 
Santarém“. Disponível em: <http://candidoneto.blogspot.com/2010/01/pratos-
limpos.html>. Acesso em: mar. 2010. 
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relativamente presente no controle de estocagem e transporte de 

madeira. Portanto, para transportar e vender madeira, há que se ter 

a devida licença e, para tal, teoricamente, seria necessária a 

documentação fundiária da área de extração. 

Porém, a complacência de sucessivos governos com a grilagem 

decidiu que seria rigor excessivo exigir a prova de propriedade da 

terra para se conceder a autorização para extração madeireira. Assim 

foi até 2004. O saque das florestas públicas em benefício de uma 

meia dúzia de madeireiros era oficialmente licenciado. 

O Ibama, até então, admitia, no lugar do título de propriedade, 

um documento emitido pelo Incra no qual constasse apenas que o 

requerente controlava a área em questão, eram as corriqueiras 

“Certidões de Posse”, comuns em quase todos os processos de 

aprovação de Planos de Manejo Florestal (PMF). A partir de 2004, o 

Ibama começou a se posicionar no sentido de não mais abrir mão do 

efetivo documento fundiário para fins de emissão de licença de 

exploração florestal, não mais bastaria a apresentação das “Certidões 

de Posse”, sempre, emitidas pelo Incra, e, muitas vezes, em favor do 

grileiro que pagasse mais, como foi bastante aclarado por ocasião da 

Operação Faroeste, da Polícia Federal, no final de 2004.360 

360 Sobre a emissão de Certidões de Posse para aprovação de PMF, veja-se 
Torres, “Fronteira, um eco sem fim”, citado; e também a ampla divulgação a 
respeito da Operação Faroeste, deflagrada pela Polícia Federal em dezembro de 
2004, que levou à prisão do então superintendente do Incra no Pará e de vários 
outros grileiros e servidores públicos. 
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Na época, o Incra supostamente implementava um plano de 

geocadastramento da ocupação do solo no entorno da BR-163, em 

combate à grilagem. Porém, na realidade, os trabalhos da autarquia 

desviavam sua vital função e punham-se a favor da regularização de 

ocupações ilícitas: ao invés de agir no sentido de assegurar o direito 

à terra dos pequenos posseiros, o trabalho realizado consolidava a 

grilagem e a exploração das florestas exatamente por aqueles que os 

expropriam.361 

Como apurado pela Polícia Federal em 2004, o Incra passou a 

agir como um escritório particular para promover a grilagem dos 

madeireiros, explorando terras que não lhes pertenciam, terras da 

União, terras que, por legitimidade, caberiam justamente à população 

que esses madeireiros vinham assumidamente expropriando. E o 

desvio de ações da autarquia tinha conhecimento e conivência de 

instâncias mais altas, como esclareceu o próprio representante do 

setor madeireiro, Luís Carlos Tremonte, presidente do Sindicato da 

Indústria Madeireira do Oeste Paraense (Simaspa), em depoimento à 

CPI da Biopirataria, em 2005. Tremonte, ao buscar dar legitimidade à 

tramoia, acaba por narrar a trajetória para que tudo fosse acordado 

em Brasília, com a participação inclusive dos, então, presidente do 

Incra, Rolf Hackbart, do presidente do Ibama, Marcos Barros, e da 

ministra do Meio Ambiente (MMA), Marina Silva: 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes 

Thame) - O senhor já fez algum tipo de negociação 

com funcionários do IBAMA do Pará ou de Brasília, ou 

do Ministério do Meio Ambiente? [...]  

361 Torres, “Fronteira, um eco sem fim”, citado. 
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O SR. LUIZ CARLOS TREMONTE - Fiz, fiz com a 

Ministra Marina Silva, com o Presidente [do Ibama] 

Marcos Barros, com o Presidente Rolf, do INCRA, e com 

todo o staff do IBAMA. Quando falo fiz, em nome do 

sindicato.  

O SR. PRESIDENTE - Sim. E que tipo de acordo o 

senhor fez?  

TREMONTE - Para que a gente possa trabalhar, 

liberando projeto de manejo. Por exemplo, o primeiro 
acordo foi feito no dia 30 de agosto do ano 
passado [2004]. Como é que foi feito esse acordo? 
Por conta do asfaltamento da BR 163, os projetos 
de manejo que estavam naquela linha lá, eles 
teriam uma preferência para serem 
georreferenciados e, dessa forma, dando 
legalidade para que nós pudéssemos trabalhar, de 

forma transitória, até que o projeto de lei de concessão 

florestal pudesse tramitar e andar. Isso realmente 

ocorreu. No dia 15 de setembro, a Ministra 
prometeu para nós, em 15 dias, que o INCRA 
começaria a fazer o trabalho de campo – isso 
verdadeiramente ocorreu. Porém não se concluiu. 
Dos 78 projetos que nós passamos para o IBAMA, na 

época, para a própria Ministra Marina Silva, eles, na 

época, caíram para 49, e o INCRA só conseguiu 

georreferenciar 33 projetos de manejo. Esses projetos 

de manejo foi uma equipe aqui de Brasília, chefiada 

pela Dra. Cristina Galvão, com a intenção de liberá-los 

para que salvassem a safra 2004, apesar de já estar no 

final da safra. E, no dia 7 de dezembro, tivemos uma 

reunião em Santarém, chefiada pela Dra. Cristina 

Galvão, com todos os engenheiros florestais detentores 

desse projeto, na qual foi liberado, seriam liberadas as 

coordenadas desse projeto à tarde, para que os 

engenheiros fizessem as correções ideais. Infelizmente, 

naquele dia houve uma ação da Polícia Federal, se não 
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me engano, chamada Faroeste, na qual prenderam 11 

funcionários do INCRA, inclusive o superintendente. A 

partir de lá, nunca mais evoluiu. São projetos lícitos, 

projetos georreferenciados pelo INCRA, e que nós até 

hoje lutamos para que esses projetos sejam liberados, 

porque não tem por que não liberar. Nós não fizemos 

negócio com um funcionário, nós fizemos negócio com 

a instituição.362 [Grifos nossos] 

A ilegalidade generalizada na região é tamanha que, 

abertamente, Tremonte se diz traído e reclama que Incra e Ibama 

descumpriram sua parte no acordo ao interromperem a tramoia de 

usar dinheiro público para legitimar a grilagem dos madeireiros.363 

De qualquer forma, o cumprimento, por parte do Ibama, das 

exigências legais de título fundiário para o licenciamento da extração 

madeireira dificultava as coisas para a ilegal atividade madeireira 

continuar a pilhagem das terras públicas. Mesmo porque foi 

promulgada, ainda, uma medida do Incra e do MDA que dificultava 

bastante o caminho que a grilagem trilhava, a Portaria Incra/MDA no 

10 de 10 de dezembro de 2004. 

362 Depoimento de Luiz Carlos Tremonte à CPI da Biopirataria, nº 1136/05. 
Brasília, 11 ago. 2005. Disponível em 
<http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/cpi/pirataria 
_nt110805.htm>. Acesso em: out. 2006. Neste ponto do depoimento o 
deputado Zé Geraldo, do PT paraense, bastante conhecido por sua mediação 
nos pactos envolvendo madeireiras, até então absolutamente calado, 
interrompe: “O SR. DEPUTADO ZÉ GERALDO – Sr. Presidente, posso fazer uma 
questão de ordem? Desculpe-me interromper [...]”, e desvia completamente o 
assunto que não é retomado. 
363 Em Torres, “Fronteira, um eco sem fim”, citado, pp. 315-317, publicado 
meses antes desse depoimento, denunciava-se a negociata exatamente como 
Tremonte viria a confessá-la nesse depoimento. 
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5.2 Anúncio do asfaltamento da BR-163 e a 

aceleração da grilagem 

Em meados de 2004, as notícias sobre o asfaltamento da BR-

163 promoveram um enorme aquecimento no já movimentado 

mercado de compra e venda de terras públicas no oeste do Pará. 

Escritórios especializados em formalizar os processos de 

regularização fundiária valiam-se de um sofisticado aparato: imagens 

de satélites sempre atualizadas, aparelhos de GPS, aviões para 

sobrevoos, técnicos qualificados etc. Ao lado disso, pistoleiros 

garantiam, nos mais arcaicos moldes, a “limpeza”, expulsando 

pequenos ocupantes e populações tradicionais. 
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Resumidamente, o procedimento para a grilagem das terras 

junto ao Incra seguia, então, basicamente o seguinte trâmite364: 

1. Elaboração de mapas com o loteamento da área pretendida em 

partes de, no máximo, 2.500 hectares, respeitando-se o 

tamanho máximo permitido, pela Constituição de 1988, para 

aquisição de terras públicas. 

2. A cada lote atribuía-se um nome diferente, os famosos 

“laranjas”. Cada um deles, na versão alegada da fraude, 

ocupava a terra e, consequentemente, requeria-a ao Incra. 

Para cada lote dava-se entrada em um processo independente, 

como se de fato cada um fosse ocupado e pleiteado por uma 

pessoa diferente. Comumente, todos os processos tinham o 

mesmo representante legal, ou, então, já estavam todos 

compromissados por instrumentos particulares à mesma pessoa 

e sempre eram protocolados no Incra em um só bloco, tendo 

números de entrada e horários sequenciais. 

3. Após protocolar o processo no Incra, esperava-se pela vistoria 

realizada pelos técnicos do Incra. Nesse momento, era 

importante ter-se uma parte de cada um dos lotes desmatado 

para se demonstrar a efetiva ocupação da terra e seu status de 

“posse produtiva”. Chegava-se ao requinte de se empregar 

364 Como visto no Capítulo 4, após a Medida Provisória no 458 e a 
implementação do Programa Terra Legal, os procedimentos para a grilagem de 
terras rotulando-se como “regularização fundiária” alteraram-se bastante.  
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caseiros com o registro na carteira profissional com o nome do 

laranja como contratante. 

4. Após a vistoria, a terra sofria uma vertiginosa valorização. É na 

vistoria que, teoricamente, certificava-se a veracidade da 

ocupação, ainda que isso nada representasse em termos de 

alienação do patrimônio público ao requerente. 

Apesar de nenhum título haver sido expedido por esse 

procedimento365, era consenso na região de que o resultado do 

trâmite seria líquido e certo e os protocolos dos processos seriam 

negociados como se fossem o mais sólido título dominial. A 

responsabilidade disso também deve ser dividida com entidades como 

o Basa/FNO que, até a época, liberava financiamento somente com o 

protocolo de requisição de compra da terra. 

No início de novembro de 2004, no Incra de Belém, confirmou-

se o esquema das vistorias e do uso dos laranjas. Apenas como 

exemplo, pode-se citar o caso de uma área contígua, dividida em 

processos como mostra a seguir a Tabela 5.1. 

O uso de laranjas para a apropriação de terras públicas chegou a 

se profissionalizar e a se valer de inventivos métodos, como foi 

detectado por uma ação conjunta do Ministério Público e outros órgãos 

na região. Felício Pontes Jr., procurador da República no Pará, relata 

que, em meados de 2002, o Polo Institucional de Novo Progresso 

365 Segundo informação prestada verbalmente pelo serviço de cadastro do Incra 
em 2004. A SR30 ainda não existia e a superintendência responsável pela área 
e, portanto, consultada foi a SR01, em Belém. 
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reuniu em um mesmo prédio o Incra, o Ibama, a Receita Federal, a 

Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Nessa ocasião, mais de 

trezentas madeireiras foram autuadas. Grande número delas usava 

“laranjas”. Chamou a atenção que a maioria dos laranjas vinha de 

Marília, interior de São Paulo. Pontes explicou o porquê: meses antes, 

publicou-se num jornal de Marília um anúncio de emprego, as pessoas 

se apresentaram e preencheram cadastros para concorrer às vagas. 

De posse dos dados de tais cadastros – nome, RG, CPF etc. –, deram-

se entrada em processos de regularização fundiária e madeireiras 

foram abertas em nome dessas pessoas.366 

Tabela 5.1 – Áreas vistoriadas pelo Incra entre 7 e 20 de outubro de 2004. 

Nome Código Imóvel Área Município Obs. 
José Paulo 
Castanho 
Rodrigues 

Jardim 

9500258
769339 

Faz. Black 
Bird 2.400 Novo 

progresso 
BR-163 – 
manejo 

Priscila 
Castanho 
Rodrigues 

Jardim 

9500258
768952 

Faz. 
Tucuruvi 2.400 Novo 

progresso 
BR-163 – 
manejo 

João Marcio 
Castanho 
Rodrigues 

Jardim 

9500258
769258 

Faz. Cedro 
Rosa 565 Novo 

progresso 
BR-163 – 
manejo 

Aracy 
Castanho 
Rodrigues 

Jardim 

9500258
769096 

Faz. Ouro 
Verde 2.400 Novo 

progresso 
BR-163 – 
manejo 

Noé Marcos 
Castanho 
Rodrigues 

Jardim 

9500258
769177 

Faz. 
Esmeril 2.400 Novo 

progresso 
BR-163 – 
manejo 

FONTE: Incra, SR01, nov. 2004. 
 

366 Comunicação pessoal, outubro de 2004. 
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Em muitos e bons trabalhos publicados, expõe-se um percurso 

“clássico” da ocupação da terra pública: 

1. GRILEIRO – comprando de um terceiro ou simplesmente 

ocupando a terra, demarcando-a por meio de uma picada aberta no 

perímetro da área. 

2. MADEIREIRO – geralmente muito capitalizado (nessa ou em 

outra atividade), investe na abertura de estradas para a retirada de 

madeira. 

3. PECUARISTA – valendo-se das estradas abertas pelo 

madeireiro, faz a derrubada da mata, ateia fogo e semeia pastagens. 

A grilagem na região da SR30 segue esse roteiro. Porém, 

verifica-se uma circunstancial fusão desses sujeitos. Em 2004, 

implementou-se em Itaituba uma fiscalização mais rígida para o 

transporte de madeira. Isso criou uma demanda pela ATPF 

(Autorização de Transporte de Produtos Florestais, então, o 

documento válido para transportar a madeira). Para a expedição 

dessa guia, é necessária a aprovação de um plano de manejo 

florestal e, para essa aprovação, é preciso certificar a regularidade 

fundiária da terra. Como a imensa maioria das terras da região 

pertence à União, os madeireiros entram na atividade da grilagem e, 

muitas vezes, tornaram-se até “pecuaristas”, como forma de 

consolidar a posse e efetivar a grilagem. 

Conforme comentado, até 2004, o Ibama se posicionava no 

sentido de abrir mão do documento fundiário para fins de aprovação 
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de planos de manejo, bastando para tanto a apresentação das 

absurdas “Certidões de Posse” emitidas pelo Incra em favor do 

grileiro que pagasse mais, como se viu na Operação Faroeste. Era 

suficiente declarar que a área na qual se desenvolveria o projeto 

estava de fato ocupada pelo requerente e não havia sobreposição de 

protocolos de declaração de ocupação daquela terra. 

Os madeireiros, mais bem articulados, tomaram a dianteira na 

disputa para a apropriação da terra. 

No escritório do Incra em Belém havia, em novembro de 2004, 

em um mapa de terras vistoriadas (Figura 5.1 e Tabela 5.2), a 

marcação de áreas esparsas, longínquas umas das outras. O critério 

para definição da ordem das áreas a receber vistoria não seguia 

nenhuma programação de percurso, nem tampouco de data – 

priorizava-se uma relação de 28 requerentes encaminhada pelo 

Ibama (Ofício no 361/2004) ao Incra. A lista das áreas vinha em 

papel timbrado do Simaspa (Sindicato das Indústrias Madeireiras do 

Oeste do Pará) e dizia: “Segue abaixo listagem de projetos 

prioritários indicados pelo Simaspa a serem vistoriados pelo Incra”. 

Tudo partira de um ofício enviado pelo Simaspa à superintendência 

do Ibama em Belém. Note-se que o ofício salta a gerência de 

Santarém, sendo protocolado diretamente em Belém (à época, o 

gerente em Santarém era Paulo Maier, que mantivera sempre 

posturas éticas e inflexíveis quanto à exploração de madeira em 

terras sem a documentação fundiária hábil). 
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Figura 5.1 – Imóveis georreferenciados pelo Incra em ação de 
“regularização fundiária”. 
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Tabela 5.2 – Relação de áreas vistoriadas pelo Incra em ação de 
“regularização fundiária”, entre 7 e 20 de outubro de 2004. 

RELAÇÃO DE ÁREAS VISTORIADAS DE 7 A 20 DE OUTUBRO 
ID PROPRIETÁRIO CÓDIGO IMÓVEL GLEBA ÁREA PT PERIM PT MUNICÍPIO OBS. 

1 JORGE VALENTINI 
CAMILOTTI 

000043926
8840 FAZ. IMBAÚBA  916,6000   NOVO 

PROGRESSO 
BR-163 
MANEJO 

2 ALCIDES 
BUSARELLO 

950033127
4505 

SÍTIO SANTA 
LUZIA  62,0000   NOVO 

PROGRESSO BR-163 

3 RISSIERI RUARO 042021035
4750 SÍTIO RUARO  130,0000   NOVO 

PROGRESSO BR-163 

4 JOSÉ SOARES 
SIQUEIRA 

815055072
2578 FAZ. FLORESTA  2.499,5000   NOVO 

PROGRESSO BR-163 

5 ARI LEITE        0   BR-163 
6 IVANETE CERETTA        0   BR-163 
7          0   BR-163 

8 
FRANCISCO DE 
ASSIS IUNG H. 
JUNIOR 

       0   BR-163 

9 JULIANO E. R. 
HENRIQUE        0   BR-163 

10          0   BR-163 

11 DEBORA FRANCA 
TERNIN        0   BR-163 

12 CELSO WOBETTO        0   BR-163 

13 PABLO ANDRE 
MISSIO        0   BR-163 

14 ALAIDES CAMILO 
FRANCA        0   BR-163 

15 JOÃO        0   BR-163 

16 ADILIO ARMANDO 
GABRIEL        0   BR-163 

17 JUNIOR PIOVESAN        0   BR-163 
18 NERCI DA SILVA        0   BR-163 
19 NILSON WOBETTO        0   BR-163 
20 PEDRO DALASTRA        0   BR-163 
21          0   BR-163 

22 
SERGIO 
CARDOSO DE 
CAMPOS 

95001719
97025 FAZ. MENOLI PACOVAL 2.495,5688   URUARÁ BR-163 

23   95001737
02740 FAZ. SOUSA      SANTARÉM BR-163 

24 JAIME SIMONI 95001718
55158 FAZ. SIMONI PACOVAL 1005,3445   URUARÁ BR-163 

25 RISOMARA 
PANTOJA MOTA 

950017365
1142 FAZ. PANTOJA TRAIRÃO 1.028,2000   URUARÁ-

SANTARÉM BR-163 

26 
MARCOS 
FRANKLIN LOPES 
MAIA 

95001719
97297 FAZ. EVELYN PACOVAL 1876,5229 20390,19 URUARÁ BR-163 

27 MARCELO 
MARANHA 

95001719
95596 

FAZ. BOM 
JESUS PACOVAL 748,9229   URUARÁ BR-163 

28 FABIANO LEO 
ROCKEMBACK 

95001718
55310 FAZ. MARLI PACOVAL 2.008,3743 18417,65 URUARÁ BR-163 

29 
MANOEL 
ELINALDO REIS 
TEIXEIRA 

95002545
57337 FAZ. JATOBÁ PACOVAL 914,8337 15082,84 PARINHA/

URUARÁ BR-163 

30 LUIZ CARLOS 
ZAMBON 

95001718
55409 FAZ. HELENA PACOVAL 1.990,6722 18291,6 URUARÁ BR-163 

31 CLAUDECIR DE 
MELO 

95001719
96991 FAZ. MARISA PACOVAL 2.485,8874 22366,86 URUARÁ BR-163 

32   95001718
55905 

FAZ. 
PARANAS      SANTARÉM BR-163 
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33 
CARLOS 
ROBERTO 
CASAGRANDE 

95001718
54771 

FAZ. SÃO 
CARLOS PACOVAL 2.494,0048   URUARÁ BR-163 

34 DURVALINO 
BEARARI 

95001718
55743 

SÍTIO 
BEARARI PACOVAL 1.006,0745 13334,27 URUARÁ BR-163 

35 
HERMES 
FERREIRA DA 
SILVA 

95001718
54933 

FAZ. 
FERREIRA PACOVAL 1.008,1024 15516,61 URUARÁ BR-163 

36 
FRANCISCO 
OLIVAR ARAÚJO 
JUCA 

95001718
54429 FAZ. JUCA PACOVAL 1.184,5363 14669,7 URUARÁ BR-163 

37 ILDETE OLIVEIRA 
JUCA 

95001719
95758 

FAZ. 
OLIVEIRA PACOVAL 2.211,9492 22281,39 URUARÁ BR-163 

38 VITORIO GAIDA 806013031
4963 

FAZ. 
UNIVERSAL  108,0000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

39 ALDEVINO 
NEUMANN 

95001718
55824 

FAZ. SANTA 
CECÍLIA PACOVAL 1.007,9897 17983,28 URUARÁ BR-163 

40 ULISSES 
BERNARDON 

95001718
55239 FAZ. PARANÁ PACOVAL 2.240,8081 36794,48 URUARÁ BR-163 

41 
SIMONE DOS 
SANTOS 
MONTEIRO 

95001736
71330 

FAZ. 
MONTEIRO TRAIRÃO 2.500,0000 34009,31 URUARÁ/ 

SANTARÉM BR-163 

42 
MANOEL JOSÉ 
PEREIRA 
FERREIRA 

95001729
19869 

SÍTIO 
FERREIRA PACOVAL 529,8876 13216,59 URUARÁ BR-163 

43 HERMES 
GIACHINI 

95001718
55077 FAZ. REGINA PACOVAL 1.996,3339 18477,31 URUARÁ BR-163 

44 GASTÃO MIGUEL 
DURKS 

95001718
54852 

FAZ. 
ROSÂNGELA PACOVAL 2.006,0960 23358,71 URUARÁ BR-163 

45 
ADELINO 
AVELINO 
NOIMANN 

95001718
54003 

FAZ. SANTA 
MARIA PACOVAL 1968,6277 18833,41 URUARÁ BR-163 

46   950017336
8661 FAZ. SILVA      SANTARÉM BR-163 

47 LUIZ CARLOS 
JAMBERS 

85001718
55581 

FAZ. SÃO 
LUIS PACOVAL 2.494,0961 22469,56 URUARÁ BR-163 

48 
ODILSON 
GURGEL DE 
QUEIRÓZ 

95001719
95677 FAZ. GURGEL PACOVAL 2.477,9743 22166,25 URUARÁ BR-163 

49 
LUDIMAR 
CALANDRINI 
SIDONIO 

95001728
23080 FAZ. MUANA PACOVAL 1.608,3202 23298,31 PRAINHA BR-163 

50   950025361
1354 FAZ. PYLYLY      SANTARÉM BR-163 

51   950025361
1273 FAZ. K. C.      SANTARÉM BR-163 

52 
SEBASTIÃO 
GASPAR DOS 
SANTOS 

807052201
9029 

FAZ. SÃO 
SEBASTIÃO  500,0000   NOVO 

PROGRESSO BR-163 

53 VILSON EMILIANO 
TOZETTO 

901466016
4700 

FAZ. 
CASTANHEIRA  1.162,0000 0 NOVO 

PROGRESSO 
BR-163 
MANEJO 

54 MAURÍCIO JOSÉ 
HOLDEFER 

950033127
5749 SITIO M. R.  120,0000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

55 EGON STEINKE 806013034
0450 SITIO REALEZA  118,1000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

56 CECÍLIA CARDOSO 
SANCHER 

042021060
5931 

FAZ. RANCHO 
FUNDO  440,0000   NOVO 

PROGRESSO BR-163 

57 OLÍVIO MARTINELO 042021042
3825 

FAZ. 
MARTINELO  320,6000   NOVO 

PROGRESSO BR-163 

58 ADÃO DE LARA 
RIBEIRO 

815055069
5589 FAZ. MODELO  250,0000   NOVO 

PROGRESSO BR-163 

59 ANTONIO V. 
BARRICHELO        0   BR-163 

60 IVO B. MONTOANI        0   BR-163 

61 EVERALDO 
WOBETTO        0   BR-163 

62 GERALDO 
DALASTRA        0   BR-163 
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63 ALVARO TADEU 
BORTOLIMI        0   BR-163 

64 TEREZA DE JESUS 
LEÃO BENTES        0   BR-163 

65 SENALDO 
WOBETTO        0   BR-163 

66 VANDERLEI        0   BR-163 
67          0   BR-163 
68 ADEMAR GALLO        0   BR-163 

69 GERSON BIRK 950033127
5153 

FAZ. DOS 
MOGNOS  456,,2000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

70 TEOBALDO BIRK 000027652
5123 

FAZ. DOIS 
COQUEIROS  852,0000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

71 DIETHELM BIRK 042021042
0567 

FAZ. TRES 
PINHEIROS  344,6000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

72 AIRTON BIRK 950033127
4424 

FAZ. MORRO 
GRANDE  410,3000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

73 LEOMAR T. 
WALKER 

807052017
5315 

FAZ. SANTO 
ANTONIO  298,0000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

74 NILSON VALDECI 
BENEDITO 

815055081
1163 

SITIO ASA 
BRANCA  125,0000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

75 JOSÉ BEZERRA DA 
SILVA 

000027972
3805 

FAZ. SÃO 
JORGE  212,0000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

76 AFONSO LINO 
MARQUES 

815055080
9851 

SITIO BOA 
ESPERANÇA  100,0000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

77 AMÉLIO RUARO 950033127
4696 

FAZ. CAMPO 
DE  362,8000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

78 OSMAR MORAES 000027972
3392 

FAZ. ESTRELA 
VELHA  500,0000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

79 HÉLIO NATAL 
GONÇALVES 

950033127
5234 SITIO NATAL  194,0000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

80 GERALDO MATTER 000019839
8683 FAZ. MATTER  304,0000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

81          0   BR-163 

82 ILO SCHUWENBER 000019045
9187 

AGROP. 
ALVORADA 
LTDA 

 1.144,0000   NOVO 
PROGRESSO BR-163 

83 ANDRÉ GAIDA 950033127
4777 

SITIO 3 
IRMÃOS  100,8000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

84 SIVESTRE DOS 
SANTOS PEDRO 

950033127
5900 

FAZ. SANTA 
LUZIA  120,0000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

85 MAURO DIOMEDES 
PECCIN 

950033127
5404 

ESTÂNCIA 
PECCIN  238,0000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

86 CLAUDINEI 
DONIZETE GAIDA 

806013032
4845 FAZ. C. D. G.  105,0000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

87 JAIRO 
WACHEKOWSKI 

000027965
5109 FAZ. W. J.  614,5000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

88 MIGUEL 
WACHEKOSWSKI 

261050035
9803 

FAZ. SÃO 
MIGUEL  1.367,0000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

89 JOSIAS 
SIZENANDO LIMA 

000019045
9772 

FAZ. 
CHAPADÃO  360,0000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

90 BONACISIO BUSS 042021059
2007 

FAZ. LA 
MONTANHA  220,0000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

91 JOÃO AFONSO 
REMPEL 

813028043
4000      0   BR-163 

92 CLEMENTINO BUSS 044016043
2900 

FAZ. N. S. 
APARECIDA  360,0000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

93 ANDRÉ BRUNO 
MAYER 

000027652
5980 FAZ. MAYER  195,0000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

94 VILMAR VALMINI 950017199
0950 FAZ. VALMINI  2.421,9000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

95 
JOSÉ PAULO 
CASTANHO R. 
JARDIM 

950025876
9339 

FAZ. BLACK 
BIRD  2.400,0000 0 NOVO 

PROGRESSO 
BR-163 
MANEJO 

96 
PRISCILA 
CASTANHO 
RODRIGUES 

950025876
8952 

FAZ. 
TUCURUVI  2.400,0000 0 NOVO 

PROGRESSO 
BR-163 
MANEJO 

 



402 

 

JARDIM 

97 
JOÃO MARCIO 
CASTANHO R. 
JARDIM 

950025876
9258 

FAZ. CEDRO 
ROSA  565,0000 0 NOVO 

PROGRESSO 
BR-163 
MANEJO 

98 
ARACY CASTANHO 
RODRIGUES 
JARDIM 

950025876
9096 

FAZ. OURO 
VERDE  2.400,0000 0 NOVO 

PROGRESSO 
BR-163 
MANEJO 

99 
NOÉ MARCOS 
CASTANHO R. 
JARDIM 

950025876
9177 FAZ. ESMERIL  2.400,0000 0 NOVO 

PROGRESSO 
BR-163 
MANEJO 

100 ALBINO 
VACHEKOVSWI 

000019839
8098 

FAZ. 
CACHOEIRA  170,0000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

101 ANTONIO ALVES 
FILHO 

815349084
6700 

SITIO SANTA 
INÊS  297,0000 0 NOVO 

PROGRESSO BR-163 

102 
AMBRÓSIO 
WESSLING 
MEURER 

022098119
8069 FAZ. A.W. M.  552,8000 0   BR-163 

103 JOSÉ LUCIVALDO  
DO NASCIMENTO 

000035042
6418 FAZ. ALMEIDA    0 NOVO 

PROGRESSO 
BR-163 
MANEJO 

104 PEDRO JORGE DE 
LIMA 

000035042
6175 

FAZ. SÃO 
PEDRO    0 NOVO 

PROGRESSO 
BR-163 
MANEJO 

105 ASSIS DAL PAI 000051967
6451 

FAZ. BOA 
ESPERANÇA IV  2.458,8000 0 NOVO 

PROGRESSO 
BR-163 
MANEJO 

106 
AMEDAR 
FREDERICO 
MALAGUTI 

000043916
7734 

FAZ. BOA 
ESPERANÇA III    0 NOVO 

PROGRESSO 
BR-163 
MANEJO 

107 JOSÉ FERNANDO 
TOZETTO 

901466016
1957 FAZ. SAMAUMA  1.162,0000 0 NOVO 

PROGRESSO 
BR-163 
MANEJO 

108 JORGE ESTEVAM 
TOZETTO 

901466016
4620 

FAZ. SANTO 
ANTONIO  1.162,0000 0 NOVO 

PROGRESSO 
BR-163 
MANEJO 

109 JOÃO HUMBERTO 
AFONSO 

950017185
5662 FAZ. SÃO JOÃO  2.493,9568 0 URUARÁ BR-163  

110 
MARLISSON 
GEANDR0 DE LIMA 
PAES 

950017199
5839 FAZ. VITÓRIA  2.269,1778 0 URUARÁ BR-163 

Elaboração: Incra, SR1, out. 2004. 
 

A história desse ofício, na verdade, começa em uma reunião em 

Itaituba, em uma segunda-feira, 23 de agosto de 2004. O encontro, 

envolvendo madeireiros e o superintendente do Incra de Belém, 

Roberto Faro (eleito deputado federal em 2006 e reeleito em 2008), 

tinha como pauta a grande manifestação dos madeireiros, planejada 

para dali a dois dias, em protesto à eficiente atuação de fiscalização 

da base operativa do Ibama de Itaituba. O superintendente do Incra 

acordou a suspensão da manifestação, porém, segundo participantes 

da reunião, o trunfo para o acordo foi, justamente, a tônica que seria 

dada ao andamento dos processos de “regularização fundiária”. Uma 

semana depois, em 30 de agosto, como primeiro desdobramento 
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desse pacto, acontece uma reunião em Brasília, segundo depôs Luiz 

Carlos Tremonte, presidente do Simaspa, à CPI da Biopirataria: 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes 

Thame) – [...] Esta CPI recebeu informação de que o 

Sr. Marcílio Monteiro, o que pode ser facilmente 

verificado pelo sigilo telefônico, em meados de 2004, 

ligava frequentemente para o senhor várias vezes por 

dia. É isso verdade ou mentira? 

O SR. LUIZ CARLOS TREMONTE - É verdade. Tanto 

ele ligava para mim quanto eu também ligava para ele. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes 

Thame) - Qual era o assunto? 

O SR. LUIZ CARLOS TREMONTE - O assunto era o 

seguinte: no dia 30 de agosto, tivemos uma reunião 

aqui em Brasília com a Ministra Marina Silva e com todo 

o staff do IBAMA, do INCRA, do Ministério do Meio 

Ambiente e do MDA. E, naquela oportunidade, foi feito 

um acordo para que nós pudéssemos trabalhar a safra 

2004. E esse acordo dependia de reuniões entre o Dr. 

Marcílio e o superintendente do INCRA na época, que 

era o Sr. Beto. E, por conta disso, nós nos falamos 

muitas vezes.367 

Em 22 de setembro de 2004, os diretores do Simaspa 

encaminham ao Ibama a indicação de “projetos prioritários” a serem 

vistoriados pelo Incra. No dia 23 de setembro, o Ibama redireciona ao 

Incra a tal lista de áreas prioritárias, o no Ofício 361/2004, e o Incra 

367 Depoimento de Luiz Carlos Tremonte à CPI da Biopirataria, nº 1136/05. 
Brasília, 11 ago. 2005. Disponível em <http://www.camara.gov.br/internet/ 
comissao/index/cpi/pirataria_ nt110805.htm>. Acesso em: out. 2006. 
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inicia o cumprimento das tarefas recebidas do sindicato dos 

madeireiros. 

Assim, as ações do Incra no plano de geocadastramento da 

ocupação do solo nas margens da BR-163, no Estado do Pará, se 

desviaram de sua vital função e puseram-se a favor da regularização 

de ocupações ilícitas: ao invés de agir no sentido de assegurar o 

direito à terra dos pequenos posseiros, o trabalho realizado 

consolidava a grilagem e a exploração das florestas exatamente por 

aqueles que expropriam esses camponeses. 

Como dito, o Incra passou a agir como um escritório particular 

para promover a grilagem dos madeireiros que, explorando terras 

que não lhes pertenciam, terras da União, terras que, por 

legitimidade, caberiam justamente à população que esses 

madeireiros vinham expulsando. E, completando o absurdo, as verbas 

usadas para esse trabalho de georreferenciamento foram 

disponibilizadas devido ao descalabro fundiário causado exatamente 

pela apropriação das terras por esses grupos.  

No auge da discussão sobre os impactos do asfaltamento da 

BR-163, o principal fator de preocupação do Grupo de Trabalho 

Interministerial (GTI) era o quadro bárbaro de assassinatos nos 

conflitos pela terra, expulsão e expropriação de ribeirinhos e 

pequenos posseiros, venda de terras públicas, violência contra 

comunidades tradicionais e roubo de recursos florestais de áreas da 

União: 

 



405 

 

Durante suas visitas de campo deste ano, o IAG [Grupo 

de Assessoria Interministerial] encontrou ampla 

evidência da intensificação da apropriação ilegal de 

terras públicas na área de abrangência do Plano da BR 

163 Sustentável. Os grileiros submetem requerimentos 

ao Incra para regularizar enormes áreas sobre as quais 

não dispõem de qualquer direito legal (muitas vezes 

usando procurações de laranjas locais) e usam o 

protocolo de requerimento para legitimar suas ofertas 

de terras no mercado local. Tais protocolos circulam 

livremente e são considerados documentos de venda no 

mercado local. Além disso, a fraude ganha proporções 

maiores por meio de instrumentos como lotes contíguos 

para parentes, uso dos referidos laranjas e de 

associações de cooperados: dessa forma se alcança 

grilar inclusive propriedades maiores de 2.500 ha, que 

constituem o limite máximo para alienação de lotes 

individuais de terra pública. 

Entre os métodos para tomar posse da terra, vale citar 

o desmatamento (para demonstrar atividades agrícolas 

e uso da terra), a compra de posses não tituladas de 

pequenos agricultores, a colocação de painéis e placas 

indicando propriedade privada com interdição de acesso 

e até mesmo a expulsão violenta de posseiros, 

pequenos proprietários tradicionais e assentados de 

longa data. Estas atividades são visíveis e amplamente 

distribuídas pelas áreas visitadas, na impunidade 

generalizada, o que aparentemente contribui para sua 

legitimação.368 

368 Cf. Grupo de Assessoria Interministerial (IAG). O plano BR-163 Sustentável 
no quadro das políticas governamentais para a Amazônia. Relatório da XXI 
Reunião. Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil. 
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E, paradoxalmente, todo o empenho para deter esse processo 

de apropriação foi canalizado exatamente para legitimar e dar 

andamento aos “grileiros [que] submetem requerimentos ao Incra 

para regularizar enormes áreas sobre as quais não dispõem de 

qualquer direito legal (muitas vezes usando procurações de laranjas 

locais)”.369 

Como se pode ver na Tabela 5.1, na Tabela 5.2 e na Figura 5.1, 

as poucas áreas vistoriadas pelo Incra (e, por conseguinte, os 

processos de regularização fundiária aos quais deu andamento) 

parecem corresponder exatamente ao perfil de grileiros que se queria 

combater. Cabe lembrar que nenhum ribeirinho, nenhum pequeno 

posseiro, nenhum colono teve sua posse vistoriada, apenas os 

“madeireiros prioritários”. 

Em perfeita consonância com os documentos citados, 

especialmente o Ofício no 361/2004, está a narrativa de Luiz Carlos 

Tremonte. Vale lembrar que, segundo ele, tudo foi, não só com 

conhecimento, mas acordado em Brasília, com a participação, 

inclusive, do presidente do Incra, do presidente do Ibama e da 

ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Como visto no depoimento 

de Tremonte reproduzido anteriormente, quando questionado sobre 

ter ou não feito algum acordo “com funcionários do Ibama do Pará ou 

de Brasília, ou do Ministério do Meio Ambiente?”, ele afirma 

Brasília, 26 jul. a 6 ago. 2004. p. 11. Disponível em: 
<http://www.worldbank.org/rfpp/iag/iag21p.pdf>. Acesso em: out. 2004. 
369 Idem. 
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tacitamente que acordou com “ministra Marina Silva, com o 

presidente Marcos Barros [do Ibama], com o presidente Rolf, do 

Incra, e com todo o staff do Ibama” para que houvesse a aprovação 

dos projetos de planos de manejo madeireiros. E que isso se daria 

por meio da priorização das áreas onde estavam tais projetos para 

serem alvo das ações do Incra de “regularização fundiária”. A 

primeira das providências a serem tomadas pelo Incra, segundo o 

“acordo” de Tremonte com a ministra do Meio Ambiente e o 

presidente do Incra seria o georreferenciamento das áreas a serem 

“regularizadas”, ou seja, fosse reconhecido o direito das terras ao 

madeireiro que a havia invadido e, “dessa forma, dando legalidade 

para que nós pudéssemos trabalhar”. Segundo Tremonte, o acordo 

foi cumprido. A ministra (do Meio Ambiente) prometera que o Incra 

começaria a fazer a “regularização fundiária” em quinze dias e, no 

exato dia 15 de setembro de 2004, o Incra iniciou os trabalhos de 

campo.370  

São exatamente essas as terras vistoriadas pelo Incra 

apresentadas nas tabelas e no mapa acima371. O trabalho não foi 

concluído por conta de ter sido deflagrada a “Operação Faroeste”, da 

Polícia Federal, que prendeu vários servidores do Incra, inclusive o 

então superintendente e, hoje, deputado federal, Roberto Faro, como 

já foi comentado.  

370 Depoimento de Luiz Carlos Tremonte à CPI da Biopirataria, citado.  
371 Em publicação de 2005 (Torres, “Fronteira, um eco sem fim”, citado, p. 315-
317), publicada meses antes desse depoimento, tal negociata estava descrita 
precisamente como Tremonte viria a confessá-la nesse depoimento. 
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A interrupção por conta da prisão dos envolvidos no esquema 

criminoso, num contexto em que a ilegalidade é a ordem reinante, 

fez com que Tremonte se sentisse traído, a reclamar que Incra e 

Ibama não cumpriram a sua parte no acordo de usar dinheiro público 

para legitimar as grilagens dos madeireiros. 

Tremonte afirma, ainda, que a reunião foi articulada pelo 

deputado estadual Airton Faleiro: 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes 

Thame) – [...] A CPI tem informações de que em 

agosto de 2003 houve uma reunião no hotel Apiacás, 

na qual se acertou que o INCRA faria o 

georrefenciamento de alguns planos de manejo 

florestal. Vou repetir: há informações de que em agosto 

de 2003 – faz tempo, não sei se o senhor consegue se 

lembrar – houve uma reunião no Hotel Apiacás, na qual 

se acertou que o INCRA faria o georreferenciamento de 

alguns planos de manejo florestal, indicados pelo 

SIMASPA. 

[...] 

O SR. LUIZ CARLOS TREMONTE – Então, vamos lá. 

Em agosto, nós fomos procurados pelo Deputado Airton 

Faleiro e, na época, pelo Superintendente do INCRA, 

Sr. Beto – não me recordo o nome todo dele, perdoem-

me – dizendo o seguinte: que o Governo Federal 

entendeu a problemática da região e que queria 

resolver o problema da região. Portanto, nós fomos 

convidados a participar dessa reunião no dia 30 de 

agosto. E nós relutamos em vir à reunião. Porém, foi-

nos informado que a reunião seria coordenada pelo 

Ministro Luiz Dulci. Portanto, nós viemos para essa 

reunião do dia 30 de agosto. Nós fomos procurados, 
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sim, pelo Deputado Airton Faleiro, no Hotel Apiacás, 

porque a cidade é muito pequena e o único lugar que 

tem algum... isso foi público, foi absolutamente aberto. 

[...] 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Antonio Carlos Mendes 

Thame) – A denúncia – e essa é a parte, digamos 

assim, mais delicada dessa denúncia – é de que cada 

um dos selecionados para receber esse 

georreferenciamento, que implicaria depois na 

aprovação do Plano de Desenvolvimento Sustentável 

teria de fazer um depósito numa conta para ser 

utilizada em campanha política. O valor seria de 15 mil, 

sendo que apenas os primeiros depósitos de 7.500 

reais foram feitos; depois, o acordo não foi 

concretizado integralmente, razão pela qual o segundo 

depósito não teria sido feito. O senhor participou dessa 

reunião? Isso é verdade ou é fantasia? 

O SR. LUIZ CARLOS TREMONTE – Mais uma fantasia. 

E V.Exa. vai perceber aqui que fizemos um acordo com 

a Ministra; não foi com ninguém. Nesse acordo com a 

Ministra, nós entregamos uma relação de 78 projetos 

de manejo. Tem aqui, no dia 30 de agosto. Desses 78, 

eles acharam muito; nós encolhemos para 49. E, de 49, 

chegou em 33 que o INCRA conseguiu georreferenciar. 

Então, isso é absurdo. Mais um absurdo. E está aqui 

documentado, senhor.372 

Em 7 de dezembro de 2004, a Polícia Federal deflagrou a 

Operação Faroeste e prendeu o superintendente do Incra em Belém, 

Roberto Faro, o mesmo da reunião em Itaituba, sob a acusação de 

372 Depoimento de Luiz Carlos Tremonte à CPI da Biopirataria, nº 1136/05. 
Brasília, 11 ago. 2005. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/internet/ 
comissao/index/cpi/pirataria_ nt110805.htm>. Acesso em: out. 2006. 
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corrupção e formação de quadrilha para facilitação de trâmites para 

regularização fundiária em terras da União. Em 10 de dezembro, três 

dias depois dessa operação da Polícia Federal que teve ampla 

repercussão nacional, Antônio Carlos Hummel, diretor de florestas do 

Ibama – que, segundo o Simaspa, prometeu não tomar qualquer 

medida para suspensão dos projetos de manejo373 –, assina o 

memorando 619/2004/Diref, recomendando a todas as gerências 

executivas que suspendessem o licenciamento de projetos de manejo 

florestal que apresentassem “declarações de posse” expedidas pelo 

Incra como documento comprobatório da regularização fundiária. 

A Operação Faroeste agiu sobre irregularidades apenas na 

região da gleba Pacoval, próxima a Santarém. Realmente, um grupo 

majoritariamente composto de sojeiros do norte do Mato Grosso 

empreendia ali um grande esquema de grilagem, com funcionários do 

Incra, para a expedição de certidões para aprovação de planos de 

manejo e avanço no processo para a apropriação da terra. Porém, 

menos de um quarto do esquema estava naquela região, como se 

nota na Tabela 5.2. Na Figura 5.1 constam as áreas vistoriadas nesse 

esquema e estão ressaltadas as localizadas na gleba Pacoval focadas 

na Operação Faroeste. É perceptível que a grande parte do esquema 

de grilagem e “aquecimento de terras” para extração madeireira ficou 

373 SIMASPA. Ibama x tsunami. Mensagem eletrônica enviada em 7 jan. 2005 
para a Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, entre diversos outros 
destinatários: “O diretor de floresta sr. Hummel nos prometeu em Brasília, em 
reunião realizada no dia 21 de dezembro de 2004, que não adotaria qualquer 
medida no sentido de suspender projetos de manejo florestal e mais uma vez 
fomos enganados”. 
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de fora. E o que escapou à operação não foi só quantitativo, mas 

também não se apurou a participação do primeiro escalão do 

Ministério do Meio Ambiente e do Incra. 

O escândalo da Operação Faroeste foi um dos fatores que levou 

à criação da Superintendência Regional de Santarém, a SR30, com 

ares de grande renovação. De fato, vários grileiros e funcionários 

foram presos, incluindo o superintendente do Pará e o chefe da então 

Unidade Avançada de Santarém; os processos de regularização 

fundiária na gleba Pacoval receberam indeferimento e as Certidões de 

Cadastro de Imóveis Rurais foram canceladas. Foram medidas 

efetivas, ainda que os grileiros permaneçam – absolutamente todos 

eles – naquelas terras, desmatando, roubando madeira, formando 

pastagens e campos de soja, enfim, destruindo uma riquíssima área 

de floresta. Ainda assim, em um plano burocrático, praticamente 

encerraram-se as possibilidades de esses grileiros legitimarem a 

apropriação que pretendiam na gleba Pacoval. 

Após a operação da Polícia Federal, Pedro Aquino de Santana foi 

nomeado novo chefe da Unidade Avançada de Santarém e viria a se 

tornar superintendente pouco depois, com a criação da SR30. Tudo 

acontece sob a áurea de moralização e combate à grilagem. A 

promulgação da Portaria Conjunta MDA/Incra nº 10, de 10 de 

dezembro de 2004, ajudava a selar esse quadro. 

Porém, como se espera demonstrar a seguir, a reformulação no 

Incra, como se verá, muito mais do que ruptura, foi continuidade e 

solidificação do esquema de apropriação de terras pelos madeireiros. 
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Rompeu-se com os sojeiros que representavam 23% da negociata, 

justamente a parte que viera a público; porém, com o grosso do 

esquema, o madeireiro, as coisas continuaram a pleno vapor, ainda 

que com novos procedimentos, para adequarem-se às novas 

situações decorrentes da Portaria Conjunta nº 10. As conhecidas 

personagens da política paraense atuantes na mediação do esquema 

para a regularização fundiária para a aprovação dos planos de 

manejo (aliás, as mesmas também envolvidas no escândalo “Safra 

Legal”374, no segundo semestre de 2004) aproximaram-se ainda mais 

da nova superintendência e dos novos moldes para se “esquentar a 

terra” para os madeireiros (esses, aliás, grandes doadores da 

campanha de Ana Júlia Carepa ao governo do Pará).  

 

374 Segundo apurado pela CPI da Biopirataria, o esquema do Plano Safra Legal 
funcionou de novembro de 2004 até abril de 2005 e foi usado para arrecadar, 
ilegalmente, fundos para campanhas eleitorais do políticos ligados ao Partido 
dos Trabalhadores (PT). Embrionariamente, o Safra Legal era um sistema do 
Ibama para regularizar o aproveitamento de madeira provindo de pequenos 
desmatamentos efetivados por assentados do estado do Pará. Entretanto, 
abriram-se brechas para que servidores do instituto, mancomunados com 
políticos do PT armassem um esquema de venda de autorizações para 
madereiras extraírem e transportarem madeira na região. Segundo estimativas 
da CPI da Biopirataria, que investigou o caso, foram cortados e transportados 
ilegalmente mais de 220 mil metros cúbicos de madeira. Cf. Comissão 
Parlamentar de Inquérito destinada a “investigar o tráfico de animais e plantas 
silvestres brasileiros, a exploração e comércio ilegal de madeiras e a 
biopirataria no país” (CPI da Biopirataria). Relator da CPI Deputado Sarney 
Filho. Em especial, veja-se a Síntese preliminar Plano Safra Legal, de setembro 
de 2005. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/cpi/ 
Relação_Fin_CPI_Biopirataria.pdf>. Acesso em: ago. 2009.  
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5.3 A Portaria conjunta Incra/MDA nº 10/2004 

No dia 10 de dezembro de 2004, é promulgada a importante 

Portaria Conjunta MDA/Incra nº 10, que põe fim às expectativas de 

grilagem de terras da União via requerimentos de regularização 

fundiária. 

O primeiro duro golpe deferido pela portaria na grilagem foi o 

esclarecimento, em seu artigo 7º, de que “Os documentos cadastrais 

ou outros expedidos pelo Incra, referentes a imóveis localizados em 

terras públicas federais não fazem prova de propriedade, posse de 

boa-fé ou de direitos a elas relativos”375, o que foi complementado 

375 MDA; INCRA. Portaria Conjunta n. 10. Brasília, 10 dez. 2004. 
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com a proibição de emissão de novos Certificados de Cadastro de 

Imóveis Rurais (CCIR) em terras da União: 

III – fica impedida a emissão do Certificado de Cadastro 

de Imóveis Rurais – CCIR se constatada a superposição 

do imóvel rural, como definido no caput deste artigo, 

com terras públicas federais, devendo ser cancelado 

o protocolo de recepção da documentação, 

providenciada baixa nos assentos cadastrais, devolvida 

a documentação ao interessado mediante comprovante 

de recebimento e encaminhada cópia de toda 

documentação à Procuradoria, para defesa dos 

interesses da União;376 

Não que isso tenha inibido a comercialização das terras do 

Incra. Os protocolos de requerimento de regularização fundiária, 

expedidos até 10 de dezembro, bem como os CCIR, continuaram 

sendo entendidos como o mais sólido título no mercado de terras 

griladas do oeste do Pará. Porém, aos mais esclarecidos, 

esvaeceram-se as esperanças quanto ao deferimento dos processos 

protocolados. 

Para os madeireiros foi um golpe devastador, pois dependiam 

da aprovação dos projetos de extração madeireira, que depende da 

regularidade fundiária. A Portaria, inclusive, é claríssima em vedar 

qualquer possibilidade de novamente se expedirem as malfadadas 

“Certidões de Posse” para aprovação de PMF: 

376 Idem. 
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Art. 4º Ficam as Superintendências Regionais do Incra 

de que trata o art. 1º proibidas de expedir declaração 

de posse ou instrumentos similares sobre áreas rurais 

superiores a cem hectares, destinadas a fazer prova de 

ocupação ou exploração agrícola, pecuária ou florestal, 

para fins de regularização fundiária, plano de manejo, 

desmatamento e financiamento por instituições de 

crédito pública ou privada.377 

No dia 10 de dezembro de 2004, o diretor de Florestas do 

Ibama, Antônio Carlos Hummel assina o Memorando nº 619, 

recomendando – além da não emissão de novas licenças – o 

cancelamento de todos os PMF que houvessem sido aprovados em 

terras não tituladas. O então gerente do Ibama em Santarém-PA, 

Paulo Maier, foi o único em toda a Amazônia a cumprir a 

recomendação, enfrentando por conta disso uma enorme pressão de 

madeireiros, grileiros e até do alto escalão do MMA378. Queixavam-se, 

biliosos, de que o setor mergulharia em uma terrível crise por conta 

377 Idem. 
378 “A recomendação de Antônio Carlos Hummel é tecnicamente correta e 
pretendia justamente legalizar a situação dos planos de manejo. Apesar disso, 
Tasso de Azevedo, então, diretor do Serviço Florestal Brasileiro, considera que 
seria uma ‘insanidade’ suspender unilateralmente todos os planos na Amazônia 
em virtude da redução drástica no volume de madeira disponível. ‘Se a gente 
fosse muito irresponsável, se quiséssemos causar o caos e colocar todo mundo 
para desmatar a Amazônia, era isso que a gente tinha que fazer’. Azevedo 
também considera a decisão de Maier ‘precipitada’. ‘A rigor, ele não precisava 
ter suspendido. Só precisava suspender quando entregassem a documentação 
no Incra, até 31 de janeiro, e se os CCIRs fossem inibidos’.” SOUZA, Oswaldo 
Braga de. Governo Lula acaba se complicando no conflito de Novo Progresso 
(PA). Isa, 15 fev. 2005. Disponível em: 
<http://209.85.207.104/search?q=cache:klsP_h8IPHMJ:https://www.socioamb
iental.org/nsa/detalhe%3Fid%3D1920+%C3%B4nibus+%22novo+progresso%
22+%22planos+de+manejo%22+tasso&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=1&gl=br>. 
Acesso em: dez. 2007. 
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do posicionamento do Ibama. Ironicamente, a própria queixa era uma 

autodeclaração de que todo o setor atuava na ilegalidade, roubando 

madeira de terras públicas.  

Todo esse histórico foi sintetizado pelo diretor nacional de 

programas do Incra, Raimundo Lima, em fala registrada durante 

reunião com os servidores da SR30: 

Com relação à questão dos assentamentos e essa 

relação com os madeireiros, nós nunca tivemos muita 

experiência com isso [...] Como é que isso ocorreu aqui 

no oeste do Pará? No final de 2004 nós editamos a 

Portaria Conjunta nº 10. [...] E com isso a Portaria nº 

10 afetou todo o sistema de grilagem aqui na 

Amazônia, mas afetou também, consequentemente, o 

setor madeireiro que com esse instrumento, com o 

CCIR, e muitas vezes com o Protocolo eles aprovavam 

no Ibama um Plano de Manejo. [...] Com a Portaria 10 

o setor ficou parado, por quê? Porque todos [...], quase 

100% dos Planos de Manejo estavam em terras 

públicas. E nós temos aqui 330 Planos de Manejo que 

foram afetados pela Portaria 10 só aqui na região 

[oeste do Pará]. O pessoal fez pressão, a cidade de 

Altamira foi sitiada, literalmente sitiada. [...] Em 

novembro de 2004, o Incra foi chamado, o Incra e o 

MDA, estava a ministra [do MMA, Marina Silva] e nós 

levamos o nosso ministro e o presidente do Incra, o 

superintendente do Pará [...] e chegamos lá no 

Ministério do Meio Ambiente, estavam lá a televisão, os 

jornais e a imprensa nacional... e uma reunião com o 

setor madeireiro do oeste do Pará. Nós colocamos que 

o problema deles é um problema dos madeireiros, mas 

era um problema do governo, aí o representante do 
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presidente da República disse “É um problema do 

governo, portanto, é um problema de todo mundo. O 

setor madeireiro do oeste do Pará gera emprego 

significativo.” [...]. Nessa reunião que foi coordenada 

pela Casa Civil, o Ministério do Meio Ambiente e 

[inaudível], o Ministério do Desenvolvimento Agrário e 

do Conselho Nacional de Florestas, e qual era o 

problema? É que a lei de Gestão de Florestas Públicas 

ainda tramitava no Congresso Nacional [...]. E nós 

tínhamos a previsão de que ela seria aprovada em 

2006, e se tomadas todas as providências, [...], em 

2008, nós já teríamos a legislação de florestas públicas 

funcionando e, portanto, resolvendo o problema do 

setor madeireiro brasileiro. Essa expectativa nossa, pro 

estado do Pará, talvez ela servisse só pra 2009 [...].379 

Curiosamente, a grilagem para a exploração das florestas em 

terras públicas não aparece na fala de Lima como algo a ser 

combatido. A crise gerada no setor madeireiro pelas medidas de 

combate à grilagem (pois “quase 100%, dos Planos de Manejo 

estavam em terras públicas”) é introduzida em seu discurso 

precedida por um “mas”, uma conjunção adversativa que introduz 

uma oposição ao que foi dito: a Portaria no 10 freou a grilagem, mas 

atrapalhou o madeireiro. A inibição da específica grilagem voltada à 

extração de madeiras foi um efeito colateral que aparece como 

prejudicial nas palavras do diretor nacional do Incra. E mais, houve 

379 Raimundo Lima (então, diretor nacional do Incra) em reunião com os 
servidores da SR30, com a presença de Nilton Bezerra Guedes (diretor nacional 
de Obtenção e Implantação do Incra) e Pedro Aquino de Santana 
(superintendente da SR30). 20 set. 2007. Registro de áudio, arquivo do autor. 
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que se mobilizar todo o primeiro escalão do governo federal para 

resolver o “problema dos madeireiros”. 

Ora, se quase 100% dos madeireiros saqueavam terras 

públicas, haveria que se prendê-los, processá-los, exigir as 

reparações possíveis, enfim, haveria que se deter o crime ambiental e 

a pilhagem do patrimônio público e, não como diz Lima, solidarizar-se 

e entender o delito como algo da natureza de problema social. O 

argumento que justifica a paternal benevolência com o setor não 

poderia ser mais tolo: “o setor madeireiro do oeste do Pará gera 

emprego significativo”. Sim, porém seria importante lembrar que 

muitos dos empregados desse setor são justamente à população que 

eles expropriam da terra.  

A “solução final” para perenizar o saque das florestas públicas e 

efetivar sua entrega definitiva ao madeireiro já estava a caminho: a 

Lei de Gestão de Florestas Públicas (no 11.284/2006). Porém, como 

todos sabiam que ainda se demorariam alguns anos para pô-la em 

prática, o milionário e ilegal agronegócio da madeira no oeste do Pará 

começa o ano de 2005 em xeque. 

O que não se sabia era que, nos bastidores, costurava-se, sob o 

manto da reforma agrária, uma nova forma para garantir ao 

agronegócio uma maneira para que seguisse se apoderando das 

florestas públicas. 
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5.4 “Um uso criminoso da reforma agrária” 

A partir de 2005, com a inauguração da Superintendência 

Regional de Santarém (SR30), e até 2006, ocorre uma colossal 

criação de assentamentos na região. Pedro Aquino de Santana, o 

superintendente, alardeia ser conhecido por Lula pela alcunha de “o 

homem da reforma agrária”.  

Simultaneamente à produção em massa de assentamentos, os 

madeireiros voltam à cena como os grandes paladinos da reforma 

agrária. A imprensa local registra as mais curiosas declarações: 

“presidente do Sindicato de Indústrias Madeireiras do oeste do Pará 

diz que o setor madeireiro é o maior interessado na implantação dos 

PDS”; “madeireiros concordam em abrir mão do direito às suas 

posses para a criação de PDS”; “madeireiros disponibilizam 100 mil 
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hectares para a criação de PDS”; “segundo o Simaspa, as indústrias 

madeireiras já passaram ao Incra as coordenadas para a implantação 

dos PDS”.380  

Pelos registros da imprensa local, em 2005, sobre a 

predisposição do madeireiro à reforma agrária, podia-se mensurar o 

que estava por vir: 

o setor madeireiro da região é quem mais tem interesse 

e defende a implantação dos PDS. Tremonte enviou à 

reportagem cópia de mais de 10 documentos enviados 

para senadores, ministros, deputados e para diretores 

do Incra todos pedindo a imediata instalação dos 

projetos [de assentamentos] e passando as 

coordenadas de áreas onde poderiam ser 

assentadas as famílias na nova modalidade de 

assentamento. 

[...] os próprios empresários do setor fizeram a 

proposta de criar os PDS em áreas que 

atualmente são ocupadas por madeireiros. “São 

áreas sob posse mansa e pacífica”, diz Tremonte, 

afirmando que o setor propôs ao Incra “doar” mais 

de 500 mil hectares para a instalação de projetos 

na região, tendo inclusive enviado as 

coordenadas de uma área de 30 mil hectares para 

implantação imediata dos PDS. 

[...] Segundo o Simaspa, desde maio deste ano [2005] 

foram passadas as coordenadas de uma área para que 

o Incra pudesse criar um Projeto de Desenvolvimento 

380 Jornal de Santarém e Baixo Amazonas, Santarém, 3 a 9 dez. 2005. p. 7. 
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Sustentável piloto, mas até agora este projeto não foi 

criado.381 [Grifos nossos] 

A oferta dos madeireiros de “doar mais de 500 mil hectares” 

é no mínimo curiosa: ofereciam ao Incra em doação as terras que já 

pertenciam à autarquia e que os madeireiros estavam pilhando havia 

tempos. Os números dão ideia do tamanho da apropriação de terras 

públicas por esses madeireiros. A interferência chega ao ponto de o 

madeireiro enviar as coordenadas para a criação do PDS. E isso é 

algo que extrapola a superintendência de Santarém e contava com a 

conivência e o comprometimento de, ao menos, um diretor nacional, 

como registra a matéria abaixo: 

No dia 8 de maio [de 2005], diversos empresários do 

setor madeireiro na região oeste do Pará se reuniram, 

em Itaituba, com o então superintendente do Incra de 

Belém, Inocêncio Gasparim, na época responsável pelo 

Incra do oeste paraense. Naquele mesmo dia, 

detentores de terra na região concordaram em 

abrir mão do direito à posse para criação dos 

PDS. As áreas apresentadas pelos madeireiros 

são bem localizadas, com estradas e com 

cobertura florestal mantida, o que permite 

perfeitamente a implantação dos PDS. 

No mês de outubro, várias reuniões foram feitas 

em Santarém e em Itaituba para definir as regras 

dos projetos, uma vez que já haviam sido 

disponibilizados cerca de 100 mil hectares para 

381 LEAL, Paulo Leandro. “PDS ‘na marra’: empresários desmentem 
superintendente”. Jornal de Santarém e Baixo Amazonas, Santarém, 3 a 9 dez. 
2005. p. 7. 
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criação de PDS naquele mês. O diretor nacional do 

Incra, Raimundo Lima, em entrevista ao JSBA [Jornal 

de Santarém e Baixo Amazonas] disse que o órgão 

estava fazendo a parceria com o setor florestal, que 15 

mil famílias seriam assentadas nos PDS e que até o 

final de junho de 2006 estariam liberados os 

projetos de manejo que permitiriam a exploração 

da reserva legal de cada PDS. 

Na reunião ficou definido ainda que a área mínima para 

a criação de um PDS seria de 20 mil hectares e que o 

processo de contrato de compra e venda da 

madeira deveria ser feito entre as associações 

dos assentados e os sindicatos de madeireiros 

pertencentes a cada região. No dia 24 de outubro, 

em uma reunião realizada em Itaituba, com a presença 

de Pedro Aquino, foram disponibilizados em torno de 10 

mil hectares para iniciar a criação dos PDS, que deveria 

ser realizada até o dia 30 de novembro. 

Empresários que participaram das negociações desde o 

início disseram à reportagem que as declarações de 

Pedro Aquino coincidem com o fim do prazo para a 

criação dos PDS e com o fato de nenhum projeto ter 

sido efetivamente implantado até o momento. “E o 

Incra não tem recursos, pois o Aquino pediu que os 

próprios empresários bancassem os custos. [...]”, 

garante um empresário da região de Novo Progresso.382 

Por trás de tamanho altruísmo dos madeireiros, ocultava-se um 

pacto que o geógrafo Ariovaldo Umbelino de Oliveira qualificou como 

382 Jornal de Santarém e Baixo Amazonas. “Empresários tiveram várias 
reuniões com o Incra”. Santarém, 9 a 15 dez. 2005. 
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“um uso criminoso da reforma agrária”383: seriam usados 

assentamentos como área regularizada em termos fundiários para a 

extração de madeira. 

O Incra conseguia a façanha de usar a reforma agrária para um 

fim diametralmente oposto: garantir a apropriação e a concentração 

dos recursos nas mãos do madeireiro, mesmo que isso viesse em 

prejuízo de camponeses sem-terra e povos da floresta, como resumiu 

o Inquérito Civil Público que investigou esse processo: 

Verificou-se que tais projetos [de assentamentos] não 

atendem a uma autêntica demanda de potenciais 

clientes da reforma agrária. São antes resultado da 

pressão do setor madeireiro junto às esferas 

governamentais, que vislumbram nos assentamentos 

um estoque de matéria-prima cujo manejo é objeto de 

um licenciamento mais rápido, devido ao valor social 

que seu manejo apresentaria, em tese.384 

 

383 Apud GUERREIRO, Natalia. “Fraudes no Incra do Pará”. Carta Capital. São 
Paulo, 31 out. 2007. p. 36. 
384 Ministério Público Federal, Procuradoria de Santarém, Inquérito Civil Público 
nº 1.23.002.000185/2007-76/PRM/STM/MPF, p. 5. 
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5.5 “Olha, os assentamentos podem resolver o 

problema do setor madeireiro lá na região” 

Caem os panos e os bastidores do esquema são explicados pelo 

diretor nacional de programas do Incra, Raimundo Lima. Na recente 

conversa que foi gravada e transcrita abaixo, Lima conta sobre uma 

reunião, em novembro de 2004, envolvendo madeireiros e o primeiro 

escalão do Incra e do MMA, onde tudo foi tramado: 

No momento daquela reunião foi provada a 

inviabilidade de a Lei de Gestão de Florestas Públicas 

resolver de imediato o problema dos madeireiros e foi 

efetuada uma sugestão. Primeiro: o hoje diretor-geral 

do Serviço Florestal Brasileiro, o Tasso [Azevedo] [...], 

e também o dr. Paulo Capobianco, que hoje é 

secretário-geral do Ministério [do Meio Ambiente] e na 

época era secretário de Biodiversidade, fizeram uma 
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sugestão: “quantos assentamentos o Incra tem lá na 

região?” O superintendente respondeu e aí eles 

disseram: “Olha, os assentamentos podem resolver 

o problema do setor madeireiro lá na região”. Aí, 

os madeireiros disseram: “Olha, mas nesses 

assentamentos que tem lá no Pará não existe mais 

madeira, não vai cobrir as nossas necessidades, não vai 

resolver o nosso problema... Mas o Incra vai criar 

assentamentos lá?” [...] Aí, o Rolf já anunciou a criação 

da nova superintendência. E o Incra cria assentamentos 

lá na região, em terras públicas, e esses assentamentos 

serão as áreas que vão ofertar legalmente madeira 

para o setor madeireiro.385 

O procurador da República, Felipe Fritz Braga, conta que em 

setembro de 2007, em reunião envolvendo o Ministério Público 

Federal (MPF) e representantes do Incra, ficou evidente a adoção de 

uma política para potencializar a exploração madeireira revestindo-a 

falaciosamente de reforma agrária: “Raimundo Lima disse ali 

abertamente para os quatro procuradores da República presentes 

que, na verdade, a política de criação de assentamentos pelo Incra 

em Santarém se inseria numa política mais ampla da autarquia, de 

aumentar de 2 por cento para 10 por cento a participação do Brasil 

no mercado internacional de madeira tropical”.386 

385 Raimundo Lima em reunião com os servidores da SR30, com a presença de 
Nilton Bezerra Guedes (diretor nacional de Obtenção e Implantação do Incra) e 
Pedro Aquino de Santana (superintendente da SR30). 20 set. 2007. Registro de 
áudio, arquivo do autor. 
386 Felipe Fritz Braga, comunicação pessoal, out. 2007. 
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A apropriação ilegítima dos recursos florestais pelos madeireiros 

encontra meio para parecer não só legal, mas também lídima sob o 

ponto de vista ambiental e social. Além de anteverem que isso 

poderia gerar-lhes o controle de imensas áreas com situação 

fundiária apta à aprovação da extração madeireira, sabiam também 

que o controle dessas terras dentro de assentamentos se daria por 

meio de uma dependência dos assentados ante eles, e mais uma vez, 

Incra e madeireiros engenharam mecanismos de submissão dos 

assentados: o endividamento compulsório. 

Os custos de infraestrutura, como os de estrada, 

demarcação topográfica, transporte e construção de 

barracões comunitários, deveriam ser de 

responsabilidade do Incra, e não de madeireiros. A falta 

de recursos financeiros e de capacidade técnica 

instalada no órgão em implantar o assentamento – e a 

própria indução para que os assentados recorram aos 

madeireiros – levam ao endividamento compulsório dos 

assentados. O pagamento da dívida, evidentemente, é 

a madeira, um recurso que, caso fosse apropriado por 

seu legítimo dono, o assentado, poderia ser uma 

contribuição decisiva no sucesso da instalação dessas 

famílias na terra.387 

 

387 GREENPEACE. Assentamentos de papel, madeira de lei. Relatório Denúncia. 
Manaus: Greenpeace, ago. 2007. 
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5.6 O assentamento de reforma agrária como forma 

de apropriação das madeireiras 

Chama a atenção que, quando reclamam por assentamentos, 

os madeireiros falem, especifica e somente, da modalidade de PDS 

(Projeto de Desenvolvimento Sustentável). Isso porque anteviram, 

nas peculiaridades desse tipo de assentamento, viés de um 

aprimoramento dos mecanismos de controle da floresta. 

O problema não é o formato do PDS em si, com características 

interessantes e propícias à Amazônia. Problemáticos foram os fins 

que nortearam sua implantação. Por isso, é importante entender os 

pressupostos que levaram à formulação teórica desse projeto de 

assentamento e as especificidades que permitiram aos madeireiros 

controlarem esses assentamentos. 
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Em 6 de outubro de 1999, por meio da Portaria nº 88, o Incra 

proíbe a instalação de assentamentos da reforma agrária em áreas 

com cobertura de floresta primária, definindo que: 

Art. 1º - Fica proibido a desapropriação, a aquisição e 

outras quaisquer formas de obtenção de terras rurais 

em áreas com cobertura florestal primária incidente nos 

Ecossistemas da Floresta Amazônica, da Mata Atlântica, 

e do Pantanal Mato-grossense e em outras áreas 

protegidas, assim definidas pelos órgãos federais e 

estudantes do meio ambiente. 

Art. 2º - Fica ainda proibido o assentamento de 

trabalhadores rurais em áreas que necessitem de corte 

raso em florestas primárias. 

Art. 3º - Determinar que o programa de reforma 

agrária seja executado em áreas antropizadas.388 

Esse posicionamento, porém, criou empecilhos ao atendimento 

das populações tradicionais que habitam as florestas, e que por 

explorarem-na de modo extrativista, mantinham sua área 

majoritariamente composta de florestas primárias. 

Como solução a isso, cria-se, em 4 de novembro de 1999, o 

Projeto de Desenvolvimento Sustentável, uma modalidade de 

assentamento voltada especificamente à população que já ocupava as 

áreas de floresta primária: 

Considerando que as florestas brasileiras demandam 

um programa de reforma agrária que respeite as 

formas tradicionais de ocupação e produção, resolve: 

388 INCRA. Portaria n. 88, out. 1999. 
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Art. 1º - Criar a modalidade de Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável - PDS, de interesse social 

e ecológico, destinada às populações que baseiam sua 

subsistência no extrativismo, na agricultura familiar e 

em outras atividades de baixo impacto ambiental; 

Art. 2º - Destinar as áreas para tais projetos mediante 

concessão de uso, em regime comunal, segundo a 

forma decidida pelas comunidades concessionárias – 

associativista, condominial ou cooperativista.389 

Como se vê, a instituição da modalidade de PDS veio a 

flexibilizar – em favor das populações tradicionais – a proibição de se 

criar assentamentos em área de floresta. Porém, seu efetivo uso 

inverteu completamente essa vocação original. Podem-se constatar 

áreas imensas de assentamentos criados em locais absolutamente 

inapropriados para esse fim, mas com altíssimos interesses para as 

madeireiras. 

Criaram-se assentamentos como os PDS Renascer II, Liberdade 

I, Anjo da Guarda, Santa Rita, Santa Luzia, Ademir Federicci e quase 

uma centena de outros em áreas sem condições logísticas, sem 

avaliação dos solos, sem considerar relevo, tipo de vegetação, enfim, 

à revelia de qualquer critério técnico, mas com reconhecido potencial 

madeireiro.  

A modalidade de PDS possibilita esse enredo também por sua 

(positiva) sugestão ao associativismo. Em um PDS, a fração de terra 

passível de corte raso é gerida individualmente por cada assentado. A 

389 INCRA. Portaria n. 477, nov. 1999. 

 

                                    



430 

 

porção de reserva florestal – no mínimo 80% – não é parcelada em 

lotes entre os assentados, mas gerida coletivamente pela associação 

do PDS. 

Os assentamentos são (teoricamente) criados a partir da 

demanda de organizações populares. A princípio, os trabalhadores 

sem terra se aglutinariam, escolheriam suas lideranças e, por meio 

delas, reclamariam o assentamento. Porém, na prática, muitas 

associações não surgem das bases, de baixo para cima, mas de 

forma inversa. É comum ser o madeireiro quem tem a iniciativa de 

criar a associação. Ele escolhe e banca um presidente que possa ser 

controlado. Esse presidente é garantido – via madeireiro – dentro do 

Incra e, assim, fica fortalecido também dentro da associação e acaba 

por ter mais autoridade para poder anular qualquer reação do grupo 

ao completo subjugo, frente ao madeireiro, mesmo porque “Os 

integrantes das associações de assentados, por sua vez, são 

cadastrados aleatoriamente, em locais muitas vezes distantes dos 

assentamentos, não configurando um grupo coeso e organizado”390. O 

controle de um projeto de assentamento tradicional (PA), com lotes 

destinados individualmente, por um madeireiro é bastante mais 

complicado, não basta estabelecer uma relação comprometida com o 

presidente da associação, é preciso também dar uma atenção lote a 

lote. 

Mesmo em área de florestas onde a madeira de valor comercial 

já foi toda saqueada, a criação de assentamentos é altamente 

390 Greenpeace, Assentamentos de papel..., citado. 
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interessante aos madeireiros. Mesmo nesses casos, eles disputam 

ferozmente o controle das associações de assentados – e assim, dos 

assentamentos –, pois, além da madeira, interessa o “papel”. As 

guias de licença para extração e transporte de toras são possíveis 

nessas áreas por sua (formal) regularidade fundiária. 

Cada assentado recebe uma guia de autorização de desmate de 

3 hectares/ano, até atingirem um limite máximo de 20% do lote. 

Cada guia rende, anualmente, uma licença para 60 m3 de madeira. É 

comum essas guias serem negociadas e acabarem “esquentando” o 

roubo de madeira de unidades de conservação, terras públicas e 

terras indígenas. 

No final de 2005, durante uma entrevista em campo com um 

grande madeireiro da região de Santarém, ao ser questionado sobre 

as autorizações formais de sua extração, o “empresário” exalta-se, 

saca de sua gaveta um grosso maço de papéis, atira-os com violência 

sobre a mesa e esbraveja com truculência: “Você quer licença? 

Quanto você quer de licença? Tá aqui!”.  

Sobre a mesa, centenas de guias de autorização de 

desmatamento de 3 ha cada, todas emitidas para assentados de 

áreas distantes de sua exploração. 

A gestão do PDS por uma associação e a imensa área de 

assentamentos criados na floresta potencializam esse esquema.  

A associação da comunidade Bênção de Deus, por 

exemplo, em ofício enviado ao Incra, afirma 

representar 150 famílias residentes no PDS Santa Clara 
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(gleba Pacoval/Santarém) que “estão precisando tirar a 

guia de desmatamento”391. Acontece, porém, que no 

referido PDS não há assentados até hoje, pois a área 

está completamente ocupada por grileiros. Essas 150 

guias de desmatamento renderiam licença para 9 mil 

m3 de madeira. 

Muitas vezes, o pedido de criação do assentamento já 

inclui a solicitação para a emissão da documentação 

suficiente para aprovação do Plano de Manejo Florestal 

Sustentável, como aconteceu no PDS Renascer II.392 

 

391 ASSOCIAÇÃO AGRO-EXTRATIVISTA DE AGRICULTORES DA COMUNIDADE 
BÊNÇÃO DE DEUS. Ofício 05/2006. Santarém, 01 nov. 2006. Protocolado no 
Incra-SR30 em 01 nov. 2006. 
392 Greenpeace, Assentamentos de papel..., citado, p. 10. 
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5.7 Madeireiro, “cliente da reforma agrária” 

Nessa “reforma agrária” voltada à insaciável voracidade dos 

madeireiros, o Incra ignorou, até, a incompatibilidade entre os 

interesses dos madeireiros e dos trabalhadores sem terra. Para os 

primeiros, era necessário que os assentamentos fossem implantados 

em áreas com estoques ainda intocados de madeiras nobres, ou seja, 

nas distantes florestas primárias ainda não saqueadas. Porém, 

justamente essa condição eliminava qualquer chance de as famílias 

se instalarem no local. 

Basta sobrepor o traçado dos novos assentamentos aos dados 

de desmatamento para se ver para que lado pendeu o Incra. Os PDS 

foram criados em distantes áreas inabitadas, e, justamente por 

serem de muito difícil acesso, cobertas por florestas virgens, como 
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mostra o Mapa 5.1. Isso atendia a exigência dos madeireiros, como 

depôs o presidente do Simaspa, mostrando, também, a participação 

do primeiro escalão do Governo Federal: 

Quero deixar bem claro: eu defendo a criação de novos 

PDS. Tenho o documento que vou passar para os 

senhores aqui. De novos PDS. Por quê? Os 

assentamentos que existem hoje não têm mais 

madeira, a realidade é essa. [...] Os assentamentos 

que existem hoje não têm mais madeira. Então, não 

adianta... Por que provavelmente eu estou falando 

isso? Porque, no dia 3 de fevereiro [de 2005], numa 

outra reunião, no Ministério do Meio Ambiente, sem a 

presença da Marina Silva, porém com a presença do 

presidente do Ibama, do presidente do Incra e todo o 

seu estafe, o que eles colocaram para nós para 

safra de 2005? Ou seja, nós estivemos, em agosto, 

implorando pela safra de 2004, não conseguimos. E o 

que sobrou para a safra 2005? Os projetos de 

assentamento e que eu, na oportunidade – vocês 

podem levantar no Ministério do Meio Ambiente –, no 

dia 3 de fevereiro, falei para todos: "Isso é utopia, 

porque os assentamentos não têm mais madeira". 

Quando eu me refiro à madeira, eu digo madeira 

comercial, não significa que está devastado.393 [Grifos 

nossos] 

A situação é absurda. Saindo-se de Santarém, por exemplo, 

viajam-se centenas de quilômetros atravessando áreas 

393 Depoimento de Luiz Carlos Tremonte à CPI da Biopirataria, nº 1136/05. 
Brasília, 11 ago. 2005. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/internet/comissao/index/cpi/pirataria 
_nt110805.htm>. Acesso em: out. 2006. 
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completamente desmatadas por gado e soja. Nesses locais, não 

foram criados assentamentos (Figura 5.2 e Mapa 5.2). São latifúndios 

onde, muitas vezes, unem-se crime ambiental, trabalho escravo e 

grilagem de terras públicas, terras do Incra que foram federalizadas 

para a reforma agrária394. A retomada dessas terras e sua destinação 

à reforma agrária é a mais evidente – e a mais negligenciada – 

obrigação do Incra. São áreas próximas aos centros urbanos e às 

estradas, com melhores condições de infraestrutura e logística, onde 

a criação de assentamentos, além de viável, não traria dano 

ambiental e ainda poderia gerar alguma recuperação, como a das 

matas ciliares, por exemplo. 

O problema é que isso não atenderia o madeireiro. Em 2005 e 

2006, não há um único assentamento no oeste do Pará que tenha 

sido resultado da retomada da posse de terras griladas e 

desmatadas. A própria base cartográfica do Incra mostra como os 

assentamentos contornam o pasto do grileiro com preciso cuidado e 

ficam limitados à área coberta por florestas onde o grileiro não 

desmatou. 

Os madeireiros determinaram os locais onde deveriam ser 

implantados os assentamentos. Caso exemplar é o processo em que 

a madeireira Precious Woods Belém Ltda. manifesta interesse pela 

394 Ver, entre outros: ROCHA, Jan. “Trabalho escravo: presente, passado e 
futuro.” In: TORRES, M. (org.). Amazônia Revelada: os descaminhos ao longo 
da BR-163. São Paulo: CNPq, 2005; ALMEIDA, Alfredo Wagner B. “O trabalho 
escravo como instrumento de escravidão”. Revista Humanidades, Brasília, UnB, 
ano V, n. 17, 1988. 

 

                                    



436 

 

criação de um assentamento e indica as coordenadas geográficas 

para tal. 

Na área indicada pela madeireira suíça e em seu entorno, foi 

criado o gigantesco PDS Liberdade I, com 450 mil hectares, 

capacidade para 3.500 famílias, das quais 942, segundo o Incra, já 

estão assentadas. Porém, o que acontece é um perfeito caso de 

assentamento fantasma. A área é ocupada por florestas primárias e 

não há nenhuma das famílias “assentadas” em seu interior, mas 

apenas a madeireira em plena atividade. 

A madeireira manda. Escolhe e determina, de acordo com sua 

conveniência, o local do assentamento, o modo de uso da terra e o 

número de famílias que devem ser assentadas. Ao Incra resta acatar 

as determinações e providenciar o necessário à sua efetivação.  
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Mapa 5.1 – Amostragem de assentamentos criados pela SR30 em relação à 

cobertura florestal da área em que se sobrepõem. 
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Figura 5.2 – Área no entorno de Santarém, bem vascularizada por 
estradas, sem cobertura de vegetação nativa e sem assentamentos. 
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Mapa 5.2 – Área no entorno de Santarém, bem vascularizada por estradas, 

sem cobertura de vegetação nativa e sem assentamentos. 
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Figura 5.3 – Exemplos de assentamentos criados pela SR30 em relação à 
cobertura florestal da área. 
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5.8 Metas e atropelos 

A demencial criação de assentamentos na floresta foi além de 

contentar o madeireiro, esse importante financiador de campanha, 

mas também alimentou a burlesca fantasia dos números de 

assentados pelo IIPNRA do governo Lula. 

O programa Fantástico, levado ao ar pela TV Globo em 19 de 

agosto de 2007, e o Relatório Denúncia, Assentamentos de papel, 

madeira de lei, publicado pelo Greenpeace395 revelaram que dezenas 

de milhares de famílias assentadas pela SR30, de fato, simplesmente 

não existiam. Eram mentira. Os assentamentos foram criados apenas 

no papel e dezenas de milhares de famílias foram homologadas em 

395 Greenpeace, Assentamento de papel..., citado. 
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assentamentos que factualmente não existem, ou existem em lugares 

dos quais nunca ouviram falar e a dias de viagem de onde vivem. 

Muitas delas sequer sabem que constam como assentadas nos 

cadastros do Incra. Enfim, a terra não foi entregue às famílias que o 

Incra computou como assentadas. No interior dos assentamentos só 

se encontra uma voraz exploração das madeireiras. 

Nos processos de criação dos assentamentos, as normativas 

que regulamentam a criação de assentamentos foram gritantemente 

ignoradas. Para o procurador da República Felipe Braga, esse atropelo 

cumpriu a função de suprir a inatividade de outras superintendências. 

“Toda a estrutura da superintendência foi usada para gerar números 

artificiais de assentados em 2005 e 2006. O Incra assumiu certas 

metas no II Plano Nacional de Reforma Agrária que não vinham 

sendo atendidas por outras superintendências Brasil afora. [...] a 

cada viagem a Brasília, o superintendente trazia um novo aumento 

das metas”396, explica o procurador. 

Os próprios servidores da SR30, por meio de sua associação, a 

Assera (Associação dos Servidores da Reforma Agrária), afirmam que 

“as metas da SR30 foram crescendo durante o ano de 2006. 

Inicialmente eram 15 mil famílias, depois aumentaram para 20 mil e 

pouco depois para 30 mil. Na última semana do ano, chegaram a 36 

mil. O objetivo sempre foi muito claro, era simplesmente para o 

396 Comunicação pessoal, out. 2007. 
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governo dizer para a sociedade que tinha cumprido as metas do 

IIPNRA”.397 

Essa “fabricação em massa” de assentamentos deu-se em 

detrimento de toda e qualquer normativa que regulamentasse os 

processos de criação dos projetos e da triagem de candidatos. Para 

Braga, “o nível de irregularidades nos processos de criação de 

assentamentos é assustador e a pressão sobre técnicos e servidores 

para que atropelassem todas as normas internas da autarquia foi 

tremenda”.398 

Os servidores da SR30 veem um quadro generalizado de caos: 

“O mais absurdo de tudo é que assentamentos foram criados sem 

nenhuma das peças técnicas obrigatórias. Há processo em que há um 

ofício pedindo a formalização do próprio processo e logo em seguida a 

portaria de criação. O trâmite normal do Incra envolve desde a 

vistoria da área, consecução dos laudos de vistoria, mapas temáticos, 

pareceres de chefes, pareceres jurídicos, parecer de cartografia para 

evitar sobreposição de áreas de reservas ambientais, de terras 

indígenas, de unidades de conservação. A direção do Incra sabia 

disso e fingia que não sabia. Antes de os técnicos entregarem 

qualquer coisa dizendo se o assentamento era viável ou não, já 

existia uma portaria dizendo: ‘criado’”.399 

397 Assera, comunicação pessoal, out. 2007. 
398 Idem. 
399 Informação prestada em nome da Assera, comunicação pessoal, out. 2007. 
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A direção nacional tinha a mais plena ciência do que se passava 

na regional do Incra em Santarém. Em junho último, um relatório 

interno do próprio Incra sobre a situação da SR30 documenta um 

quadro surreal. Entre outras muitas irregularidades, registrou-se que, 

no lugar dos diversos estudos de viabilidade e procedimentos 

formais, encontrou-se processos de criação de assentamentos 

“constituídos por apenas três páginas (memorando de formalização 

do processo, folha escrita ‘confere’ e cópia da Portaria de criação do 

projeto), numa clara demonstração de desconsideração dos 

normativos internos”.400 

O relatório do Greenpeace, Assentamentos de papel, madeira 

de lei, traça um amplo panorama da irregularidade generalizada nos 

processos de criação de assentamentos da SR30. 

  

400 INCRA. Plano de ação superintendência regional de Santarém. Brasília, jun. 
2007. p. 10. 
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5.9 Os números da reforma agrária 

Até o dia 31 de dezembro de 2004, em toda a história do oeste 

do Pará, foram assentadas 21.524 famílias.401 

E isso, contando toda a megalopsiquia do projeto de 

colonização da Amazônia empreendido durante a ditadura militar, 

com verbas faraônicas, e as ações posteriores do Incra. Os passivos 

social e ambiental gerados por esse processo são incomensuráveis e, 

até hoje, representam uma situação não resolvida. 

Porém, perto da febre de números da reforma agrária do 

governo Lula – aliada à incondicional subserviência aos madeireiros –, 

os devaneios de grandeza dos militares ficaram reduzidos a coisa de 

401 Como oeste do Pará, entenda-se, área de atuação da SR30. 
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amadores. Em apenas dois anos, foram “assentadas” 51.700 famílias. 

Só em 2006, homologou-se 33.700 famílias, mais do que em toda a 

história do Pará até 2004. 

Um comparativo entre o número de famílias assentadas 

historicamente nas regiões Sul e Sudeste, onde há enormes 

demandas, e o número de assentadas apenas nos anos de 2005 e 

2006 na área de abrangência da SR30 dá a proporção do feito. 

Como verificamos na Figura 5.3 e no Gráfico 5.2, apenas em 

2006 a SR30 homologou um número de famílias maior que o de 

assentadas na história da Região Sul e praticamente igual ao da 

Região Sudeste. 

A grandiosidade dos números e a velocidade dos feitos é, por 

si, um indicativo da inverossimilhança dessa “reforma agrária” na 

Amazônia. Com o pequeno contingente da recém-criada 

superintendência, não houve, inclusive, qualquer seleção quanto à 

adequação das famílias beneficiárias. E, de fato, como registrou 

Natalia Guerrero, 

[...] dois absurdos exemplos que ilustram a maneira 

pela qual a reforma agrária vem tendo sua função 

desviada na área da Regional de Santarém. 

Em 2004, Maria Gorete Dantas Xavier tentava angariar 

votos entre os cerca de 18 mil habitantes do município 

de Aveiro, no sudoeste do Pará. Vencedora do pleito, 

Xavier assumia o cargo de prefeita em 2005. Mas esse 

ano marcaria também sua homologação como 

assentada em um dos projetos do Incra na região. 
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“Se meu nome está em alguma coisa aí, eu não estou 

sabendo”, dispara a prefeita, quando apresento seus 

dados como assentada. “Não tenho nenhum lote, não 

tenho terra aqui, eu sou funcionária pública”, completa. 

De fato, um dos itens do artigo 6 da Norma de 

Execução do Incra nº 45, dispõe que não poderá ser 

beneficiário do Programa de reforma agrária: 

“Funcionário(a) público e autárquico, civil e militar da 

administração federal, estadual ou municipal, 

enquadrando o cônjuge e/ou companheiro(a)”. 

A situação, porém, apresenta uma adicional 

peculiaridade: de acordo com os registros do Incra, 

teria sido liberado no nome de Xavier três vezes o 

mesmo crédito, referente à “Instalação de Apoio”, no 

valor de R$ 2.400. Cada assentado tem direito a uma 

única liberação de tal crédito. “Não recebi nenhum 

centavo de crédito”, indigna-se a prefeita. 

O doutor Nélio Aguiar, médico e ex-secretário de Saúde 

de Santarém, compartilha com a prefeita de Aveiro um 

status de beneficiário da reforma agrária que ignora por 

completo um artigo da norma 45. No seu caso, trata-se 

do artigo 5º, que estipula o impedimento do acesso à 

condição de beneficiário àqueles cujo “conjunto familiar 

auferir renda proveniente de atividade não agrícola 

superior a três salários mínimos mensais”. 

O médico consta como assentado no Projeto de 

Assentamento Extrativista (PAE) de Pindobal, cercania 

de Santarém. O problema é que o PAE constitui um 

modelo de assentamento destinado a populações 

tradicionais que já ocupam a área, vivem da extração 

de produtos naturais da região, bem como da 
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agricultura de pequeno porte. Um perfil que, 

definitivamente, não corresponde ao do doutor Nélio.402 

Gráfico 5.1 – Comparativo de famílias assentadas na área da SR30 por 
período. 

 

Números históricos de 
assentamentos na área 
de atuação da SR 30* 

Famílias Assentadas 
entre 01/01/1900 e 

05/10/2007 
73.224 

Famílias Assentadas 
até 31/12/2004 21.524 

Famílias Assentadas 
em 2005 e 2006 51.700 

Famílias Assentadas 
em 2005 18.000 

Famílias Assentadas 
em 2006 33.700 

* A planilha Projetos de reforma agrária Conforme Fases de Implementação retrata 
os dados consolidados no dia 04/10/2007. Famílias homologadas em 2006, em 
assentamentos criados em 2000, por exemplo, constam nos dados de assentados 
até 2000. Nas planilhas Relação de beneficiários assentados no ano de: 2005 e 
2006, temos a certeza de que foram homologadas (ou assentadas, como o Incra 
prefere) 18.000 e 33.700 famílias pela SR30 em 2005 e 2006, respectivamente. O 
que confrontaria os dados da planilha Projetos de reforma agrária Conforme Fases 
de Implementação que atribui à SR30 23.065 assentados em 2005 e 21.265 
assentados em 2006. A diferença explica-se, pois, em 04/10/2007, data da 

402 Guerrrero, “Fraudes no Incra do Pará”, citado. 
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elaboração dessa planilha, computou-se como dados de 2005 famílias assentadas 
em 2006 nos assentamentos criados em 2005. 
Dessa forma, famílias homologadas em 2005 e 2006 em assentamentos criados em 
anos anteriores a 2005, constam nessa tabela dados de assentados no ano de 
criação dos assentamentos e não no de homologação das famílias. 
Fonte: INCRA – Sipra; Diretoria de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos 
de Assentamento – DT. Projetos de reforma agrária Conforme Fases de 
Implementação: Período da Criação do Projeto: 01/01/1900 até 05/10/2007. 04 
out. 2007. Disponível em: <http://www.incra.gov.br/arquivos/0277102527.pdf>. 
Acessado em dez. 2007. 
INCRA – Sipra; Diretoria de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de 
Assentamento – DT. Relação de beneficiários assentados no ano de: 2005. 
Acessado em dez. 2007. Disponível em: 
<http://www.incra.gov.br/arquivos/0277001571.pdf>. 
INCRA – Sipra; Diretoria de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de 
Assentamento – DT. Relação de beneficiários assentados no ano de: 2006. 
Acessado em dez. 2007. Disponível em: 
<http://www.incra.gov.br/arquivos/0277001571.pdf>.  

 
Gráfico 5.2 – Comparativo de famílias assentadas por estados e regiões. 

 
Fonte: Id. Ibid.  
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Tabela 5.3 – Comparativo de famílias assentadas por região. 

Comparativo entre o número de famílias homologadas 
historicamente nas regiões Sul e Sudeste, e nos anos de 

2005 e 2006 na área de abrangência da SR30 
 

Região Sul 
Número de beneficiados homologados entre  

01/01/1900 e 05/10/2007 
SR 10 Santa Catarina 4.988 
SR 11 Rio Grande do Sul 11.393 
SR 09 Paraná 16.742 

Total 33.123 
 

Região Sudeste 
Número de beneficiados homologados entre  

01/01/1900 e 05/10/2007 
SR 08 São Paulo 12.116 
SR 07 Rio de Janeiro 4.525 
SR 06 Minas Gerais 14.249 
SR 20 Espírito Santo 3.833 

Total 34.723 
 

SR30 
Número de beneficiados homologados apenas  

nos anos de 2005 e 2006 
Homologações em 2005 18.000 
Homologações em 2006 33.700 

Total 51.700 
Fonte: INCRA – Sipra; Diretoria de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos 
de Assentamento – DT. Projetos de reforma agrária Conforme Fases de 
Implementação, citado. 
INCRA – Sipra; Diretoria de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de 
Assentamento – DT. Relação de beneficiários assentados no ano de: 2005, citado. 
INCRA – Sipra; Diretoria de Obtenção de Terras e Implantação de Projetos de 
Assentamento – DT. Relação de beneficiários assentados no ano de: 2006, citado.  
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5.10  Compromissos de campanha 

Ariovaldo Umbelino de Oliveira aponta também para o 

envolvimento do governo do estado do Pará. Segundo o geógrafo, “a 

governadora Ana Júlia Carepa assumiu uma série de compromissos 

políticos com os madeireiros durante sua campanha eleitoral. Isso está 

fartamente registrado na imprensa do Pará e mostra uma articulação 

política a partir do Incra, do MDA e do governo do estado do Pará”.403 

O MPF também levantou fatos que sinalizavam o envolvimento 

entre o Governo Estadual e as madeireiras:  

403 Apud TORRES, Mauricio. “A reforma agrária que virou plano de manejo”. O 
Liberal. Belém, 05 dez. 2007. p. 2 
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Em meados deste ano, em ação civil pública do MPF, foi 

suspenso um acordo entre o Incra e a Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente do Pará, pelo qual seria 

possível a exploração de madeira em assentamentos 

que não tivessem qualquer licença ambiental. Portanto, 

o Governo Federal deixa o assentamento inviável, mas 

a exploração de madeira nele é garantida. É a política 

de reforma agrária na Amazônia garantindo o estoque 

madeireiro das empresas, mas criando o minifúndio 

governamental e jogando a população rural em áreas 

onde a ocupação é inviável.404 

A tomar pelas declarações de Valmir Ortega, secretário do Meio 

Ambiente do Pará, realmente, parece não haver lei – do céu ou da 

terra – que o Governo Estadual não esteja disposto a descumprir 

para que, de qualquer forma, seja liberada a exploração madeireira. 

A preocupação quase desesperada do Governo Estadual com o 

madeireiro entrelaça-se a acontecimentos paralelos e simultâneos: a 

criação do Distrito Florestal Sustentável da BR-163 (DFS). 

Com 19 milhões de hectares, estendendo-se da região oeste do 

estado do Pará, de Santarém até Castelo dos Sonhos na fronteira com o 

Mato Grosso, no eixo da BR 163, e de Jacareacanga a Trairão, no eixo 

da Transamazônica, o DFS da BR-163 foi o primeiro a ser criado.405 

Segundo o MMA, “O Distrito Florestal Sustentável é um 

complexo geoeconômico e social estabelecido com a finalidade de 

404 Felipe Braga, comunicação pessoal, out. 2007. 
405 Decreto presidencial de 13 de fevereiro de 2006. 
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definir territórios onde será priorizada a implementação de políticas 

públicas que estimulem o desenvolvimento integrado com atividades 

de base florestal”406. Ou seja, trata-se da definição da área como alvo 

prioritário para a implementação da Lei de Gestão de Florestas 

Públicas (LGFP). 

Isso iria ao encontro do setor madeireiro de oeste do Pará, não 

fosse o fato de a LGFP ter sido feita sob encomenda e dirigida para 

atender outro grupo: o agronegócio internacional da madeira. 

Governo Federal e algumas ONGs ambientalistas apostam no 

megaempresário internacional na vã crença de que por ser mais rico, 

agirá em maior conformidade com a lei. De modo sistemático, 

fecham-se os olhos ao danoso resultado, em termos ambientais e 

sociais, da presença dessas empresas nos países da Ásia e da África 

onde atuaram pelo mesmo modelo de concessão de florestas 

públicas. 

Segundo Elder de Paula, professor da Universidade Federal do 

Acre, o abastecimento das grandes corporações que controlam o 

comércio internacional de madeira foi a verdadeira motivação da Lei 

no 11.286/06. 

Houve uma intensa pressão internacional através da 

elaboração de parâmetros e de sua imposição aos 

países detentores de grandes “estoques” de florestas 

406 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Serviço Florestal Brasileiro. Distrito 
Florestal Sustentável. Disponível em: 
<http://www.mma.gov.br/index.php?ido=conteudo.monta&idEstrutura=95&idM
enu=3801>. Acesso em: dez. 2007. 
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tropicais. A intermediação da ONU legitimou a 

construção pactuada dessa regulação. O agronegócio 

da madeireira abocanhará algo em torno de 13 milhões 

de hectares de florestas públicas na Amazônia numa 

primeira tacada, podendo chegar, posteriormente, a 50 

milhões, por meio de contratos de concessão com 

prazos de até 40 anos.407  

O DFS ocupou considerável porção da área de atuação da SR30, 

como se vê no Mapa 5.3. Nesse processo, o Incra era relegado de sua 

competência de gerir suas terras, as quais passavam ao controle do 

MMA, mais especificamente, do Serviço Florestal Brasileiro (SFB). Por 

trás disso, outra disputa era revestida: o madeireiro doméstico, com 

quem o Governo Estadual é altamente comprometido, via-se na 

iminência de perder espaço (e áreas com mananciais de madeira) 

para o madeireiro internacional, para o qual o SFB sempre sonhou em 

entregar a floresta. 

Assim, de um lado, de olhos postos naquelas matas, o 

capitalizado agronegócio internacional da madeira, contando com as 

graças do SFB para pôr as garras no último resquício de madeira 

tropical do planeta. De outro, o madeireiro local, financiador político 

do governo do PT no Pará, apostando no Incra para lhe garantir 

terras em presumível pagamento aos compromissos de campanha. 

No Mapa 5.4 nota-se a forma como o Incra cumpriu o 

compromisso e criou assentamentos na floresta.   

407 PAULA, Elder. “O conto da Floresta Pública e o canto da sereia: Lei 
11284/2006”. In: CANUTO et al. Conflitos no Campo Brasil 2005. Goiânia: CPT 
Nacional, 2006. 
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Mapa 5.3 – Sobreposição entre a área de atuação da SR30 e o Distrito 

Florestal da BR-163. 
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Mapa 5.4 – Assentamentos criados em 2005 e 2006 em relação à área da 

SR30 e ao Distrito Florestal da BR-163. 
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O contorno dos assentamentos criados nos mais distantes e 

improváveis locais desenha os mecanismos de grilagem e corrupção 

pelos quais vêm se instalando o agronegócio da madeira. 

Governo Federal e Estadual; empresas nacionais e 

estrangeiras; Incra e SFB... Talvez o maior mal seja a polarização da 

destinação da terra nesse binômio, como se não houvesse outra 

opção. Aliás, falar em opção já é desrespeito às populações que 

habitam e ocupam aquelas cobiçadas florestas. 

Porém, em nenhum momento as ações do Incra focaram essa 

gente. Com efeito, a demanda por regularização fundiária na área de 

atuação da SR30 é muito grande e foi razoavelmente atendida nas 

regiões de várzea onde foram criados PAEs (Projetos Agro 

Extrativistas). Porém, nos locais de terra firme, a SR30, em vez de 

encaminhar qualquer regularização, lançou milhares de famílias em 

uma situação o mais distante possível disso. 

Há que se pesar que a modalidade de assentamento apropriada 

às populações tradicionais é justamente o PAE e não um PDS ou um 

PAC, que em pontos diversos desrespeitariam a forma de ocupação 

tradicional da terra e, além de ameaçar o patrimônio cultural daquela 

população, afetariam drasticamente suas possibilidades de 

reprodução material e cultural. 

Em casos como o PDS Liberdade I e o PDS Ademir Federicce, a 

população tradicional que ocupava a área não foi reconhecida na 

criação dos assentamentos. Trabalhos ainda em curso realizados 

pelas equipes do Incra, em resultados preliminares, identificaram 
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ocupações ribeirinhas no interior desses assentamentos que não 

foram computadas pelas relações oficiais de assentados nos 

respectivos PDS. Ou seja, a terra foi destinada a outras famílias como 

se as residentes tradicionalmente ali não existissem. 
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5.11  Expropriação e transformações sociais. 

Oficialmente o Incra nacional não assume o público e notório 

esquema dos assentamentos para madeireiras. Limita-se a soltar de 

quando em quando uma nota oficial garantindo que nada acontece, 

sem responder jamais as graves acusações que são feitas. Porém, 

dentro da SR30, a tática é outra: tenta-se banalizar o feito. Tenta-se 

colocar o esquema como “política pública de reforma agrária”, como 

se a instalação da madeireira fosse a forma de viabilizar o 

assentamento. 

O madeireiro “apadrinharia” o assentado e lhe daria tudo: 

emprego, infraestrutura, estradas, escola etc. Tudo na mais clássica 

reprodução de um mundo regido pelas relações de favor e de um 

mundo onde qualquer cidadania nunca foi apresentada como direito, 
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mas como concessão e benevolência, onde as relações trilham a 

forma da dependência e do favor, “fazendo da violência simbólica a 

regra da vida social e cultural. Violência tanto maior porque invisível 

sob o paternalismo e o clientelismo, considerados naturais e, por 

vezes, exaltados como qualidades positivas do ‘caráter nacional’”.408 

Não é difícil entender a viabilidade da fusão do Estado e das 

madeireiras frente aos olhos dessa população. Uma sobreposição de 

personagens e papéis sintetizando um “provedor”. Além do que, o 

poder patrimonial não se antagoniza como poder político ao Estado, 

ao contrário: “As oligarquias políticas no Brasil colocaram a seu 

serviço as instituições da moderna dominação política, submetendo a 

seu controle todo o aparelho de Estado”.409 

A louvação a um suposto emprego gerado pelas madeireiras, 

como se ouve de Raimundo Lima ou do SFB, carece de qualquer 

consistência. O emprego gerado pela madeireira (que na prática tem 

o controle da terra do assentado) é dado como um axioma do que 

poderia haver de melhor, sem pensar que por essa via o assentado 

subjugaria sua subsistência completamente a essas empresas, nas 

quais se empregam como trabalhadores sem qualificação. Nesse 

desenrolar, essas pessoas são submetidas a um processo de 

invalidação cultural: o amplo e rico rol de saberes, fruto de gerações 

de convivência com a floresta, pouco ou nada valem no novo sistema 

408 CHAUI, Marilena. Conformismo e resistência: aspectos da cultura popular no 
Brasil. 1. ed., 6. reimp., São Paulo: Brasiliense, 1996. p. 54. 
409 MARTINS, José de Souza. O poder do atraso. São Paulo: Hucitec, 1994. p. 
20. 
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de trabalho, onde se limitam a tarefas braçais fragmentadas410. E não 

há como falar no desenvolvimento de novos conhecimentos, pois, 

como explica Chaui ao referir-se à população de migrantes 

expropriados que se tornaram operários: “não ocorre um ganho 

cultural (novos conhecimentos, novas habilidades, novos símbolos 

que se acrescentariam aos já possuídos), mas uma perda, pois o 

‘equipamento cultural’ anterior torna-se inútil num sistema que nivela 

o aprendizado em funções de tarefas parcializadas e estanques”.411 

Há que se atentar, também, a um deslocamento do lugar social 

desses trabalhadores. Com a apropriação pelas madeireiras das 

terras onde há ou se desenvolveria um modo de vida camponês, eles 

são compelidos compulsoriamente à condição de trabalhadores 

assalariados. Assim, o capital insere a cooperação no trabalho sem, 

correlatamente, levar à cooperação dos frutos deste trabalho.412  

Tal “política” de “reforma agrária” levaria o assentado (sé é que 

um dia existiria factualmente) a “um destino que o operário já não 

410 Para análise do processo de perda de conhecimento e adesão ao trabalho 
alienado em relação à população migrante nas cidades, ver, entre outros, 
KOWARICK, Lúcio et alii. Cidade – usos e abusos. São Paulo: Brasiliense, 1978; 
_____. A espoliação urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979; WEIL, Simone. 
A condição operária e outros estudos de opressão. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1979. 
411 Chaui, Conformismo e resistência, citado, p. 37 [grifos no original]. 
412 Cf, sobre essa dinâmica, MARTINS, José de Souza. A militarização da 
questão agrária no Brasil. Petrópolis: Vozes, 1984. Em especial, p. 14. 
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experimenta: o destino do desaparecimento, da proletarização, da 

perda da autonomia”.413  

Porém, como escreveu Ariovaldo Umbelino Oliveira, o 

desenvolvimento das relações capitalistas no campo traz, em si, seu 

contrário414. Dessa forma, muitos dos camponeses sob a ameaça da 

expropriação, seja pelo avanço das madeireiras, seja pela não 

reforma agrária, recusam-se à proletarização e reiniciam – hoje, em 

pequenas células um movimento de resistência de luta por suas 

terras e por suas florestas.  

 

413 José de Souza Martins apud OLIVEIRA, A. U. de. A agricultura camponesa no 
Brasil. 4. ed., São Paulo: Contexto, 2001. p. 12. 
414 Oliveira, A agricultura camponesa no Brasil, citado. 
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5.12  Assentamentos fora da lei 

Segundo relatório do Sistema de Informações dos Projetos de 

Assentamento de Reforma Agrária (Sipra), a Superintendência do 

Incra de Santarém (SR30) contabilizou em 2006, 33.700 famílias 

como assentadas em 97 assentamentos, que juntos somam 

2.211.978,7480 hectares. 

O procedimento de criação de qualquer Projeto de 

Assentamento rege-se pela Norma de Execução nº 37, de março de 

2004415, segundo a qual deve ser constituído um processo 

administrativo que, obrigatoriamente, cumpra os seguintes passos: 

415 INCRA. “Norma de Execução nº 37 de 30 de março de 2004”. Diário Oficial 
da União, Brasília, n. 65, seção 1, p. 149, 05 abr. 2004. 
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a) expedição de memorando solicitando a formalização 

do processo administrativo de criação do projeto, 

anexando as seguintes peças técnicas: 

[...] 

• certidão imobiliária atualizada em que conste na 

matrícula ou registro a averbação de imissão na 

posse pelo Incra ou a matrícula definitiva em 

nome da Autarquia; 

• Laudo Agronômico de Fiscalização (Manual para 

Obtenção de Terras, Módulo II); 

• planta e memorial descritivo do imóvel constante 

do processo administrativo de obtenção do 

imóvel; 

• Laudo de Vistoria e Avaliação constante do 

processo administrativo de obtenção da área, 

ilustrado com fotografias, se houver; 

• Licença Prévia – LP – concedida ou requerimento 

de licença, quando não houver manifestação do 

órgão ambiental; 

b) após formalização do processo, os setores técnicos e 

operacionais analisam e emitem parecer; 

c) em seguida é emitida a portaria de criação através 

do Sistema de Informação de Projetos de Reforma 

Agrária – Sipra, e encaminhada ao Gabinete do 

superintendente. 

[...] 

a) instruído o processo, o Projeto de Assentamento será 

aprovado mediante portaria do Superintendente 

Regional do Incra. 
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III – A portaria será enviada à presidência do Incra 

para providenciar sua publicação no DOU.416 

Nos mais de 2 milhões de hectares de assentamentos criados 

pela SR30 em 2006, porém, não há um único projeto que tenha 

cumprido as normas de execução (ver detalhamento na Tabela 9.1, 

em anexo). Em 59% dos processos, não há sequer a Planta de 

Localização do Imóvel onde foi criado o assentamento. Em 41% 

deles, faltam o Mapa do Assentamento e o Memorial Descritivo, ou 

seja, sabe-se apenas que há, por exemplo, um certo PDS Liberdade I, 

com a espantosa dimensão de 450 mil hectares e com capacidade 

para 3.500 famílias, em algum lugar do município de Pacajá. Nem a 

definição do perímetro da área ou um croqui de acesso ao local estão 

no processo de criação do PDS. 

Em 94% dos processos não consta a imagem de satélite com a 

plotagem do traçado do assentamento. Aliás, o próprio setor de 

cartografia da SR30, à época da criação dos assentamentos, não 

dispunha de imagens atualizadas e tampouco de um desenhista que 

pudesse elaborar e disponibilizar o material cartográfico aos técnicos. 

Mais de 90% dos processos não têm o Mapa de Prioridade de 

Preservação Biológica e a 98% falta o Mapa Temático de Classes de 

Capacidade do Uso da Terra. 

Em 72% dos processos, falta o Laudo Agronômico417, uma peça 

técnica preliminar e elementar, a partir da qual se avalia, em 

416 Idem. [As supressões referem-se a etapas de obtenção de terras privadas, 
não se aplicando, portanto, à maciça maioria das terras onde foram 
implantados assentamentos na SR30]. 
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primeiro lugar, a adequação da área a um Projeto de Assentamento. 

Satisfeito isso, o laudo busca responder qual a modalidade de 

assentamento é mais adequada, quais as vocações da terra, suas 

condições ambientais, logísticas, informações socioeconômicas da 

região etc. Com base nessas informações determina-se o tamanho e 

o traçado da área e, principalmente, a capacidade de famílias 

suportadas. Espantosamente, 72% dos Projetos de Assentamentos 

feitos em 2006 pela SR30 tiveram suas portarias de criação 

publicadas (e milhares de famílias homologadas e computadas nos 

índices de cumprimento de metas da reforma agrária) sem, ao 

menos, o Incra contar com a avaliação técnica da adequação da área, 

ou não, para um Projeto de Assentamento. Alguns técnicos 

encarregados de realizar esses laudos foram “atropelados” pela 

portaria de criação do assentamento antes que finalizassem o estudo 

de viabilidade. 

Não se pode dizer que as peças tiveram sua entrega atrasada, 

mas, antes, que as portarias de criação se anteciparam à elaboração 

dos estudos. Muitos técnicos labutavam com as sucateadas condições 

da autarquia, sob pressão da chefia da Comissão de Metas (Samuel 

Ribeiro Figueiredo), da Divisão de Obtenção (Raimundo Guilherme 

Feitosa) e do próprio superintendente (Pedro Aquino de Santana) 

417 Em alguns deles, há um arremedo do Laudo Agronômico, chamado “Síntese 
de Laudo Agronômico”. Embora haja orientação da Superintendência de que 
essa síntese seja o suficiente para a criação de assentamentos, vários 
engenheiros agrônomos da autarquia concordam que esse documento é 
insipiente para responder as informações necessárias para a criação do 
assentamento. 
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para que entregassem as informações mínimas para a confecção das 

portarias de criação antes do final do ano, de modo que os números 

pudessem ser computados. 

A publicação da portaria de criação sem o término dos estudos 

técnicos poderia ser comparada à ideia de se fritar o peixe antes de 

pescá-lo. 
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5.13  Simulacros de assentamentos, simulações de 

assentados. 

Há Projetos de Assentamentos que são autênticos simulacros. 

Nesses não cabe falar em peças faltantes, pois tiveram suas portarias 

de criação publicadas sem, nem mesmo, o processo administrativo 

para a sua criação. É o caso do PAC Bom Sossego, criado no dia 27 

de dezembro de 2006, com 96.050 hectares e capacidade para mil 

famílias. Após o Ministério Público Federal ter solicitado informações 

acerca desse processo, o engenheiro agrônomo responsável por sua 

criação (e, então, Coordenador de Metas da SR30), Samuel Ribeiro 

Figueiredo, pediu verbalmente ao Sindicato de Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais de Santarém que lhe enviassem um ofício com 
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data retroativa, solicitando como movimento social a criação do 

PAC418. Um preocupante indício de manipulação de processos. 

A Relação de Beneficiários (RB) do PAC Bom Sossego é repleta 

de aberrações e ficções. Constam como assentados homologados, por 

exemplo: Lidiane de Andrade Guimarães, em 29/12/2006, às 

15h46min43seg419, Cláudio Sérgio Gualberto Amaral, às 

15h46min44seg, um segundo depois420; no mesmo instante, também 

é assentado, Raimundo Nonato Silva Pereira421; após o intervalo de 

mais 9 segundos, Wanderley Oliveira, 15h46min53seg422; Verônica 

Carmita Ferreira, às 15h46min54seg423, depois de um segundo. 

Essa produção em série de homologações não seria um 

problema em si, caso esses assentados no PAC Bom Sossego não 

fossem todos moradores da distante Comunidade Nova União.  

A Comunidade Bênção de Deus também foi usada para o 

“inchaço” do PAC Bom Sossego. Várias famílias dessa comunidade, 

que fica às margens do Rio Tutuí, inscreveram-se em outro 

assentamento, mas foram homologadas no PAC, como mostram os 

ofícios encaminhados ao Incra: 

418 Informação fornecida ao autor, em 6 de maio de 2007, no Sindicato de 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém. 
419 Código do Beneficiário SM023300000289, Anexo 1. 
420 Código do Beneficiário SM023300000297, Anexo 1. 
421 Código do Beneficiário SM023300000301, Anexo 1. 
422 Código do Beneficiário SM023300000382, Anexo 1. 
423 Código do Beneficiário SM023300000399, Anexo 1. 
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Eu, Elza Maria Belentani, portadora do RG 3943 e CPF 

362035569-4, agricultora e moradora da comunidade 

acima citada [Comunidade Bênção de Deus – Gleba 

Pacoval], PDS Santa Clara, venho por meio deste 

solicitar que V. Sra. se digne a conceder-me a 

regularização no PDS Santa Clara, pois fiz um cadastro 

junto ao Incra em dezembro de 2005 e o espelho de 

beneficiário diz que sou assentado no PAC Bom 

Sossego como mostra a cópia do espelho de 

beneficiário em anexo a este ofício, venho com a 

finalidade que V. Sra. intervenha junto a essa situação 

para que eu possa ser regularizado no local onde moro, 

anulando esse equívoco por parte do Incra.424 

Este é exatamente o caso (e a solicitação de muitos outros) 

como José Ribamar de Souza Soares (código de beneficiário 

SM0230000000248), Roberto Junior da Silva Esquerdo (CB 

SM0230000000526), Valdir de Sousa dos Santos (CB 

SM0230000000346), Kelly Belentani Gonçalves (CB 

SM0230000000247), conforme o documento do Anexo 2. 

A caótica situação das relações de beneficiários é um dos frutos 

do crescimento nas metas da SR30 e do descompromisso com 

qualquer razoabilidade. Situação que acabou por parir uma 

verdadeira “febre das homologações”. Ardor que atingia seu pico a 

partir da proximidade do segundo turno das eleições presidenciais. 

Perto de uma centena de servidores de outras superintendências 

formaram uma verdadeira força tarefa de cadastramento de 

candidatos a assentamentos. Com efeito, no Relatório Sipra (Sistema 

424 Código do Beneficiário SM023300000380. Anexo 2. 
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de Informações dos Projetos de Assentamento de Reforma Agrária), 

70,25%, ou 23.673 famílias, das 33.700 computadas em 2006, foram 

assentadas no terceiro trimestre de 2006. Na semana entre o Natal e 

o Ano-Novo de 2006, chegou-se a propor aos servidores que 

partissem a campo e, caso conseguissem cadastrar um número 

bastante grande de famílias, receberiam, com o artifício de uma 

ordem de serviço com data retroativa, 14,5 diárias pelos sete dias em 

campo, além da prerrogativa de poderem levar esposas e filhos com 

passagens e estadias pagas pelo Incra.425 

Dessa ânsia bacante e megalopsíquica por números, famílias 

foram homologadas em assentamentos que factualmente não 

existem, ou existem em lugares dos quais nunca ouviram falar e a 

milhares de quilômetros de onde vivem. Além dos casos citados, isso 

também pode ser observado, por exemplo, na resposta dada pela 

SR30 a um ofício da Associação de Agricultura Familiar do PDS Terra 

Nossa – AFTN, endereçada no km 1.009 da BR-163, no município de 

Novo Progresso. A associação pede, em 20 de março de 2007, o 

“Espelho da Unidade Familiar – Identificação” de alguns de seus 

associados426 (trata-se de uma ficha na qual constam alguns dados 

básicos dos beneficiários da reforma agrária). Nos seis “espelhos” 

fornecidos, nota-se que apenas um informa que o beneficiário está 

assentado no PDS Terra Nossa, os outros cinco acabaram por serem 

425 Um grupo de novos servidores não só recusou a proposta de seus 
superiores, como também anunciou que denunciaria o esquema caso 
soubessem que alguém havia aceitado. 
426 Associação de Agricultura Familiar do PDS Terra Nossa. Ofício 008/2007, de 
20 de março de 2007. Anexo 3. 
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“assentados” em projetos diversos, distantes e, até, em unidades de 

conservação. 

Erondina da Silva Rodrigues427, pelo que garante a associação 

da qual faz parte, é moradora do km 1.009 da rodovia BR-163, no 

município de Novo Progresso. Porém, está cadastrada no Sipra como 

assentada no PA Balsa do Teles Pires, em Mato Grosso. Projeto de 

Assentamento, aliás, “não implantado, não havendo nenhum 

parceleiro assentado nesse PA”.428 

Antônio Pereira Neto429, segundo o Sipra, consta como 

“assentado” na Reserva Extrativista Verde Para Sempre, em Porto de 

Moz, há mais de 1.000 km de onde vive. O absurdo da situação é 

ainda maior por tratar-se de uma Resex, uma unidade de 

conservação que veta a entrada de novos moradores após a sua 

decretação. 

Ainda, a tomar pelos “Espelhos de Unidade Familiar”, os 

associados José Maria da Silva e Romar Roglin430 teriam sido 

beneficiados com terra no PDS Vale do Jamanxim. E Messias Benicio 

de Carvalho431 seria assentado do PDS Liberdade I, há mais de 1.000 

km e vários dias de viagem de onde mora, em Novo Progresso. 

427 Código de beneficiário MT062000000011. Anexo 3. 
428 Certidão com número ilegível. Anexo 3. 
429 Código de beneficiário SM012400000640. Anexo 3. 
430 Códigos de beneficiário SM012500000234 e SM012500000371, 
respectivamente. Anexo 3. 
431 Código de beneficiário SM017500000312. Anexo 3. 
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É bastante claro que houve um descompromisso com os ideais 

da Reforma Agrária na formulação das Relações de Beneficiários dos 

assentamentos criados pela SR30. Isso sugere uma situação 

absolutamente caótica, uma vez que “trocar” o beneficiário de 

assentamento não é um procedimento assim tão simples, que dirá 

fazer isso com um expressivo volume deles. 

E o mais grave é o caso das pessoas que foram cadastradas 

como candidatos a assentamentos que acabaram não sendo criados, 

como alguns nas proximidades de Castelo dos Sonhos, e tiveram seus 

cadastros aproveitados para inchar o número de homologações sendo 

“assentados” nas mais diversas e absurdas situações, como em 

Reservas Extrativistas e Projetos Agroextrativistas da várzea. 
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5.14  A fabricação de números calcada na promoção 

do minifúndio e na garantia do latifúndio 

(grilado) 

Outra maneira de inflar os números de famílias assentadas 

aumentando a capacidade dos assentamentos já existentes. 

Da mesma forma como foram criados, alguns assentamentos 

tiveram sua capacidade para abrigar famílias aumentada: sem 

embasamento, sem qualquer análise técnica ou, em alguns casos, 

contra elas.  

A Norma de Execução nº 37, de março de 2004, “Dispõe sobre 

o processo de criação e reconhecimento de projetos de 

assentamentos de reforma agrária”, prevê que alterações como o 

 



475 

 

aumento de capacidade do assentamento deverá ser precedida do 

devido estudo técnico. Em seu artigo 2º, determina: 

IV –  Criado o Projeto de Assentamento, caberá aos 

Setores Técnicos e Operacionais: a) promover as 

modificações e adaptações, que no curso da execução 

se fizerem necessárias para a consecução dos objetivos 

do projeto; [...] 

b) registrar todas as informações de criação e 

desenvolvimento do projeto criado por este ato, bem 

como das famílias beneficiárias no Sistema de 

Informações de Projeto de Reforma Agrária; [...] 

Art. 6º - Qualquer fato que implique na alteração da 

área, capacidade de assentamento, número de 

parcelas, município de localização do imóvel, deverá ser 

objeto de registro no SIPRA e de portaria de retificação, 

a cargo da Superintendência Regional, que a enviará à 

Presidência do Incra para publicação. 

A alteração de dados limitou-se ao lançamento de novos 

números nos cadastros do Sipra, aliás, o suficiente para serem 

computadas nos índices nacionais de famílias assentadas pelo 

programa de reforma agrária do governo Lula.  

O Termo de Declaração de um servidor da SR30, prestado à 

Procuradoria da República em Santarém, em outubro de 2007, revela 

como, de fato, foram feitas as alterações de capacidade: 

[...] a depoente fez algumas alterações de capacidade 

de assentamentos com a senha de Regina, pois Regina 

não se lembrava de como fazer alterações no SIPRA de 

capacidade dos assentamentos, e faziam então juntas 

as alterações; [...] que sempre era o 
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superintendente Aquino que passava diretamente 

à depoente as informações para aumento de 

capacidade dos assentamentos, e sempre de 

maneira informal, ou de boca ou num papel 

manuscrito; que a depoente não sabia o que estava 

fazendo quando recebia as determinações do 

superintendente para entrar no SIPRA o aumento da 

capacidade dos assentamentos, e que se tratava do 

superintendente, que, como tal, deveria saber o que 

estava fazendo.432 

Segundo a Norma de Execução nº 37 de 30 de março de 2004, 

art. 2º, Item 4: “caberá aos setores técnicos operacionais [...] 

promover as modificações e adaptações que no curso da execução se 

fizerem necessárias”. 

O art. 6º da mesma norma determina que o aumento de 

capacidade deve ser efetivado por publicação de portaria, há, porém, 

casos em que isso aconteceu sem a portaria, apenas com o 

lançamento no Sipra de novas vagas. 

O próprio relatório do Plano de Ação da Superintendência 

Regional de Santarém (fls. 15) registra que o aumento de capacidade 

deu-se sem a agregação de mais áreas ao assentamento. O resultado 

disso foi a promoção de uma relação de hectares/família de 

impossível sustentabilidade, como constata o trecho transcrito 

abaixo: 

432 Cf. Autos do Inquérito Civil Público n. 1.23.002.000185/2007-
76/PRM/STM/MPF Ministério Público Federal, movido pela Procuradoria da 
República no Município de Santarém. 
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Ao se confrontar a área de cada um dos PDS com o 

número de RBs homologadas, percebe-se que cada 

família ficaria, em muitos casos, com uma área 

produtiva muito pequena, e portanto incompatível com 

a proposta do PDS, que prevê o manejo florestal. 

A título de exemplo, relaciona-se abaixo os 10 projetos 

com menor área por família: 

Foi mencionado pela equipe de meio ambiente da 

Superintendência que, em trabalho realizado no PDS 

Igarapé do Anta e Curuá-Una, em parceria com o 

Programa Pro-Manejo do Ibama/MMA, chegou-se à 

conclusão de que, na situação específica estudada seria 

necessário dispor de, ao menos, 300 ha por família 

para garantir a viabilidade do manejo florestal. O que 

se contrapõe ao apresentado na tabela anterior. 

Apesar do referido trabalho ter sido realizado para uma 

região específica, e mesmo sabendo-se que há outras 

atividades econômicas além do manejo florestal que 

podem ser desenvolvidas nos PDS, causa preocupação 

a pouca área disponível por família, tornando este um 

fator de risco para o sucesso dos projetos. 

Esse aumento, da forma como foi feito, também 

contraria a Norma de Execução vigente. Não houve 

nenhum estudo técnico ou parecer circunstanciado que 

desse sustentação técnica ao aumento de capacidade 

dos assentamentos.433 

Esse foi o caso de oito assentamentos, considerando-se apenas 

os criados em 2006, conforme notamos na Tabela 5.4. 

433 INCRA. Plano de Ação Superintendência Regional de Santarém. Coordenação 
de Marco Aurélio Pavarino, Brasília, jun. 2007. 
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O caso PAC Acontags, alvo da inflação de 186% em sua 

capacidade de famílias assentadas, é bastante explicativo de como 

acontece esse processo. Seu decreto de criação destinava 25 mil 

hectares a 500 famílias. Mesmo sem descontar as áreas com restrições 

legais ao uso intensivo, haveria uma porção (ideal) de 50 hectares por 

família, fração menor do que o módulo mínimo da região. 

Em 23 de novembro de 2006, a Associação das Comunidades 

da Gleba Trombetas e Gleba Sapucuá - Acontags solicitava por meio 

de um ofício434 o aumento de capacidade do assentamento de 500 

para 1.430 famílias. Supostamente, isso visaria atender famílias 

locais não beneficiadas pela criação dos Projetos de Assentamentos. 

Tabela 02 - Média de área por família em dez PDS da Superintendência. 

PDS Família 
em RB 

Capaci
dade 

Área total 
(ha) 

Área por família 
considerando a 
capacidade (ha) 

Área por 
família 

considerand
o a RB (ha) 

São João 
Batista 

58 59 299,687 5,07 5,16 

Cocalino 95 100 2.627,48 26,27 27,66 
Brasília 500 500 19.947,78 39,89 39,89 
Milho Verde 25 30 1.115,56 37,18 44,62 
Anjo da 
Guarda 

110 116 5.463,97 47,10 49,67 

Santa Rita 118 220 10.955,84 49,80 50,25 
Pimental 175 200 10.899,47 54,49 62,28 
Mário 
Braule 

91 100 7.016,51 70,16 77,10 

Esperança 221 235 17.673,81 75,20 79,97 
São Manoel 155 200 12.735,54 63,68 82,16 

 

434 ACONTAGS. Ofício 004/2006, protocolado no Incra em 24/11/2006. Sisdoc 
2877. Anexo 4. 
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Tabela 5.4 – Assentamentos com a capacidade de suporte de famílias 
aumentada. 

Assentamento Município Portaria de 
criação 

Capacidade 
original 

Capacidade 
atual 

Aumento 
(em %) 

PAC Acontags Oriximiná nº 06 de 
14/09/2006 500 1430 186,00% 

PDS Cocalino Itaituba nº 14 de 
5/10/2006 41 100 143,90% 

PAC Nova 
Altamira 

Monte 
Alegre 

nº 47 de 
23/11/2006 55 80 45,45% 

PAC Cauçu B 
e Balança 

Monte 
Alegre 

nº 48 de 
23/11/2006 60 80 33,33% 

PDS Maloca Curuá nº 29 de 
28/11/2005 299 600 100,67% 

PDS Serra 
Azul 

Monte 
Alegre 

nº 2 de 
19/10/2005 460 760 65,22% 

PDS Brasília 
Novo 
Progresso/
Altamira 

nº 24de 
25/11/2005 100 500 400% 

PDS Sta. Rita Aveiro nº 40 de 
20/11/2005 123 220 78,86% 

a Segundo as portarias de criação dos Projetos de Assentamentos publicadas no 
Diário Oficial da União, conforme número e datas acima mencionadas. 

b Segundo Relatório Sipra “Número de famílias assentadas nos Projetos de reforma 
agrária: Famílias assentadas de: 01/01/2006 até 31/12/2006”. 

 

Normalmente, um pedido como este espera meses ou anos por 

um despacho definitivo. Tecnicamente, deveria haver uma nova 

vistoria de campo que buscasse corrigir a aberração original: 

verificaria a existência da demanda por terra e confirmaria se essa 

seria derivada da mesma dinâmica territorial das famílias já 

beneficiadas. Caso isso fosse confirmado positivamente, seria então 

necessária uma nova ida a campo a fim de vistoriar as áreas vizinhas 

ao PAC para a expansão do assentamento (o que se poderia supor 

simples, afinal o PAC é todo envolvido por terras públicas disponíveis 

para reforma agrária, com exceção de um de seus lados confinantes 
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com uma Floresta Nacional). A inclusão de novas famílias estaria 

condicionada, então, à agregação de novas áreas. 

Porém, nem os mais elementares procedimentos técnicos foram 

seguidos. E, ainda, como que por uma sobrenatural “eficiência”, 

quando o servidor a quem é encaminhado o ofício da Associação 

verifica a situação no Sipra, e percebe que o aumento de capacidade 

do PAC Acontags já havia sido feito anteriormente ao recebimento do 

ofício.435 

Esse aumento reduziu a fração de terra por assentados a 

apenas 17,48 hectares por família. Deduzindo-se a reserva legal de 

80%, restariam 3,5 hectares para cada família executar suas 

atividades, ou seja, área muito menor do que o módulo local. 

Porém, no que se refere à criação de minifúndios, há 

numerosos exemplos ainda mais graves. Dos 97 Projetos de 

Assentamentos criados em 2006 pela SR30, 51 determinam área por 

família abaixo do módulo mínimo. 

É certo que em alguns casos isso se justifica, como no PAE 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e no PAE Acará-Açu, onde a 

população já ocupava ilhas do rio Amazonas e toda a terra foi inclusa 

nos Projetos de Assentamento. Há também situações em que o 

assentamento foi limitado por terras do Iterpa e, em diversas 

ocasiões, o técnico responsável indicava no laudo que se tomassem as 

435 Cf. cota do servidor do Incra ao verso do Ofício 004/2006 da Acontags, 
citado. Anexo 4. 
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providências para a agregação dessas terras. Porém, a pressa e a 

eficiência para homologar famílias e computar os números não 

apareceu na hora de se providenciar uma porção de terra digna a 

essas famílias. 

Os números mostram completos absurdos, como o caso do 

PDS São João Batista, em Itaituba, onde vemos 5,08 ha/família; o 

PAE São Diogo, em Monte Alegre, com 4,82 ha/família; o PAE 

Cuierias, também em Monte Alegre, com 5,00 ha/família, entre 48 

outros. Caso houvesse a menor possibilidade de se respeitar a 

reserva legal nesses casos, a área de uso intensivo por família seria 

inferior a 1 hectare. 

Essas aberrações calcam-se em toscos argumentos. A 

Superintendência defende que o efeito da minifundiarização seria 

mitigado por tratar-se de Projetos de Assentamentos com uso 

coletivo da terra, não devendo haver parcelamento interno da área 

ou, se houver, que seja em consonância com a tradição das 

comunidades. Sim, sem dúvida esses são os objetivos dessas 

modalidades de assentamentos, mas isso não altera a primária 

matemática que designa a cada família uma fração ideal inferior ao 

módulo mínimo, e nem há qualquer determinação para que nesses 

projetos isso possa acontecer. 

Há também a fala de que as famílias beneficiadas nesses 

Projetos de Assentamentos já ocupavam a área havia tempos e esse 

espaço era regulado por dinâmicas sociais de habitação, laços vicinais, 

atividades econômicas consolidadas etc. Ora, em casos em que a área 
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por família seja inferior ao necessário para a obtenção do alimento, 

acaso se diria que passar fome é algo pertinente à tradicionalidade 

daquela gente e deve ser mantido? Sucede que a ocupação adensada 

jamais pode ser pensada como opção, mas antes, como a falta dela. 

Essas comunidades estão prensadas pelo latifúndio – a grande maioria 

formada a partir da grilagem de terras públicas – e muitas vezes 

enfrentando graves conflitos para manterem o que lhes resta. Muitas 

comunidades vêm assistindo, gradativamente, à diminuição de suas 

terras: são frequentes os relatos de “cercas que andam”, a cada ano 

comprimindo mais a comunidade. Muitas dessas comunidades, hoje, 

estão potencialmente extintas, ou seja, já não detêm o mínimo de 

terras para reproduzirem suas atividades e a sobrevivência do grupo 

depende basicamente da prestação de serviços para – exatamente – 

os latifúndios vizinhos que as vêm expropriando. Ao garantir-lhes a 

miserável porção, em vários casos inferior a 10 ha/família, o Incra não 

lhes confere terra para viver, mas, sim, assegura a mão de obra 

barata aos latifúndios grilados do entorno. 

Só em 2006, a SR30 retalhou 416.248,2552 hectares em 

minifúndio, envolvendo nisso 12.937 famílias. Isso vai frontalmente 

contra os ideais da reforma agrária, que, claramente, expressam a 

necessidade de se “erradicar os males do minifúndio e do 

latifúndio”436. Enquanto a Lei determina ao órgão promotor da 

436 Lei n. 4.504 de 30 de novembro de 1964. Seção 1, artigo 11º, # 2º.  
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reforma agrária “a gradual extinção do minifúndio e do latifúndio”437, 

a SR30 implanta o minifúndio e, indiretamente, legitima o latifúndio. 

Mas não foi apenas o minifúndio a ilegalidade promovida pelo 

Incra em todo esse processo. Tão ou mais preocupante é a defesa do 

latifúndio grilado a que o órgão se empenhou. 

As adjacências de Santarém ou de outras cidades, onde haveria 

as melhores condições para a implantação de assentamentos, são 

comumente tomadas por grileiros que, para tentarem legitimar suas 

pretensões, parcelam imensas áreas de suas pretensões em lotes 

com menos de 2.500 hectares (ou, dentro do programa Terra Legal, 

em até 15 módulos) e os pleiteiam ao Incra por meio de “laranjas”. 

Essa situação acontece até dentro de assentamentos, como o PA 

Corta Corda, e é corroborada pelo Incra, uma vez que este 

implementa processo administrativo para, descaradamente, reduzir o 

assentamento para o beneficiamento da grilagem, como mostra a 

Figura 5.4. 

Voltando a falar na fabricação de números para o cumprimento 

de metas de famílias assentadas, importa registrar que essa 

verdadeira obsessão atropelou diversas normas do Incra e 

generalizou a situação onde há assentados homologados em 

assentamentos trocados. O próprio Incra não sabe dizer quantos 

beneficiários estão formalmente cadastrados em assentamentos 

diferentes daquele onde vivem. 

437 Lei nº 4.504 de 30 de novembro de 1964. Título II. Capítulo I, artigo 16º. 
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Figura 5.4 – PA Corta Corda. Em vermelho, seu perímetro original, criado 

há anos. Em azul, a pequena porção para a qual se pretende redefinir o 
traçado do assentamento. Note-se que os limites pretendidos para o 

assentamento não se sobrepõe a nenhuma das pretensões de grilagem, 
mascadas pelos polígonos hachurados em marrom. 
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Há nisto a responsabilidade direta do superintendente Pedro 

Aquino de Santana, como se depreende do Termo de Declaração de 

um servidor da SR30, prestado à Procuradoria da República em 

Santarém, em setembro de 2007, no qual o declarante explica que: 

nos últimos dias de dezembro, o superintendente 

Aquino mandou que Regina, da Comissão de Metas, 

colocasse todas as folhas de informação de famílias 

(conhecidas como cadastros do Sipra) ainda existentes 

nas vagas disponíveis nos assentamentos já criados, 

dizendo textualmente que “guardasse as folhas debaixo 

de sua cama”, tudo isso para que se chegasse a 36 mil 

famílias.438 

Ou seja, pessoas das mais diversas regiões e situações foram 

homologadas aleatoriamente em assentamentos onde havia um 

número de homologados menor do que a capacidade do 

assentamento. Isso traz consequências sérias à vida dessas famílias, 

pois, conforme a Norma de Execução do Incra nº 45, de 25 de agosto 

de 2005, perdem a condição de “Candidato” à reforma agrária, 

passando a constar nos cadastros do Incra na categoria de 

“Beneficiário”. Uma vez beneficiário, jamais essa família poderá ter 

acesso à reforma agrária em nenhum lugar do território nacional. 

Dessa forma, milhares de famílias, ou até dezenas de milhares 

(nem o Incra sabe), constam hoje como beneficiários da reforma 

agrária sem de fato o serem. E pior, jamais poderão ter acesso a esse 

direito que lhes cabe. 

438 Cf. Autos do Inquérito Civil Público nº 1.23.002.000185/2007-
76/PRM/STM/MPF Ministério Público Federal, movido pela Procuradoria da 
República no Município de Santarém. 
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Ao não ocuparem os lotes dos assentamentos que lhes foram 

destinados, e em um número imenso de casos a ocupação é 

impossível, as famílias passarão então à condição de “Desistente”, e, 

conforme normativas oficiais do próprio Incra, como expressa a 

Norma de Execução nº 45, 

A condição de desistente faz com que o assentado 

torne-se um EX-BENEFICIÁRIO DO PROGRAMA 

NACIONAL DE REFORMA AGRÁRIA, não tendo direito de 

acessar o programa em nenhum outro lugar do Brasil. 

A única exceção para a situação dá-se nos casos em que, 

conforme o art. 15 da NE 45, 

O candidato selecionado(a), homologado como 

beneficiário(a) do Programa Nacional de reforma 

agrária que por qualquer motivo desistir do 

assentamento nesta fase e não tenha assinado o 

instrumento definitivo, nem recebido Crédito 

Instalação, deve assinar Termo de Desistência, 

evitando tornar-se um ex-beneficiário da reforma 

agrária, condição impeditiva à sua participação em 

outros processos seletivos para o mesmo fim. 

Ou seja, para que o homologado volte à condição de candidato, 

deve partir do mesmo a iniciativa de assinatura do Termo de 

Desistência, mesmo se ele não houver acessado nenhuma das 

modalidades do Crédito Instalação. 

Acontece que, devido ao volume de homologações trocadas 

feitas no final do ano de 2006, e sem dispor da real localização das 
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famílias homologadas, não se pode ter ideia do número de anos 

necessários para regularizar a situação. 

Na Tabela 5.5, encontra-se uma pequena amostragem da 

situação de descontrole do sistema de cadastro da SR30. 

O desmando e a inconsequência como foi tratada a 

homologação de famílias nas relações de beneficiários dos 

assentamentos também foi constatada pelo próprio Incra quando 

determinou que fosse feito um Plano de Ação para o levantamento da 

situação da SR30. Às fls. 11, o relatório confeccionado pela equipe de 

Brasília registra que 

outra situação relatada refere-se a famílias que já 

ocupavam a área e não foram cadastradas e ou famílias 

residentes num município terem sido selecionadas para 

projeto em municípios distantes.439 

Às fls. 14s, o mencionado relatório registra que  

[...] fica a preocupação de que com o elevado número 

de RBs homologadas, sem uma real seleção e 

orientação do público, um modelo de assentamento 

como o PDS, ao invés de contribuir para a 

sustentabilidade da região, pode se constituir em mais 

um fator de degradação ambiental e aumento da 

exploração ilegal de madeira.440 

439 INCRA. Plano de Ação Superintendência Regional de Santarém. Coordenação 
de Marco Aurélio Pavarino, Brasília, jun. 2007. 
440 Idem. 
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Dada a situação da SR30, outro mecanismo que poderia ser 

utilizado é o reconhecimento por parte do Incra de erro de 

homologação. Ou seja, o Incra assumiria que o candidato foi 

homologado erroneamente e tomaria as medidas para sanar o 

processo. Nesse caso, a medida a ser tomada seria retorná-lo à 

condição de candidato, deixando-o selecionado no sistema, mas não 

vinculado a nenhum projeto de assentamento. Nesse caso, haveria de 

ser ter o mesmo critério que há na NE 45, não podendo o candidato 

ter recebido nenhuma modalidade do Crédito Instalação.  

Outra forma seria a transferência entre projetos, em que o 

Incra reconheceria o erro de homologação e transferiria o beneficiário 

para o assentamento correto. 

Porém, em todos os casos, é preciso fazer operações no Sipra e 

justificar essas operações no Processo Administrativo Individual do 

beneficiário. Além disso, é preciso localizar o “assentado” para 

diagnosticar o erro e tentar sanar o problema. Como imperativo para 

se sanar os desmandos cometidos, há, o Incra, que reconhecê-los. 

De qualquer forma, como se encaminham as coisas, tudo 

evidencia não ser operacionalizável o saneamento do caos gerado e 

os grandes prejudicados por essa situação, montada apenas para a 

fabricação de números, certamente, serão as milhares e milhares de 

famílias que terão seu direito à reforma agrária lesado. 
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Tabela 5.5 – Exemplo de famílias oficialmente cadastradas em projetos de 
assentamentos que não os que de fato ocupam.  

Local de origem do 
beneficiário 

Local de 
homologação Código do beneficiário 

PDS Terra Nossa 
(Novo Progresso) 

Resex Verde 
para Sempre SM012400000640 

PDS Terra Nossa 
(Novo Progresso) 

PDS Vale do 
Jamanxim (Novo 
Progresso) 

SM012500000371 

PDS Terra Nossa 
(Novo Progresso) 

PDS Liberdade I 
(Pacajá) SM017500000312 

PDS Santa Clara 
(Uruará) 

PAC Bom 
Sossego 
(Santarém) 

SM O23300000380 
SM 023300000248 
SM 023300000526 
SM 023300000346 
SM 023300000247 

PAC Nova União 
(Uruará) 

PAC Bom 
Sossego 
(Santarém) 

SM O23300000289 
SM 023300000297 
SM 023300000301 
SM 023300000382 
SM 023300000399 

PA Mamuru (ou 
Mamauru) (Óbidos) 

PA Vale do Açaí 
(Óbidos) 

SM 014000000022 
SM 014000000015 
SM 014000000014 
SM 014000000016 
SM 014000000020 
SM 014000000017 
SM 014000000018 

PAE Santa Rita 
(Juruti) Não localizados 

36 famílias residentes no PAE 
(várzea), as quais não foram 
homologadas na RB. 
Presumivelmente foram 
homologadas em outro local ou 
não foram homologadas.  
Causa preocupação, porque a 
capacidade do PAE é de 150 
famílias e todas já estão 
homologadas. O aumento de 
capacidade, segundo a Norma n 
nº 37, demanda estudos de 
viabilidade técnica.    

PAE Santa Rita 
(Juruti) 

PAE Paraná 
Dona Rosa Alexandra de Oliveira Azevedo 

PAE Santa Rita 
(Juruti) 

PAE Valha-me 
Deus Clelson Vieira da Silva 
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5.15  Projetos de Assentamentos em área “não 

griláveis”: unidades de conservação 

Para além da absoluta falta de condições de legalidade na 

criação de assentamentos dentro de uma unidade de conservação de 

proteção integral, como é o caso do Parque Nacional da Amazônia. 

Buscaremos, antes, apresentar e analisar os contextos social e 

político que criaram as condições e o palco para que o Incra 

efetivasse esse desvario. 

A criação de assentamentos dentro do Parque Nacional da 

Amazônia, na verdade, dá sequência aos desacertos encenados em 

setembro de 2005, em Itaituba, durante a consulta pública para a 

criação do mosaico de unidades de conservação na região da BR-163. 
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Em um ato de exemplar irresponsabilidade, o diretor do 

Programa de Áreas Protegidas do MMA, Mauricio Mercadante, 

promete à população local a redução dos limites do Parque Nacional 

da Amazônia. Antes do anúncio, a então diretora do Parque, Poliana 

Almeida, bastante aflita, insiste repetidamente com Mercadante para 

que ele não o faça. Ela, ao contrário do burocrata, sabia que, uma 

vez anunciada a redução, não haveria recurso suficiente para conter a 

entrada e a instalação de pessoas no Parque. Além do que, a redução 

de uma unidade de conservação federal não dependeria da vontade 

do Ministério do Meio Ambiente, mas da aprovação do Congresso. 

Infelizmente, de nada adiantaram os lúcidos apelos da diretora 

da unidade de conservação. Nas palavras de Mercadante, era “um 

trunfo político, não há por que não usá-lo”. E usou-o. Aliás, usou-o 

com quem mais se opunha à criação do mosaico: toda sorte de 

madeireiros e grileiros da região. Foram esses os mais entusiasmados 

com o anúncio da redução do Parque. Segundo a apresentação de 

Mercadante, “A adequação dos limites é a formalização de uma 

situação de fato já constituída, inclusive demandada pelas 

comunidades durante o Fórum das CPs da BR-163”441. Talvez ele não 

soubesse que “a situação de fato já constituída” incluía um grande 

fluxo de madeireiros e grileiros literalmente se apropriando do Parque 

Nacional da Amazônia. 

441 Apresentação feita durante a Consulta Pública para discussão da proposta de 
criação do mosaico de unidades de conservação na área de influência da BR-
163, set. 2005. 
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Evidentemente, nada nesse sentido foi feito. A promessa, 

irresponsável e vazia, não foi cumprida e os limites da reserva foram 

mantidos. E, nesse contexto, um recentemente empossado executor 

da unidade avançada do Incra local, Zericé da Silva Dias, propõe a 

criação de cinco assentamentos dentro do Parque Nacional da 

Amazônia. O superintendente da SR30, Pedro Aquino de Santana, vê 

razoabilidade na proposta e assina a portaria de criação. A Tabela 5.6 

relaciona esses assentamentos. 

Os assentamentos criados pelo Incra, porém, não se restringem 

à área proposta para desafetação no mapa apresentado por 

Mercadante em Itaituba. Como se pode notar na Figura 5.7, os 

assentamentos criados pela SR30, dentro do Parque Nacional da 

Amazônia avançaram muito além de qualquer redução de perímetro 

proposta. Avançaram rumo ao interior da unidade de conservação, 

mas foram absolutamente contidos pelos limites da grilagem do lado 

de fora, aliás, abrangido pelo Polígono de Altamira. 

Chega a ser irônico, como se observa na Figura 5.7 que, em 

meio ao Polígono de Altamira, haja imensos espaços sem destinação, 

com poucos assentamentos e os que existem sendo empurrados para 

dentro do Parque Nacional da Amazônia, entregando à grilagem 

imensas porções de terras públicas, já arrecadadas especificamente 

para reforma agrária. 
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Figura 5.5 –Slide apresentado pelo Ministério do Meio Ambiente em 

Itaituba, propondo a redução do Parque Nacional da Amazônia durante a 
Consulta Pública para discussão da proposta de criação do mosaico de 

unidades de conservação na área de influência da BR-163 – setembro de 
2005. 

  

 



494 

 

Tabela 5.6 – Assentamentos criados sobre o Parque Nacional da Amazônia. 
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Sequer a intenção de atender a população que habita o Parque 

Nacional da Amazônia parece ter sido o norte da criação dos 

assentamentos. Como se nota na Figura 5.8, partes das comunidades 

(inclusive fora do Parque) não foram atingidas pelo traçado dos 

assentamentos, enquanto o assentamento atingiu áreas 

completamente desabitadas, no interior da unidade de conservação. 

Porém, interesses de grileiros parecem ter sido muito bem 

contemplados com a criação – principalmente – dos PDS São Manoel, 

Novo Paraíso e Nova Integração. Isso é sugerido pela sobreposição 

entre os assentamentos criados e grandes áreas griladas no interior 

do Parque, como mostra a Figura 5.9, justamente na área onde 

foram criados os assentamentos, as comunidades foram 

enfraquecidas com a entrada de grileiros e madeireiros. Na Fotografia 

5.1, por exemplo, vemos a cerca da grilagem de Carlinhos Acessórios 

pressionando um colono, dentro dos limites do Parque Nacional da 

Amazônia, onde foi criado o PDS Novo Paraíso. Curiosamente, no 

processo de criação do assentamento não consta o registro da 

existência desse grileiro no assentamento e, tampouco, há na 

procuradoria do Incra qualquer ação para reintegração de posse. 

Dessa forma, o grileiro que sofria pressão do Ibama para que 

deixasse a terra foi afortunado com a criação do assentamento do 

Incra, que não se incomodou com a grilagem, a ponto de sequer 

registrá-la nos processos de criação dos PDS. 
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Fotografia 5.1 – Morador do interior do Parque Nacional da Amazônia 
aponta a cerca do grileiro Carlinhos Acessório. O laudo agronômico de 

Zericé Dias, que sugeriu a criação do PDS Novo Paraíso, não fez qualquer 
menção à presença de fazendas na área. 

 

De modo contraditório, a instalação dos Projetos de 

Assentamentos dentro do Parque Nacional da Amazônia viabilizaria a 

grilagem dentro da unidade de conservação. 

Outros vários – e imensos – assentamentos espalhados na área 

de atuação da SR30 guardam a mesma “generosidade” com o 

grileiro. Em campo, pode-se observar que as terras encampadas 

pelos Projetos de Assentamentos não são de fato retomadas pela 

União e destinadas aos assentados. Como ilustram os casos dos PAC 

Ouro Branco I e II expostos a seguir. 
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Figura 5.6 – Assentamentos criados pela SR30 dentro do Parque Nacional 
da Amazônia em relação à área proposta para redelimitação da unidade de 

conservação. 
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Figura 5.7 – Inadequação do traçado dos assentamentos do Incra em 

relação ao Parque Nacional da Amazônia e à ocupação humana. 
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Figura 5.8 – Detalhe da inadequação do perímetro dos assentamentos em 
relação à ocupação camponesa e aos limites do Parque Nacional da 
Amazônia.  
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Figura 5.9 – Zona de criação de assentamentos no interior do Parque 

Nacional da Amazônia em relação ao tipo de ocupação. 
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5.16  PAC Ouro Branco I e II 

O cadastramento de famílias na região da Unidade Avançada de 

Rurópolis funcionou como forma de pressão a fim de que houvesse 

ordens de serviço para levantamento de áreas para criação de 

Projetos de Assentamentos, os quais abrigariam cerca de 1.500 

famílias de Uruará e Placas. 

Os técnicos que foram a campo identificaram na região uma 

porção de acelerada degradação ambiental e celerada disputa de 

grileiros pela terra pública. As imagens de satélite sugeriam o que foi 

comprovado a campo: devastação de floresta primária para formação 

de pastagens, desmatamento de matas ciliares e de áreas de relevo 

acentuado. Entre os que se apoderavam das terras do Incra, há 

grandes grupos econômicos, como Vargas & Vargas, Eucatur, 
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Marajoara, Madeireira São Marcos etc. A madeira da área já foi 

exaustivamente explorada, mas as condições edafológicas indicando 

grande potencial agrícola e o microclima marcado por um período de 

chuvas bem definido atraíram esses grupos para, inicialmente, 

implantação de pastagens e para posterior e declarado plantio de 

soja. 

 
Fotografia 5.2 – Interior do PAC Ouro Branco: grilagem e crime ambiental. 

A ocupação indevida efetivada por esse e outros grileiros foi apontada no 
laudo agronômico, mas por inércia do Incra, os grileiros são beneficiados e 

a degradação ambiental continua. 
 

As condições favoráveis para a instalação de famílias, grandes 

porções de derrubadas recentes e, principalmente, a possibilidade de 

retomar a terra pública e destiná-la à reforma agrária fizeram com 

que os técnicos sugerissem a implantação de Projetos de 

Assentamentos, mas alertaram para que 
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Sejam tomadas providências urgentes, a fim de 

promover a retirada de pessoas com pretensão de 

posse na área do projeto, uma vez que não 

encontramos nenhuma área com documentos que 

justificasse sua exclusão da área de estudo. Caso 

contrário, o assentamento das famílias selecionadas 

poderá ser um processo conflituoso, prejudicando o 

processo de implantação, desenvolvimento e 

consolidação do assentamento.442 

Não poderia ser mais clara a indicação das ações que o Incra 

deveria tomar em relação ao processo de apropriação das terras que 

vinha acontecendo: de imediato, haveria de se acionar os 

mecanismos judiciais adequados para a retomada das terras públicas. 

Porém, até agora, nos PAC Ouro Branco I e II e no PDS Ouro Branco 

não há um único assentado e, tampouco, um palmo de terra não 

ocupada por grileiros. 

Documentos das associações comunitárias dos arredores dos 

PAC Ouro Branco I e II demonstram uma situação de tensão e grande 

violência na região, deixando claro a quem beneficiará a inanição do 

Incra. Um ofício enviado ao prefeito de Uruará pela Associação Força 

e União Rio Tutuí dá a medida do conflito vivido na gleba Ouro 

Branco, quando solicitam 

providências no sentido de reunir com o seu vice 

prefeito Sérgio Caipim, a fim de que o mesmo desista 

de demarcar terras da comunidade, pois no dia 

442 INCRA. Relatório agronômico: PAC Ouro Branco II. José Vandilso Silva e 
Juliano Gallo. Santarém, dez. 2006. p. 73. 
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09/02/05 nesta comunidade o referido Sr. Vice Prefeito 

em reunião com Gerimil, Selito e a turma do Sr. 

Dominguinho, vulgo “Boi Bravo”, decidiram e tiraram o 

sossego dessa comunidade. 

Ressalta-se que os Senhores Selito, Gerimil, Japoca, 

Tomate e Darci, já no dia 16/01/2005, na área dessa 

comunidade ameaçaram de morte os comunitários, 

inclusive o Sr. Selito, abertamente falou que mataria 

homens, mulheres e crianças, casos os comunitários 

impedissem que esses grilassem as terras.443 

Porém, ainda mais do que pecuaristas, são as madeireiras os 

grandes articuladores para o controle da terra por meio de 

assentamentos. É para o licenciamento dos planos de manejo que 

vemos acontecer um (paradoxal) uso da reforma agrária conjugado à 

grilagem de terras. 

Não que seja algo inédito a entrega de terras públicas à 

apropriação privada da terra por endinheirados grupos econômicos. 

Vários autores444 desvendaram o processo de “Contrarreforma 

443 ASSOCIAÇÃO FORÇA E UNIÃO RIO TUTUÍ. Ofício ao Prefeito de Uruará. 
Santarém, 09 mar. 2005. Protocolado na Prefeitura de Uruará em 14 abr. 2005. 
444 Sobre esse tema, são indispensáveis grandes estudos, entre os quais: 
Oliveira, A fronteira amazônica mato-grossense, citado; _____. Integrar para 
não entregar: políticas públicas e Amazônia. Campinas: Papirus, 1988; _____. 
Amazônia: monopólio, expropriação e conflitos. Campinas: Papirus, 1987; 
MARTINS, José de Souza. Os camponeses e a política no Brasil. Petrópolis: 
Vozes, 1981; _____. Expropriação e violência. São Paulo: Hucitec, 1980; 
_____. Fronteira. São Paulo: Hucitec, 1997; _____. A chegada do estranho. 
São Paulo: Hucitec, 1993; _____. Capitalismo e tradicionalismo. São Paulo: 
Pioneira, 1975; IANNI, Octavio. A luta pela terra. Petrópolis: Vozes, 1978; 
_____. Colonização e contra-reforma agrária na Amazônia. Petrópolis: Vozes, 
1979; _____. Ditadura e agricultura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1979. 
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Agrária” na Amazônia já na década de 1970. Porém, não deixa de ser 

surpreendente que a reforma agrária do governo Lula seja o manto 

sob o qual se acoberta hoje a grilagem. 

Na “Autorização” da Figura 5.10, o comprador de terra de 

Polaco confere poderes a ele para qualquer decisão na terra. À 

caneta, um recado assinado pelo próprio Polaco. A área a que se 

refere foi autuada pelo Ibama por uma derrubada de floresta primária 

de cerca de 400 hectares. 
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Figura 5.10 – Adail Abel de Vargas (o Polaco), sócio da madeireira Vargas 
& Vargas e temido por sua truculência, loteou e vendeu as terras da União 

que vieram a ser atingidas pelos PAC Ouro Branco I e II.  
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5.17  Madeireiro, pecuarista e sojeiro: clientes da 

reforma agrária 

Como comentado, a Portaria conjunto nº 10 foi eficaz em 

interromper o modus operandi da grilagem. Um dos caminhos para a 

apropriação privada de terras passou, então, a ser o acesso aos 

recursos florestais. Tal percurso, foi desenhado desde 2003 e 

acionado em grande escala em 2005, com a implementação dos PDS. 

Reafirmamos que a crítica, ora tecida, não é ao formato do 

PDS, aliás, modalidade de assentamento interessante e propícia, 

porém, vitimada por fins obscuros que nortearam sua implantação. E, 

a esses, dirigimos nosso questionamento.  

Como já referido anteriormente, a formulação teórica dos PDS 

atendeu à Portaria (Incra) nº 88, de 6 de outubro de 1999, que 
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proíbe a instalação de assentamentos da reforma agrária em áreas 

com cobertura de floresta primária, definindo que: 

Art. 1º 

Fica proibido a desapropriação, a aquisição e outras 

quaisquer formas de obtenção de terras rurais em 

áreas com cobertura florestal primária incidentes nos 

Ecossistemas da Floresta Amazônica, da Mata Atlântica, 

e do Pantanal Mato-grossense e em outras áreas 

protegidas, assim definidas pelos órgãos federais e 

estudantes do meio ambiente. 

Art. 2º 

Fica ainda proibido o assentamento de trabalhadores 

rurais em áreas que necessitem de corte raso em 

florestas primárias. 

Art. 3º 

Determinar que o programa de reforma agrária seja 

executado em áreas antropizadas.445 

Também como já referido anteriormente, tal posicionamento 

obstaculizou o atendimento das populações tradicionais que habitam 

as florestas, e que, por explorarem-na de modo extrativista, 

mantinham seu território majoritariamente composto de florestas 

primárias. 

Em 4 de novembro de 1999, o Projeto de Desenvolvimento 

Sustentável (PDS) é proposto como modalidade de assentamento 

voltada especificamente à população que já ocupava as áreas de 

floresta primária: 

445 INCRA. Portaria no 88. 
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CONSIDERANDO que as florestas brasileiras demandam 

um programa de reforma agrária que respeite as 

formas tradicionais de ocupação e produção, resolve: 

Art. 1º - Criar a modalidade de Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável - PDS, de interesse social 

e ecológico, destinada às populações que baseiam sua 

subsistência no extrativismo, na agricultura familiar e 

em outras atividades de baixo impacto ambiental; 

Art. 2º - Destinar as áreas para tais projetos mediante 

concessão de uso, em regime comunal, segundo a 

forma decidida pelas comunidades concessionárias – 

associativista, condominial ou cooperativista.446 

Destarte, a criação da modalidade de PDS veio a flexibilizar – 

em favor das populações tradicionais – a proibição de se criar 

assentamentos em área de floresta primária. Porém, como dito, o 

efetivo uso dos PDS inverteu completamente essa vocação original. 

Podem-se observar imensas áreas de assentamentos criados em 

locais absolutamente impróprios para esse fim, mas de altíssimos 

interesses para as madeireiras. 

Sabe-se que o grande entrave para a exploração madeireira é a 

falta de áreas com regularidade fundiária e, depois da Portaria 

conjunta nº 10, tornara-se distante a possibilidade de regularizar 

grandes apropriações de terras públicas na Amazônia. Assim, os 

madeireiros encontraram nos PDS a grande possibilidade de terra 

com regularidade fundiária. O modelo de assentamento, que fora 

feito no espírito de evitar assentamentos em áreas de floresta, acaba 

446 INCRA. Portaria no 477. 
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sendo usado pelos madeireiros para exatamente o contrário: espalhar 

assentamentos nas áreas mais bem preservadas a fim de regularizar-

lhes a extração madeireira. 

Criaram-se assentamentos como os PDS Renascer II, Liberdade 

I, Anjo da Guarda, Santa Rita, Santa Luzia e outros em áreas sem 

condições logísticas, sem avaliação dos solos, sem considerar relevo, 

tipo de vegetação, enfim, à revelia de qualquer critério técnico, mas 

com reconhecido potencial madeireiro. Também há vários PDS cuja 

densidade de famílias já denuncia sua completa não sustentabilidade, 

como o Pimental com 54,50 ha/família, o Milho Verde, com 37,19 

ha/família, e o São João Batista, com 5,08 ha/família, servindo para 

esquentar a terra para aprovação dos planos de manejo ou como 

“dormitório” de mão de obra das madeireiras. 

Mas não é só a madeireira do assentamento que atrai o 

madeireiro, é comum esta já ter se esgotado. O que leva os 

madeireiros a disputarem ferozmente o controle das associações de 

assentados – e assim dos assentamentos – mais do que a madeira, é 

o papel. As guias de licença para extração e transporte de toras são 

possíveis nessas áreas por sua (formal) regularidade fundiária. 

Só as guias de autorização de desmate de 3 ha/assentado, 

expedidas anualmente, rendem, cada uma, licença para 60 m3 de 

madeira. É comum essas guias serem negociadas e acabarem 

“esquentando” o roubo de madeira de unidades de conservação, 

terras públicas e terras indígenas. A comunidade Bênção de Deus, por 

exemplo, em ofício enviado ao Incra, afirma representar 150 famílias 
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residentes no PDS Santa Clara (gleba Pacoval/Santarém) que “estão 

precisando tirar a guia de desmatamento”447. Acontece, porém, que 

no referido PDS não há assentados até hoje, pois a área está 

completamente ocupada por grileiros. Essas 150 guias de 

desmatamento renderiam licença para 9 mil m3 de madeira. 

É, também, comum o ofício de pedido de criação do 

assentamento já incluir a solicitação para a expedição da 

documentação suficiente para aprovação do Plano de Manejo Florestal 

Sustentável, como aconteceu no PDS Renascer II.448 

O assentamento é desviado de sua função e funciona com um 

meio de se obter um verniz de legalidade à extração criminosa de 

madeira. E a modalidade de PDS acaba por colaborar nesse enredo 

também por sua (positiva) sugestão ao associativismo. 

Os assentamentos são criados, geralmente, a partir da 

demanda de organizações populares. A princípio, os trabalhadores 

sem terra se aglutinariam, escolheriam suas lideranças e, por meio 

delas, reclamariam o assentamento. Porém, na prática, muitas 

associações não surgem das bases, de baixo para cima, mas o 

inverso. É comum ser o madeireiro quem tem a iniciativa de criar a 

associação. Ele escolhe e banca um presidente que possa ser 

controlado. Esse presidente é garantido – via madeireiro – dentro do 

447 ASSOCIAÇÃO AGRO-EXTRATIVISTA DE AGRICULTORES DA COMUNIDADE 
BENÇÃO DE DEUS. Ofício 05/2006. Santarém, 01 nov. 2006. Protocolado no 
Incra-SR30 em 01 nov. 2006. 
448 INCRA. SR30. Processo n. 54501001095/2005-80. Instaurado para a criação 
do PDS Renascer II. Santarém, p. 02. 
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Incra e, assim, fica fortalecido também dentro da associação e acaba 

por ter mais autoridade para poder anular qualquer reação do grupo 

ao completo subjugo diante do madeireiro. 

Para o madeireiro controlar um PA, um projeto de 

assentamento tradicional, com lotes destinados individualmente, os 

esforços e o investimento acabam por ser muito maiores. Muitas 

vezes não basta estabelecer uma relação comprometida com o 

presidente da associação, como no caso das associações do PDS 

Renascer II, mas é preciso uma atenção lote a lote, como mostra o 

caso do PA Curuá. 

Também há os casos em que os assentados são “laranjas” de 

madeireiros. Sugestivo exemplo vemos em um ofício de supostos 

assentados do PA Ypiranga, Itaituba, pleiteando da SR30 “declaração 

para ser apresentada junto à Sectam, que comprove seus cadastros 

em RB para junto a mesma ser Protocolado um Projeto de Manejo 

Florestal Comunitário”449. O ofício é assinado por um procurador e 

anexo segue cópia das procurações públicas. A procuração outorgada 

por Nanci Santana de Souza, lavrada em 22 de março de 2007, a 

caracteriza como residente e domiciliada em “Aripuanã/MT, ora em 

trânsito nesta cidade de Itaituba”450. Ou seja, o plano de manejo é 

requerido por uma “assentada” residente em outro estado. 

449 Nanci Santana de Souza e outros. Santarém, 27 mar. 2007. Protocolado no 
Incra-SR30 em 27 mar. 2007. Sisdoc 07.0959. 
450 Procuração Pública que faz(em) Nanci Santana de Souza em favor de 
Aparecido Cavalcante e André Thiago Welter, na forma como abaixo se declara 
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E não é só o madeireiro que encontra as brechas e se aproveita 

dos Projetos de Assentamentos para se apropriar da floresta. 

Pecuaristas e sojicultores também encontram modos de sedimentar-

se nos assentamentos. Os primeiros, na verdade, aproveitam a 

inanição do Incra em implementar as ações de reintegração de posse 

e acabam por consolidar seus grilos no interior dos assentamentos. 

É claro, esses nunca terão a terra regularizada, mas isso não 

lhes é determinante. Diferentemente dos sojicultores, completamente 

dependentes de financiamentos, os pecuaristas investem do próprio 

bolso, de modo a não dependerem do documento fundiário para obter 

empréstimos. Eles ainda acreditam na rudimentar grilagem por meio 

dos protocolos, inclusive, representam o maior mercado de 

compradores de terras públicas “documentadas” com protocolos de 

regularização fundiária. 

Nos PAC Ouro Branco I e II temos um exemplo da inércia do 

Incra a beneficiar esse quadro. 

Com protocolos de grilagem mais sofisticados, muitos sojeiros 

já se deram conta de que seus vários protocolos de 2.500 hectares 

cada, em nome de laranjas, não irão adiante. E aí, há que se 

subdividi-los em dois grupos: Há os sojeiros menores, a quem a 

propriedade da terra é um valor absoluto e ligado à segurança da 

família. Esses, desesperados, ainda esperneiam tentando com 

subornos e truculências “esquentarem a terra”. Mas há um segmento 

e contém. Segundo Serviço de Notas de Itaituba, Livro 041, Fls. 015, Prot. nº 
2926, 22 mar. 2007. 
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a quem a propriedade privada da terra é menos importante do que o 

lucro. Com raciocínio empresarial, perceberam um viés que, se bem 

aproveitado, poderia ser muito lucrativo. Esse seria exatamente a 

continuação do processo iniciado pelas madeireiras nos PDS. 

Em um PDS, a área a ser desmatada é, necessariamente, 

contígua. Ideal para a implantação de campos de mecanização, que 

demandam grandes áreas contíguas para serem economicamente 

viáveis. Mas ainda haveria uma questão: como se expropriaria a 

população assentada? Acontece que, justamente nos PDS mais 

propícios à soja, não há assentados e, muito dificilmente venham a 

ter. O PDS Santa Clara, por exemplo, situa-se sobre o planalto da 

gleba Pacoval, uma das poucas áreas na Amazônia sem vestígios 

arqueológicos de ocupação humana sedentária. Muito provavelmente 

isso se deva ao fato de essa área ser miseravelmente drenada, 

chegando a ter extensões de 40 km sem um único curso d’água. Isso 

é piorado pelo fato de o lençol freático ser muito profundo, 180 m em 

média. Como se tudo isso não bastasse, ainda há o perigo de fogo. 

Enfim, é muito pouco provável que esse PDS seja, de fato, 

ocupado algum dia. Mas, mesmo sem assentados, há a Associação e, 

aliás, das mais operantes: nada se opõe ao fato de aproximadamente 

80% da área estar completamente tomada por grileiros, mas já 

solicitou os andamentos para aprovação do Projeto de Manejo 

Florestal: 

A Associação Agro-extrativista de moradores da 

Comunidade Bênção de Deus, PDS Santa Clara [...] 

vem com o devido respeito solicitar a V.Sa. a liberação 
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de autorização de 2.000 ha dentro do PDS Santa Clara, 

Gleba Pacoval, para a implantação de um projeto de 

manejo comunitário que trará a sustentabilidade dos 

assentados, sendo que a madeira será extraída dentro 

da própria comunidade gerando emprego e renda, 

queremos o apoio de todos os órgãos competentes.451 

É essa mesma associação, que, uma vez finda a madeira, 

provavelmente “contratará” empresas para o plantio de soja nos 

espaços, então, já desmatados “pelos assentados”. Segundo um 

sojicultor da região, já se estudam as minutas de contrato a ser feito 

entre as associações e as “empresa prestadora de serviços”. Segundo 

essa mesma fonte, já se sabe que os sojicultores precisarão constituir 

diversas empresas, a fim de que as demandas da empreitada sejam 

desmembradas entre elas: uma será contratada para o preparo 

mecânico da terra, outra para a adubação, outra para o plantio etc. 

Na verdade, todas serão dos mesmos titulares, mas será necessária 

essa partição para que não se caracterize arrendamento de terra de 

assentamento, ato proibido por lei. 

Segundo outros sojicultores da região, o resultado disso será 

um campo de soja absolutamente dentro dos mais rígidos parâmetros 

ambientais e sociais, pois, para todos os efeitos, será a soja do “PDS 

tal”. E ainda, acreditam na possibilidade de se conseguir subsídios 

ainda maiores, uma vez que o dinheiro para o plantio, segundo suas 

intenções, será destinado a uma associação de assentados do Incra. 

451 ASSOCIAÇÃO AGRO-EXTRATIVISTA DE MORADORES DA COMUNIDADE 
BENÇÃO DE DEUS. Ofício 07/2007. Santarém, 21 mar. 2007. Protocolado no 
Incra-SR30 em 22 mar. 2007. Sisdoc 07.0890. 
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Ainda que aparentemente bastante funcional, não encontramos 

esse esquema sendo implantado hoje, apenas sendo estudado e 

formulado tecnicamente. Em compensação, com relação à extração 

de madeira, os processos andam em marcha acelerada. 

A participação do madeireiro começa na criação do PDS, como 

registrou a imprensa local (completamente controlada pelas 

madeireiras, diga-se de passagem), que anunciava em tom de quem 

conta glórias que, “segundo o empresário [Luiz Carlos Tremonte, 

presidente do Simaspa], o setor madeireiro da região é quem mais 

tem interesse e defende a implantação dos PDS”.452 

Paulo Leandro Leal, que se prestava como assessor de 

imprensa de Tremonte, garantia que o madeireiro havia lhe enviado 

cópias de mais de dez documentos enviados a senadores, ministros, 

deputados e diretores do Incra, “todos pedindo a imediata instalação 

dos projetos e passando as coordenadas de áreas onde 

poderiam ser assentadas as famílias na nova modalidade de 

assentamento”.453 

Os dizeres que os próprios madeireiros faziam repercutir pela 

imprensa davam o tom de quão banalizadas se tornaram a invasão e 

a apropriação de terras públicas, pois eles faziam noticiar e se 

vangloriavam em bravatear que “[...] os próprios empresários do 

452 LEAL, Paulo Leandro. “PDS ‘na marra’: empresários desmentem 
superintendente”. Jornal de Santarém e Baixo Amazonas, Santarém, 3 a 9 dez. 
2005. p. 7. 
453 Idem [grifos nossos]. 
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setor fizeram a proposta de criar os PDS em áreas que 

atualmente são ocupadas por madeireiros” 454. E chegava-se ao 

cúmulo do ridículo quando os madeireiros ofereciam “doar” à União 

para reforma agrária as terras da União, arrecadadas justamente 

para a reforma agrária: “o setor propôs ao Incra ‘doar’ mais de 

500 mil hectares para a instalação de projetos na região, 

tendo inclusive enviado as coordenadas de uma área de 30 mil 

hectares para implantação imediata dos PDS”.455 

Essa intempestiva adesão dos madeireiros ao programa 

nacional de reforma agrária é do início de dezembro de 2005. Desde 

o começo desse ano, os madeireiros já haviam percebido a grande 

oportunidade de “esquentar” a madeira “esquentando” a terra por 

meio de uma portaria de criação de um PDS. Como dito, a 

regularidade fundiária é pressuposto mínimo para a aprovação dos 

Planos de Manejo Florestal e a criação do PDS confere à área o status 

fundiário de regular, item raríssimo na Amazônia. 

O Projeto de Desenvolvimento Sustentável, que nasceu como 

uma ferramenta da reforma agrária, é aproveitado pela exploração 

madeireira em escala industrial. A oferta de “doar mais de 500 mil 

hectares” dá ideia do ritmo da apropriação de terras públicas por 

esses madeireiros. A interferência chega ao ponto de o madeireiro 

enviar as coordenadas para criação do PDS. E isso é algo que 

extrapola a Superintendência de Santarém, aliás, já operava antes 

454 Idem [grifos nossos]. 
455 Idem [grifos nossos]. 
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mesmo da criação, e com a ciência de, ao menos, um diretor 

nacional, como documenta o artigo abaixo: 

No dia 08 de maio, diversos empresários do setor 

madeireiro na região oeste do Pará se reuniram, em 

Itaituba, com o então superintendente do Incra de 

Belém, Inocêncio Gasparim, na época responsável pelo 

Incra do oeste paraense. Naquele mesmo dia, 

detentores de terra na região concordaram em 
abrir mão do direito à posse para criação dos 
PDS. As áreas apresentadas pelos madeireiros 
são bem localizadas, com estradas e com 
cobertura florestal mantida, o que permite 
perfeitamente a implantação dos PDS. 

No mês de outubro, várias reuniões foram feitas 
em Santarém e em Itaituba para definir as regras 
dos projetos, uma vez que já haviam sido 
disponibilizados cerca de 100 mil hectares para 
criação de PDS naquele mês. O diretor nacional do 

Incra, Raimundo Lima, em entrevista ao JSBA [Jornal 

de Santarém e Baixo Amazonas] disse que o órgão 

estava fazendo a parceria com o setor florestal, que 15 

mil famílias seriam assentadas nos PDS e que até o 
final de junho de 2006 estariam liberados os 
projetos de manejo que permitiriam a exploração 
da reserva legal de cada PDS. 

Na reunião ficou definido ainda que a área mínima para 

a criação de um PDS seria de 20.000 hectares e que o 
processo de contrato de compra e venda da 
madeira deveria ser feito entre as associações 
dos assentados e os sindicatos de madeireiros 
pertencentes a cada região. No dia 24 de outubro, 

em uma reunião realizada em Itaituba, com a presença 

de Pedro Aquino, foram disponibilizados em torno de 

10.000 hectares para iniciar a criação dos PDS, que 

deveria ser realizada até o dia 30 de novembro. 
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Empresários que participaram das negociações desde o 

início disseram à reportagem que as declarações de 

Pedro Aquino coincidem com o fim do prazo para a 

criação dos PDS e com o fato de nenhum projeto ter 

sido efetivamente implantado até o momento. “E o 

Incra não tem recursos, pois o Aquino pediu que os 
próprios empresários bancassem os custos. [...]”, 

garante um empresário da região de Novo Progresso.456 

Por mais paradoxal que possa parecer, são os madeireiros 

quem participam das reuniões para a criação dos PDS, são eles quem 

escolhem – e “doam” – as áreas onde serão implantados os projetos, 

decidem como se dará a negociação da madeira e, até, dão prazos 

para a criação dos assentamentos. E, mais, seriam os madeireiros 

quem pagariam a implantação dos PDS. 

Isso que poderia parecer assistencialismo, na verdade, é uma 

eficiente política de endividamento forçoso do assentado frente ao 

madeireiro, em decorrência do qual esse consegue garantir toda a 

madeira que por direito cabe àquele. Um mecanismo que só opera 

com a cooperação – ainda que por omissão – do Incra ao não cumprir 

suas obrigações. Os casos dos PDS Serra Azul e da Comunidade 

Sombra Santa no PA Moju exemplificam esse processo e suas 

consequências. 

A seguir, são analisados alguns assentamentos que 

exemplificam esses processos.  

456 Jornal de Santarém e Baixo Amazonas. “Empresários tiveram várias 
reuniões com o Incra”. Santarém, 9 a 15 dez. 2005. 
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5.18  PDS Serra Azul 

No Laudo Agronômico do processo de criação, calculava-se a 

capacidade do assentamento em 300 famílias. Isso era 

fundamentado, também, em função do relevo que variava 

entre plano e suave ondulado (44,47%) [classe III], 

ondulado e forte ondulado (55,53%) [classe VIII], 

percentuais estimados, onde as áreas planas e suaves 

onduladas permitem a prática agrícola e o uso de 

técnicas simples ao alcance do pequeno produtor no 

combate à erosão.457 

457 INCRA. Superintendência Regional 30. Processo no 54100.002.149/2004-66. 
Instaurado para a criação do PDS Serra Azul. Santarém, p. 11. 
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O técnico é claro e determina que apenas nos 44,47% de áreas 

planas e suave onduladas poderão ser assentadas as 300 famílias458, 

sendo os demais 55,53% inaptos à agricultura, indicados para 

reserva legal e áreas de proteção permanente. Concluindo, afinal: 

Considerando-se as características das classes de terras 

levantadas, e deduzindo as áreas inaproveitáveis e de 

Preservação Permanente (Classe VIII), estimamos que 

este imóvel possui uma capacidade para assentar 

aproximadamente 300 famílias de trabalhadores rurais 

em lotes com área média de 100 ha.459 

Em peça posterior do mesmo processo de criação, começa uma 

cadeia de sucessivos aumentos de capacidade de suporte de famílias 

do assentamento. O “Parecer da Chefia da Divisão Técnica da 

SR01”460, apesar de ratificar as informações do engenheiro agrônomo 

que vistoriou a área, propõe a 

distribuição racional de lotes com 75 ha (com 20% nos 

solos de classe III), onde será permitido o corte raso 

para adoção de sistemas agroflorestais comerciais [sic] 

com a comercialização da madeira e, nos 80% (nos 

solos de classe VIII), correspondentes à área de 

reserva legal que será destinada à preservação 

permanente. 

O diferencial de nossa proposição é que a capacidade 

de assentamento aumenta para 460 famílias e a 

458 Idem. 
459 Ibid., p. 12.  
460 O processo de criação correu a cargo da SR01 até a criação da SR30. A 
vistoria de campo e o parecer da chefia da divisão técnica foram executados 
pela SR01. 
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comercialização da madeira extraída em terra com 

titulação regular e obedecendo as normas legais. 

A comercialização, nestas condições, sendo autorizada 

pelo governo terá mercado garantido face à conjuntura 

que o setor atravessa, uma vez que 38% das toras 

comercializadas e processadas no Pará vêm de cortes 

não autorizados, prática que será evitada ao adotar-se 

essa proposta. 

Assertiva acima está fundada na pesquisa realizada por 

uma ONG, que comprova que o estado do Pará detém o 

maior número de pólos madeireiros da Amazônia (33), 

de empresas do setor (1.592), consumo de toras 

(11.150.000 m3/ano) e de processamento (4.630.000 

m3/ano).461 

O engenheiro agrônomo que elaborou o laudo faz uma única e 

vaga menção ao potencial madeireiro na área: “fomos informados da 

existência de algumas espécies madeireiras de valor econômico”462. 

Porém, curiosamente, o chefe da divisão técnica que assina o 

documento seguinte, o “Parecer da Chefia da Divisão Técnica da 

SR01”, lê que “o uso das terras aponta para boas condições de 

produção de culturas adaptadas, pastagem e silvicultura”463 (grifos 

nossos) e, a partir disso, implanta o discurso que coaduna a produção 

de números para os índices de reforma agrária e a extração de 

madeira no assentamento. 

461 INCRA. SR30. Processo no 54100.002.149/2004-66, p. 35. 
462 Ibid., p. 11. 
463 Idem.  
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O Comitê de Decisão Regional, em reunião extraordinária nº 

006/2005, em 27 de julho de 2005, aprovou o parecer técnico da 

Chefia da Divisão Técnica que aumenta a capacidade do 

assentamento de 300 para 460 famílias, ou seja, um aumento de 

53,33%, e ainda sugere que  

dadas as circunstâncias seria mais prudente remeter os 

autos à Divisão Técnica para reavaliar e readequar o 

quantitativo de beneficiários, uma vez que o 

cadastramento inicial previa o assentamento de 1.200 

famílias. Portanto, uma reavaliação técnica serviria 

para o CDR decidir com elementos técnicos atuais.464 

O Comitê de Decisão Regional solicita a reavaliação da 

capacidade, sugerindo um segundo aumento de capacidade a fim de 

atender, não as condições de sustentabilidade do assentamento, mas 

o número de famílias que puderam ser cadastradas na região. É uma 

bizarra linha lógica em que não se busca terra para atender a 

demanda, mas se demanda argumento para que a terra disponível 

suporte o número de famílias sem terra. 

Apesar da pretensão da CDR, a portaria de criação do PDS 

Serra Azul destina a área a 460 famílias465 e assim permanece até, 

pelo menos, o dia 1o de novembro de 2006, segundo pode-se ver no 

relatório Sipra de Informações do Projeto466. Porém, entre o dia 1o de 

464 Ibid., p. 38.  
465 INCRA. SR30. Portaria n. 2, de 19 de outubro de 2005. DOU, Brasília, n. 
203, seção 1, 21 out. 2005. p. 104. 
466 INCRA. SR30. Processo: 54100.002.149/2004-66, citado, p. 41. 
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novembro e 31 de dezembro de 2006, sem qualquer estudo técnico 

ou ao menos uma justificativa, a capacidade do assentamento cresce 

para 760 famílias. 

Dessa forma, o PDS, que teve sua capacidade tecnicamente 

calculada para 300 famílias, é sobrecarregado na portaria de criação 

com mais 160, passando para 460 famílias, número que, mais tarde, 

explodirá para 760 famílias: 153,33% de aumento da capacidade 

tecnicamente mensurada. 

Porém, as irregularidades do PDS Serra Azul vão muito além do 

aumento de capacidade à revelia de qualquer estudo. Ainda mais 

sério do que isso, esse projeto exemplifica mais um caso onde os 

assentados foram contabilizados para fins de cumprimento de metas, 

mas não lhes foi entregue a terra. 

Isso pode ser verificado em ofício encaminhado pela ASA – 

Associação dos Assentados do PDS Serra Azul – ao superintendente 

da SR30, Pedro Aquino de Santana, em 3 de abril de 2007, no qual 

os assentados pleiteiam o cumprimento de obrigações mínimas do 

Incra, inclusive a demarcação do assentamento e a entrega dos lotes. 

Nesse documento, os assentados dizem: 

os nossos associados, aprovados na Relação de 

Beneficiários, ficaram passivamente aguardando a 

demarcação da área para tomar posse de seus 

respectivos lotes. Nessa expectativa, passaram-se dois 

anos. Esta demora facilitou a invasão de pessoas 

estranhas, sendo que muitas delas não são clientes de 

reforma agrária estimulando a compra e a venda de 
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terras da União dentro da área do projeto PDS de uma 

forma desordenada, colocando em risco os nossos 

direitos.467 

Apesar das muitas promessas do superintendente da SR30, 

para a implantação do assentamento468, a inação do Incra em 

implantar factualmente o assentamento, como mostra o mesmo 

ofício, funciona como indução, por parte do Incra, para que os 

assentados sigam para a dependência das madeireiras: 

Nos contatos que tivemos com essa Superintendência 

nos foi deixado claro que o órgão não possuía condições 

de assentar de imediato os beneficiários inscritos na RB 

por não possuir recursos disponíveis para investir a 

curto prazo em nosso PDS, bem como destinar outros 

recursos para viabilizar infraestrutura básica mínima 

para o assentamento. Não mais podendo esperar, 

fomos à busca de alternativas. Na ocasião fomos 

aconselhados por Vossa Senhoria em buscar uma 

parceria com empresas privadas que acelerassem 

o processo, assim sendo, firmamos posteriormente 

uma parceria com uma empresa do ramo madeireiro. 

Vale salientar que esse tipo de parceria firmada entre o 

poder público e a iniciativa privada foi referendada em 

Seminário realizado no mês passado em Santarém 

como uma das formas encontradas para que se agilize 

o assentamento no meio rural. 

467 ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO DA SERRA AZUL (ASA). Ofício s/n., 
endereçado ao Incra-SR30. Monte Alegre, 03 abr. 2007. Anexo 5. 
468 O Liberal. “PDS Serra Azul discute implantação com o Incra”. Belém, 22 jun. 
2006. Disponível em: <http://www.oliberal.com.br/index.htm>. Acesso em: 30 
abr. 2007. 
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Procuramos legalmente buscar parceria que atendesse 

as nossas necessidades, a qual foi discutida em uma 

audiência pública realizada em 22 de dezembro de 

2006, na sede dos Trabalhadores e Trabalhadoras 

Rurais de Monte Alegre, na qual Vossa Senhoria esteve 

presente como coordenador da audiência e como 

representante do Incra, tendo conhecimento de todo o 

procedimento. Com base nessa audiência firmamos 

uma parceria, que posteriormente gerou um contrato 

com a AISA [Agroindústria Florestal Serra Azul Ltda.]. 

No qual entre muitos itens consta a demarcação dos 

lotes, abertura de 70 km de estradas vicinais e 

manutenção da estrada principal a ser construída pelo 

Incra, assistência técnica na área ambiental e um 

contrato de compra da madeira a um preço já 

determinado na audiência pública. Vale ressaltar que 

este contrato foi feito à luz, com aval da audiência 

pública e análise da assessoria jurídica do Incra e 

com o conhecimento de Vossa Senhoria.469 (grifos 

nossos) 

Um grupo de assentados que discordava dos acordos fechados 

com a madeireira e, também, com o tamanho dos lotes bloqueou o 

acesso ao assentamento e declarou em manifestação 

que o Incra de Monte Alegre, através de seu gerente 

João Evangelista, que é filiado ao Partido dos 

Trabalhadores (PT), fechou um acordo com a 

madeireira Empresa Serraria Marajoara Industrial 

Comércio e Exportação Ltda., que segundo informações 

foi substituída pela Agroindustrial Florestal Serra Azul 

469 ASA, Ofício, citado. 
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Ltda. Foi contratada pelo gerente do Incra para fazer a 

demarcação dos assentados e em troca receberia como 

pagamento toda a produção de madeira da área 

existente, o que não foi aceito pelos assentados da 

Serra Azul.470 

Em 26 de abril último, a Câmara dos Vereadores de Monte 

Alegre promoveu uma seção especial para apurar as denúncias de 

irregularidades na unidade local do Incra, especialmente o “contrato 

de venda de toda a madeira de lei contida no PDS Serra Azul firmado 

com a empresa madeireira Isa – Indústria Agro-florestal Serra Azul, 

em troca da realização da demarcação dos lotes do PDS Serra 

Azul”471. A audiência acusou o Incra de mancomunar-se com o 

madeireiro Juvenal, mais conhecido como Jove. Segundo vereadores 

da cidade, 

Jove é o mesmo Juvenal citado em denúncias da 

Prefeitura de Monte Alegre e pelo Fórum 

Montealegrense de Combate à Grilagem e pela Paz no 

Campo, criado em 2004, como reação da sociedade 

diante da tentativa de apropriação de grandes 

extensões de terra de Monte Alegre por parte de um 

consórcio de grileiros e madeireiros, a partir de 2002. 

[...] O estranho nessa história cheia de suspeitas é que, 

ainda em fevereiro de 2004, os dirigentes do Incra local 

passaram a tratar os grileiros e madeireiros da Serra 

470 Foco do Baixo Amazonas. “Serra Azul: assentados fazem manifestação 
contra o Incra de Monte Alegre”. Caderno Monte Alegre, n. 41, 30 mar. 2007, 
p. 5.  
471 Tribuna da Calha Norte. “Diretoria do assentamento presta esclarecimento 
na Câmara de Monte Alegre”. Monte Alegre, n. 198, 28 abr. 2007, p. 4. 
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Azul de “empresários”. Durante a campanha eleitoral 

daquele ano, dirigentes do Incra e candidatos do 

Partido dos Trabalhadores andavam ciceroneados pelos 

homens acusados de grileiros e madeireiros sem 

escrúpulos ou vergonha. Hoje um dos homens assim 

acusados passam a fazer parte de um acordo suspeito, 

irregular, com objetivo de explorar ilegalmente a 

madeira do PDS Serra Azul. 

O Incra, até então negava, veemente, a existência de contratos 

com a madeireira Isa: “não existe contrato algum com a madeireira 

citada pelos manifestantes, uma vez que este órgão não é 

competente para autorizar que o PDS seja explorado. Quem de fato 

tem atribuição para tanto é a secretária executiva de Ciência e 

Tecnologia - Sectam, que libera autorização após a autorização de 

plano de manejo”472, garantia o Procurador da SR30, Dilton Tapajós 

(posteriormente afastado liminarmente por acusação de improbidade 

administrativa e formação de quadrilha). Porém, como por mágica, 

na citada audiência, uma nova versão surge. Dessa vez o Incra 

assume a existência do contrato, segundo João Evangelista, chefe da 

Unidade Avançada do Incra de Monte Alegre, que  

referendou as palavras de Paulinho [Luiz Paulo da Silva 

– representante da Associação do PDS Serra Azul] 

quando da autonomia da Associação em decidir pelo 

que é melhor para seus associados, e lembrou que o 

governo federal não disponibiliza recursos para a 

472 BRANCHES, Alessandra. “Incra nega contrato com madeireira em Monte 
Alegre.” Jornal de Santarém e Baixo Amazonas, Santarém, 07 a 13 abr. 2007, 
p. 9. 
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demarcação de área, “a associação buscou essa 

alternativa, ela tem suas verdades para implementação 

desse projeto. Eu acredito que tudo aquilo que for feito 

de forma legal será concretizado, pois a Associação 

teve o cuidado de informar o Ministério Público sobre o 

contrato e eu acredito que dará seu parecer justo 

quando for o caso”, falou João Fonseca.473 

Não só o contrato existe, como seus termos foram acertados 

em uma reunião (chamada pela associação de “audiência pública”) 

com a presença do próprio superintendente do Incra da SR30, Pedro 

Aquino, no qual saiu a “decisão de que a iniciativa privada fizesse a 

demarcação dos lotes e o plano de manejo”.474 

O resultado dessa política em que o madeireiro é o 

implementador dos Projetos de Assentamentos de reforma agrária é 

a entrega da terra – e principalmente de seus recursos florestais – e 

a espoliação do “beneficiário” da reforma agrária. O caso do PDS 

Renascer II, tratado a seguir, ilustra como isso se efetiva. 

  

473 Tribuna da Calha Norte, “Diretoria do assentamento...”, citado, p. 4. 
474 Idem. 
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5.19  PDS Renascer II 

Em 28 de dezembro de 2005, apesar de ser instruído por um 

processo com laudo agronômico de apenas três páginas, com muito 

poucas informações e sem nenhum embasamento técnico, é criado o 

PDS Renascer II, com capacidade para 214 famílias. 

Mesmo precário, o laudo registra: 

Recomendamos a criação do PDS Renascer, com uma 

capacidade de assentamento inicial de 214 famílias, 

sugerindo um estudo técnico mais profundo, com dados 

reais de todo o potencial madeireiro extrativo da 

área, inclusive com inventário florestal completo para 

um Projeto de Manejo Florestal e posterior apuração de 

rendimentos nas duas modalidades, exploração por 

terceiros (madeireiros) e exploração pelos próprios 
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assentados, permitindo agregação de valor.475 [grifos 

meus] 

O mesmo laudo diz ainda: 

Considerando a cobertura vegetal predominante, cerca 

de 99,6% se constituir de mata nativa com um 

potencial madeireiro significativo e que estava sob 

pretensões de grandes madeireiras numa perspectiva 

clara de grilagem e de concentração de renda.476 [grifos 

meus] 

O documento não faz menção a qualquer grileiro ocupando a 

área (o que de fato ocorre em toda a extensão onde foi criado o PDS 

Renascer II), mas já abre possibilidade de que madeireiros venham a 

explorar o que viria a ser o PDS.  

A criação do assentamento, em teoria, respondia uma 

solicitação da Associação Agroextrativista do Projeto de 

Desenvolvimento Sustentável Renascer (Asacer), recebida pelo Incra 

em 01 de dezembro, apenas 27 dias antes da publicação da Portaria 

de Criação do PDS. Mais estranho ainda é que o documento “Síntese 

do Relatório Agronômico para criação de Projeto de Desenvolvimento 

Sustentável – PDS” tenha sido assinado em 5 de dezembro de 2005, 

ou seja apenas quatro dias após a solicitação da Asacer. 

Toda essa incomum agilidade levanta dúvidas sobre os 

procedimentos operacionais dos trabalhos de vistorias executados 

475 Processo 54501001095/2005-80 SR-30. Instaurado para a criação do PDS 
Renascer II, INCRA. SR30. p. 65. 
476 Idem. 
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pelos engenheiros agrônomos Raimundo Guilherme Pereira 

Feitosa e Moésio Vanderlei Gomes, uma vez que entre o pedido e 

o término do relatório de vistoria correm-se apenas quatro dias.477 

Pouco antes da publicação da portaria de criação do PDS, em 

18 de dezembro, o então presidente, Sancler Viana Oliveira, é 

destituído em Assembleia Geral e a Asacer se divide. Carmem Júlia 

da Silva Pedro, a Gaúcha, apesar do cargo de tesoureira, assume, 

na prática, a liderança da associação. Logo em seguida, Sancler funda 

a Associação Agroextrativista Arara Azul e encaminha ao Incra uma 

lista com 133 pretendentes a terra no PDS Renascer II. 

Na verdade, a ruptura entre Gaúcha e Sancler encobre a 

disputa entre dois grandes grupos madeireiros: Pires do Brasil, de 

José Pires, e madeireira Estância Alecrim, de Aldir Smith. Na 

própria assembleia de destituição de Sancler, Gaúcha o acusa de 

estar negociando madeira com outro que não José Pires. 

Ironicamente e por pouco, a mesma não nomeou Neco (Jeová 

Ferreira de Lima) como novo presidente da Asacer. Neco era na 

época, como continua sendo, o sócio e gerente da madeireira Pires do 

Brasil, de José Pires. 

Assim, cada um dos dois grupos madeireiros controlava uma 

das duas associações, antes mesmo de o assentamento ter sua 

portaria de criação publicada e, por meio dessas associações, 

disputavam o controle da área. 

477 Idem. 
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Como visto acima, tornou-se comum aos grupos madeireiros 

disputarem o controle do assentamento por meio do “controle” do 

presidente da associação dos assentados. A manipulação da 

associação pela cooptação de um presidente biônico assegura aos 

grupos madeireiros acesso à madeira de desmatamento, já de início, 

por ocasião da licença para instalação de agrovila, além de possibilitar 

acesso às áreas a ser desmatadas para instalação de lavouras. 

Cada hectare de licença para corte raso – em média são 

licenciados 3 hectares para a instalação de cada família – gera licença 

para transporte e comercialização de 60 m3 de madeira. E isso, sem 

que haja qualquer embaraço ou demora para aprovação de planos de 

manejo florestal. 

O controle da associação dos assentados e a legalidade 

fundiária da área destinada como assentamento garantem a 

possibilidade da aprovação dos Planos de Manejo Florestal e a certeza 

de que a extração ilegal não encontrará nenhuma resistência por 

parte de assentados, que faz com que madeireiras banquem 

“lideranças” que criam e controlam esse tipo de associação. 

Assim é disputado, desde sua criação, o PDS Renascer II entre 

Asacer e Agera; Gaúcha e Sancler; José Pires (Pires do Brasil) e Aldir 

Smith (Estância Alecrim). Para tentar obter a maioria entre os 

candidatos a assentados e, consequentemente, o controle da área, as 

associações passaram a enviar inúmeras listas de “sócios” ao Incra. 

Essas listas são inclusive inseridas no processo administrativo de 

criação do PDS. As duas últimas encaminhadas falam em 133 
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“agricultores”, pela Agera e em 214 associados, pela Asacer. Notável 

são as várias repetições de nomes em ambas as listagens, ou seja, 

há pessoas se dizendo pertencentes a ambas associações.478 

Na solução do “impasse”, propõem-se a inusitada divisão do 

assentamento PDS Renascer II em dois. Não que os assentados de 

uma associação estejam de um lado e os da outra, de outro, pois não 

há nenhuma família na área. Quem estava – e continua – na área 

eram as madeireiras Pires do Brasil e Estância Alecrim, de modo que 

a divisão atende tão somente aos madeireiros que controlam cada 

uma das associações. Independentemente de a Asacer ter 214 vagas 

no PDS e a Agera ter 133, a divisão destinou 21.255,3161 hectares à 

primeira e 21.254,5880 hectares à segunda. A divisão do 

assentamento é autorizada pelo próprio superintendente Pedro 

Aquino de Santana, que assina: 

A fim de atender o requerimento da Associação Agro-

Extrativista PDS Renascer Arara Azul encaminhado ao 

Chefe Superintendência Regional de Santarém 

(SR30/E), em 20/03/2006, autorizamos o Engº. 

Agrícola e Agrimensor Jacó Marques da Costa, 

habilitado pelo INCRA, conforme Carteira Nacional de 

Credenciamento B7N, para efetuar abertura de picos e 

medições topográficas, com implantação de marcos em 

20% da área do PDS RENASCER ARARA AZUL para 

assentamento de 107 famílias e 1 lote da Associação, 

perfazendo um total de 108 lotes. Solicitamos ainda ao 

profissional notificar os extremantes (sic) e quando da 

478 Ibid., pp. 25-31, 82-88, 104-108, 124-130.  
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entrega dos trabalhados, apresentar também em CD-

ROM para que possa ser feito GEORREFERENCIAMENTO 

do mesmo pelo Setor de Cartografia.479 

 

 
Figura 5.11 – Planta baixa do PDS Renascer II dividido entre as duas 

associações que, na verdade, camuflam a divisão do assentamento entre 
duas madeireiras, a Pires do Brasil (metade da direita) e a Estância Alecrim 
(porção da esquerda). O levantamento topográfico foi feito pelo técnico Jacó 

Marques, ligado à madeireira Estância Alecrim, com autorização do 
superintendente Pedro Aquino de Santana. 

479 INCRA. SR30. Anexo do Documento de Código 722, Assinado por Pedro 
Aquino de Santana e Paulo Roberto C. de Melo.  COSTA, Jacó Marques da 
Costa. Ofício encaminhado ao Incra, SR30, em 05 de junho de 2006. 
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A divisão do PDS Renascer II ao meio, gerou uma nova parte 

destinada à associação Agera, denominada PDS Arara Azul, a outra 

metade continuou se chamando PDS Renascer II e destinava-se à 

Asacer. Note-se que a solução do impasse respeitou a localização 

geográfica das duas madeireiras. A porção leste do assentamento 

ficou com a associação controlada por José Pires, instalado naquele 

lado e com a sede de sua serraria na divisa leste do PDS. A metade a 

oeste coube à associação controlada pela madeireira Estância 

Alecrim, instalada a oeste do PDS.  

Na prática, o Incra não oficializou a divisão, não publicou 

nenhuma portaria fazendo formalmente a partição, embora na 

realidade cada madeireiro e sua associação ficassem com sua parte 

da área. Além disso, a criação da nova associação surge de 

orientação do próprio Incra: 

[...] Como proposta inicial da parte dos assentados 

presentes, era de dividir o PDS Renascer em dois, o 

que não foi aceito pelos representantes do INCRA. 

Fica acordado, que o INCRA acate a administração e 

gestão do PDS Renascer inicialmente por duas 

comunidades, devendo definir após estudos técnicos, a 

jurisdição e influência de cada uma das comunidades 

ao PDS. Foi reforçada na reunião, caso persistam os 

conflitos de gestão, o INCRA poderá interferir no 

planejamento e organização das famílias assentadas no 

PDS Renascer. 
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Ficou combinado, de ser criado e legalizado [sic] 

a nova Associação, bem como a normatização da 

representação da existente.480 

Essa disputa pode explicar a alteração da portaria de criação do 

PDS Renascer II, ampliando o número de 214 para 360 famílias, 

assim podendo atender às três associações que pretendem 

desenvolver as atividades no PDS (Asacer - 214 famílias; Agera - 110 

famílias e; Acaib - 46 famílias). 

Cabe destacar que o técnico Jacó Marques da Costa, a quem o 

superintendente autoriza “efetuar abertura de picos e medições 

topográficas” e que encaminha plantas de divisão do PDS Renascer 

em duas partes iguais, é dito assentado no Projeto de Assentamento 

Corta-Corda, em uma área chamada Água Azul, ao norte do PDS 

Renascer, embora não tenha perfil para isso. 

Por sua vez, Gaúcha também buscou demarcar o que seria a 

agrovila da Asacer, respeitando o limite acordado. No caso, o 

levantamento foi feito pelo técnico agrimensor Nilson Corrêa dos 

Santos, da NE - Topografia Consultoria e Assessoria Técnica, e 

resultou em 215 lotes de 3 hectares por “assentado”. 

No início de fevereiro de 2007, Gaúcha solicita, ainda, ao Incra 

“a inclusão de uma área de 10.520,0165 hectares com mapa em 

anexo, com as devidas coordenadas para anexar junto à gleba de 

480 Ata no 1/06 da Reunião da Divisão Técnica com a Asacer em 8 de março de 
2006 assinada por Luiz Edmundo Magalhães (eng. agrônomo - chefe da Divisão 
Técnica SR30/E) e Raimundo Guilherme Pereira Feitosa (eng. agrônomo – 
perito federal agrário). 
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terras pertencentes aos membros da Asacer”481. A área teria sido 

levantada também pelo Nilson Corrêa dos Santos. 

A princípio poderia parecer estranho que um assentamento que 

não tem uma única família em seu interior precise ser ampliado. Mas 

isso faz sentido ao se observar a sobreposição da área que se 

pretende agregar com o mapa das apropriações e dos grupos que 

controlam a região. O perímetro do que se pretende incluir, como 

indica o mapa abaixo, é um verdadeiro levantamento topográfico dos 

limites da apropriação da Madesa Madeireira Santarém Ltda. A 

expansão segue precisamente pelas divisas dessa madeireira, sem 

nada tocar suas pretensões de apropriação e, por outro lado, garante 

para o madeireiro que banca a associação a exploração de mais de 10 

mil hectares que hoje são controlados por outros grupos. 

José Pires, além de bancar Gaúcha no Incra, é uma presença 

frequente nas reuniões da associação e sempre apresentado por 

Gaúcha como “alguém que só quer ajudar”. Apesar de apropriar-se 

de uma grande área de terras da União que foi destinada ao PDS 

Renascer, Gaúcha diz que “ele já estava lá havia muito tempo e nós 

respeitamos sua área”.  

Realmente, tanto a área do barracão comunitário, como a área 

determinada pela associação para abrigar a agrovila, não “invadiram” 

os limites da apropriação de José Pires. 

481  ASACER. Ofício 01/2007. Santarém, 6 fev. 2007. Protocolado no Incra-
SR30 em 7 fev. 2007.  
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Há duas vias de acesso ao assentamento, uma é pela própria 

madeireira Pires do Brasil, e a outra é por uma porteira controlada 

pelo dono dessa madeireira.  

Segundo a própria Gaúcha e outros associados da Asacer, foi o 

madeireiro José Pires quem patrocinou a visita dos pretensos 

assentados, no final de março de 2007, à área onde seria implantado 

o PDS. Eles foram transportados em um caminhão pago pelo 

madeireiro e dele veio a alimentação para as 80 famílias durante a 

visita, que durou poucos dias. Também foi José Pires quem custeou a 

construção do barracão comunitário e até os trabalhos de topografia 

para a demarcação da agrovila, trabalho executado pelo escritório NE 

– Topografia Consultoria e Assessoria Técnica. 

A Agera, de Sancler, controlada por Aldir Smith, da madeireira 

Estância Alecrim, também não disfarça esse vínculo. A madeireira 

declara ter pago “serviço técnico de levantamento situacional, 

demarcação topográfica para os 20% para uso alternativo de solo”.482 

É óbvio, nos dois casos, que toda essa devoção do madeireiro ao 

ideal da reforma agrária tem seu preço. E mais, um preço a ser pago 

pelo assentado. Aliás, esses madeireiros, supostos incentivadores dos 

PDS, foram alvo de diligências de combate ao trabalho escravo em 

março de 2007. Aldir Smith da Estância Alecrim foi autuado por 

manter trabalhadores em condições degradantes de trabalho e, na 

madeireira de José Pires, a equipe de fiscalização nada pôde fazer, 

pois, ao chegarem, todos fugiram deixando panelas no fogo. 

482 INCRA; ASSOCIAÇÃO ARARA AZUL. Ata da reunião realizada em 30 mar. 
2007. Santarém. 
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Figura 5.12 – Relação estabelecida entre os limites da grilagem da 
Madeireira Madesa e a pretensão de expansão do PDS Renascer II. 
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Figura 5.13 – PDS Renascer II. O polígono vermelho demarca a agrovila da 

associação de Gaúcha, controlada pela madeireira Pires do Brasil, com 
serras móveis instalada na área circulada em amarelo. 

 

A Agera não tem nenhum de seus associados – já homologados 

no PDS Arara Azul – ocupando a terra, mas tem formalizado um 

“Contrato Particular de Compra e Venda de Madeira em Tora e direito 

à exploração de PMFS [Plano de Manejo Florestal Sustentável] 

Comunitário”.483 

 

483 Idem. 
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Fotografia 5.3 – Entrada para o PDS Renascer II. Uma das entradas é 
atravessando a madeireira Pires do Brasil, de José Pires, a outra é pela 

porteira acima, controlada, também, por José Pires. 
 

A não participação dos associados no contrato é claramente 

revelada pela incompatibilidade de datas: o contrato mencionado já 

estava registrado em cartório desde o dia 29 de maio de 2006, 

apesar de (teoricamente) ter sido aprovado em assembleia da 

associação em 30 de maio.  

O madeireiro é, literalmente, o único real beneficiário desse 

assentamento. No PDS Renascer II, criado em dezembro de 2005, 

nenhuma das famílias homologadas estão na terra. As únicas que 

habitam o interior da área são as de empregados de madeireiros. 

Segundo associados, Gaúcha é taxativa nas reuniões ao afirmar que 

“se alguém pensa em ficar com a madeira do próprio lote, pode 

esquecer, porque nós temos que pagar o Zé Pires por tudo o que ele 

está fazendo por nós”. 
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O Incra tem pleno conhecimento disso, como está documentado 

no “Relatório de Vistoria Técnica” de agosto de 2006: 

esta equipe realizou vistoria no sentido de identificar as 

pretensas posses dentro da área do PDS. 

Além das áreas onde se foi possível fazer a vistoria, 

foram identificados também de acordo com informações 

obtidas através de relatos dos representantes das 

associações interessadas, a presença de outros 

posseiros que alegam já estarem ali antes da criação do 

PDS. Estes são: Edvan Lopes da Silva (800 ha), Dorinei 

Souza Miranda, Sérgio Cardoso de Campos, Hagassis e 

António Itamar Nobre Mendonça.484 

Esta vistoria identificou ainda as pretensões de Jaimevan 

Soares Carvalho (2.300 hectares); Írio Orth (em que “constatou-se a 

prática de retirada de madeira, através da utilização de trabalhadores 

que relataram receber R$ 15,00/m3 de madeira. É importante 

ressaltar que tais atividades estão sendo desenvolvidas em áreas 

dentro do PDS”485); Luiz Fernando Ungehauer, “conhecido como 

Luizinho da Madesa, que alega ter, por direito, cerca de 40% da área 

dentro dos limites legais do PDS”.486 

Os assentados pouco ou nada sabem que o PDS no qual 

constam como beneficiários foi apropriado por madeireiros; as 

lideranças das associações coadunam e defendem o quadro; e o 

484 INCRA. SR30. “Relatório de Vistoria Técnica”. [A. L. B. Campos; A. J. F. 
Silva.] Santarém, ago. 2006. p. 134s. do Processo n. 54501001095/2005-80, 
citado. 
485 Ibid., p. 135. 
486 Ibid., p. 136. 
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Incra, a tomar pela inação e ausência de atitudes para retomar essas 

terras, aquiesce à situação.  

É importante lembrar que custos como os de estrada, 

demarcação topográfica, transporte, construção de barracões 

comunitários etc. são de responsabilidade do Incra. A inoperância do 

órgão em implantar o assentamento – e a própria indução para que 

os assentados recorram ao madeireiro – engendra uma dinâmica de 

endividamento compulsório nos Projetos de Assentamentos. O 

pagamento àquele que assume essas funções, evidentemente, é a 

madeira, um recurso que, caso apropriado por seu legítimo dono, o 

assentado, poderia ser uma contribuição decisiva no sucesso da 

instalação dessas famílias na terra. 

Não se pode falar em falta de conhecimento por parte do Incra 

quanto a esse processo. Quando não é a própria autarquia quem 

encaminha o assentado ao madeireiro, ela tem pleno conhecimento 

dos direitos dos beneficiários que são negados nessa política onde o 

que vale são os números contabilizados e não famílias assentadas. 

Como no mencionado caso onde o próprio superintendente concedeu 

uma “Autorização” a um topógrafo pago pela madeireira Estância 

Alecrim para “efetuar a abertura de picos e medições topográficas, 

com implantação de marcos em 20% da área do PDS Renascer Arara 

Azul para assentamento de 107 famílias e um lote da associação”.487 

487 INCRA. SR30. Anexo do Documento de Código 722, assinado por Pedro 
Aquino de Santana e Paulo Roberto C. de Melo. COSTA, Jacó Marques da Costa. 
Ofício encaminhado ao Incra, SR30, em 05 de junho de 2006. 
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Enquanto centenas de famílias esperam para receber a terra 

que lhes foi destinada, madeireiros furtam toda a madeira da área. 

Impressiona a densidade de ramais madeireiros em uso e 

desativados que recortam o PDS Renascer II. Também disso o Incra 

tem plena ciência, segundo o Relatório de Vistoria Técnica,  

foram encontrados diversos picos para retirada de 

madeira, assim como tráfego intenso de tratores e 

caminhões retirando madeira, principalmente no 

período da noite, inclusive sem documentação legal 

exigida, conforme relatado por um dos motoristas que 

estava em seu caminhão carregado de madeira.488 

Enfim, observa-se o processo no qual o assentamento é 

desviado de sua função e sedimenta o madeireiro nas terras do Incra. 

Associados da Asacer contam como a associação começou em 2004, 

com Gaúcha arregimentando gente “pra ganhar lote do Incra”. Eles 

contam como Gaúcha se arroga o direito de excluir alguém da lista de 

assentados e incluir outro (e, de fato, nota-se uma grande 

rotatividade de nomes nas listas de associados enviadas por ela ao 

Incra). Gaúcha bravateia não querer “Prefeitura envolvida em nada, 

os madeireiros é que vão garantir tudo, energia e estrada”. Em 

compensação, deixa muito claro como todos devem “apoiar” o 

madeireiro – no caso, José Pires –, pois é ele que dará estrutura para 

o assentamento. 

488 INCRA. SR30. “Relatório de Vistoria Técnica”. [A. L. B. Campos; A. J. F. 
Silva.] Santarém, ago. 2006. p. 134ss. do Processo n. 54501001095/2005-80, 
citado. 
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Fotografia 5.4 – O barracão comunitário, o transporte das pessoas e a 

alimentação pelos dias que ficaram no assentamento foram pagos por José 
Pires. 
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5.20  PA Curuá 

O PA Curuá é confrontante com a área da madeireira Pena 

Florestal. Na verdade, esses limites não são tão claros para a 

madeireira, chegando a, por meio de seus empregados, prender e 

ameaçar lideranças comunitárias que andavam pelos limites do 

assentamento com a área da madeireira, como contam os 

depoimentos a seguir: 

no dia 21 do mês de fevereiro, do ano em curso, 

quando da realização de uma vistoria na área do PA 

Curuá, comunidade Barreirinha, da qual participavam 

os declarantes Valdeci e Raimundo, para verificar 

possível invasão daquele local, foram abordados por 

dois funcionários da empresa Pena Florestal, os quais 

se dirigiram até os depoentes indagando quem lhes 
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teria concedido para ali estarem e por que haviam 

entrado naquela área sem lhes pedir permissão; Que 

em seguida, os dois funcionários, conhecidos como 

“Bochecha” e “Camaleão”, os levaram até um 

caminhão, mantendo o primeiro depoente na cabine e o 

segundo na carroceria do veículo e começaram a 

agredi-los verbalmente, ameaçando também de 

prender as motocicletas usadas pelos depoentes para 

se locomover até a área e denunciá-los à polícia do 

município de Prainha e Monte Alegre; Que levaram os 

depoentes até um ponto dito pelos funcionários da 

serraria como sendo o limite do terreno da empresa, 

onde afirmaram que se novamente encontrassem os 

depoentes dentro daquela área iriam proceder de forma 

diversa e mais enérgica; Que os citados funcionários da 

empresa passaram a falar de fatos relacionados a 

mortes ainda não esclarecidas, acontecidas na região – 

o caso do homicídio a mando de Quincó e o caso de 

Santa Maria do Uruará, em que um caminhão 

madeireiro passou por cima de um motoqueiro –, 

deixando subentender que tais mortes haviam sido 

provocadas por conflitos envolvendo a posse de terras, 

insinuando que algo semelhante poderia acontecer aos 

depoentes, pois havia o risco de “passarem com o 

caminhão por cima das motocicletas”, como ocorreu a 

outro cidadão em Santa Maria do Uruará no ano 

passado.489 

489 Depoimento prestado por Valdeci dos Santos Gomes e Raimundo Nonato 
Ferreira da Silva, em 27 de fevereiro de 2007, ao Ministério Público Federal, 
Procuradoria da República no Município de Santarém. Material disponibilizado 
pelos depoentes. 
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O local onde os comunitários foram “presos” pelos empregados 

da empresa é conhecido como “Laranjal do Pena”. Não que haja ali 

qualquer plantação de laranja, mas, antes, um descarado uso de 

nomes de terceiros para a apropriação da terra pela madeireira. 

A empresa vem construindo – dentro do PA Curuá – casas com 

grupo gerador e microssistemas de abastecimento de água. Essas 

casas seriam vendidas aos funcionários da madeireira que se 

endividariam, cada um, em R$ 25.000,00 com a própria madeireira. 

A moeda de pagamento inclui, naturalmente, a madeira do lote que, 

aliás, já vem sendo extraída em ritmo acelerado. Esses “beneficiários 

do programa de reforma agrária da Pena Florestal” são orientados 

pela empresa a procurarem o Incra para pedir sua homologação na 

relação de beneficiários. 

 
Fotografia 5.5 – Casas construídas pela Pena Florestal dentro do perímetro 

do Projeto de Assentamento Curuá. 
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Dessa forma, o madeireiro não só garante o controle da terra, 

como também o de seus endividados empregados. 

Na parte do PA Curuá ocupada tradicionalmente por antigas 

comunidades ribeirinhas o assédio das madeireiras também é grande 

e se aproveita do grande vácuo deixado pela omissão do Incra em 

cumprir com suas obrigações mínimas na implementação dos 

assentamentos. A ata da reunião comunitária de 22 de dezembro de 

2006, na comunidade Barreirinha, registra o discurso de 

convencimento e terror ao qual são submetidos os homologados dos 

precariamente implantados assentamentos do Incra. 

em 22/12/2006, Eustáqui Acioli (que se identificou 

como funcionário da Prefeitura de Prainha, 

representante das madeireiras na região) participou de 

uma reunião da Associação Intercomunitária de 

Trabalhadores e Trabalhadoras Agrícolas dos Rios 

Curuá-Una e Curuatinga [...] propondo uma parceria 

com a Associação, que consistia em as madeireiras, 

representadas por Eustaqui, construírem escola, 

estrada, moradia para os comunitários e 

microssistemas de água, alegando que o governo não 

iria fazer isso e que as comunidades que são atendidas 

por madeireiros e sojeiros conseguem mais rápido 

esses benefícios; Que Valdeci perguntou em troca de 

que seria feita essa parceria, e Eustaqui disse 

inicialmente que seria pela passagem das balsas, e 

depois afirmou ainda que seria pela retirada de 

madeiras dos lotes dos assentados; Que os integrantes 

da Associação disseram que conheciam diversos 

exemplos dessas parcerias que não deram certo e que 
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os comunitários acabaram sendo retirados da área; 

Que Eustaqui disse na reunião que “bater de frente com 

as madeireiras leva chumbo” [...] Que com a aceitação 

da parceria, Eustaqui passou a incentivar os 

comunitários a deixar a Associação e fazer parcerias 

com as madeireiras [...]490 

Os moradores do PA Curuá são muito anteriores à portaria de 

criação do assentamento. No caso desse projeto, o Incra não teve 

nenhum tipo de custo para obtenção da terra, reintegração de posse, 

deslocamento de assentados, demarcação da vila comunitária etc. O 

único passo que conferiria ao projeto o status de reforma agrária 

seria conferir aos habitantes locais os créditos aos quais têm direito 

por lei. Na prática, a única intervenção do Incra nesse assentamento 

foi o cadastro e a homologação dos moradores nas relações de 

beneficiários. Se isso em nada mudou a vida dessas pessoas, ao 

Incra serviu para a construção da farsa cênica dos números recordes 

da reforma agrária e deixou-os à mercê do comprometedor 

assistencialismo dos madeireiros. 

490 Idem. 
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5.21  PDS Santa Clara 

Talvez o melhor exemplo das consequências da estrutura de 

dependência do assentado diante do madeireiro seja o grupo de 

famílias representadas por Francisco das Chagas Dias. 

Em 2001, depois de vinte anos vivendo no garimpo Nova Vida, 

no rio Marupá, as famílias souberam que teriam que deixar a área 

que ocupavam, pois estavam dentro da Terra Indígena Munduruku. 

O reassentamento das famílias foi negociado entre a Funai, o 

Incra e uma representação eleita pelas famílias especialmente para 

esse fim. Determinou-se que todos seriam removidos para a PA Moju 

II. Porém, quando ainda estavam no garimpo, havia sido negociado – 
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entre o Incra, o representante das famílias e a empresa Maflops491 – a 

abertura de 10 km de estradas que atenderiam os lotes. A Maflops 

faria a estrada e, como pagamento, poderia extrair a madeira do 

interior dos lotes em uma faixa de 30 m de ambos os lados de toda a 

estrada aberta. 

Após serem removidas, já no PA Moju II, as famílias fundaram 

a comunidade Sombra Santa e descobriram que já chegaram ao 

assentamento endividadas com a Maflops, como conta Francisco das 

Chagas Dias: 

O Incra, juntamente com o presidente da associação 

chamaram uma empresa madeireira por nome Maflops 

(que era simplesmente uma intermediadora entre a 

Cemex e os agricultores [...]) e com essa empresa eles 

negociaram para eles bancarem o nosso 

remanejamento pra cá. E nós sem sabermos de nada, 

que nós estávamos sendo remanejados por conta de 

uma empresa madeireira. [...] Discutiram aqui, entre 

empresa madeireira, o presidente da associação e o 

Incra. 

Nós não sabíamos de onde tinha vindo o recurso para o 

nosso remanejamento e ele [Gilson, proprietário da 

madeireira Cemex] declarou que tinha sido a empresa 

491 À época, a Maflops (Empresa Manejo Florestal e Prestação de Serviços - 
Maflops Ltda/ME) relacionava-se comercialmente com a Cemex (Comercial 
Madeiras Exportação S.A.) na compra de madeira dos lotes de assentamento do 
PA Moju I e II. Em função disso, ora os documentos referem-se à Maflops, ora à 
Cemex como compradores da madeira. 
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que tinha bancado. E nós já viemos de lá 

endividados.492 

Em ofício encaminhado ao Ministério Público Federal pelo grupo 

de assentados descontentes com as negociações com as madeireiras, 

também se esclarece o proceder das madeireiras ao se aproveitarem 

do vácuo deixado pela omissão do Incra: 

Todavia o Incra, ao invés de cumprir seu papel de 

fornecer suporte e infraestrutura aos assentados, 

transferiu tal encargo para a empresa madeireira 

Maflops, passando esta a fazer desde as casas até os 

ramais de acesso às comunidades, sem que, no 

entanto, houvesse nenhuma autorização por parte dos 

requerentes, os quais foram apenas comunicados deste 

procedimento. 

Ocorre que esta empresa, em contrapartida à sua 

colaboração, obtém o monopólio da exploração 

madeireira em toda a área do Moju I e II, onde está 

localizada a comunidade Sombra Santa e onde habitam 

outras doze comunidades. Em virtude de tal monopólio, 

a mesma obriga os colonos a vender a referida 

matéria-prima a preço irrisório, o que obviamente é 

motivo de indignação por parte dos colonos que ora 

reclamam. 

Os requerentes, diferentemente de outros colonos de 

sua comunidade, nunca se curvaram diante das 

imposições absurdas feitas pela madeireira Maflops, 

pois, a título de exemplo, o preço pelo qual esta propôs 

adquirir dos requerentes o metro cúbico da madeira foi 

492 Entrevista concedida ao autor em março de 2007. Registrada em vídeo. 
Arquivo do autor. 
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de R$ 16,00, enquanto o preço de mercado está em 

torno de R$ 25,00.493 

A não aceitação desse grupo de famílias em vender sua 

madeira para a Maflops desencadeou uma série de conflitos internos 

na comunidade. Foram 27 famílias que chegaram a fundar uma 

segunda comunidade dentro do assentamento, a Asteprucos – 

Associação Terra Prometida dos Pequenos Produtores Rurais da 

Comunidade de Sombra Santa, que elegeu como presidente Francisco 

das Chagas Dias. O outro grupo, liderado por Feliciano Uchoa dos 

Santos (o mesmo que selara o primeiro acordo com a madeireira), 

defendeu as madeireiras que exploram a região e entram em choque 

com o grupo que resiste em curvar-se frente aos ditames das 

madeireiras. Chama a atenção o comprometimento de Feliciano com 

a madeireira, como mostra o trecho da ata de reunião reproduzido a 

seguir: 

Feliciano disse que a comunidade deve para a Cemex 

R$ 71.000,00. Ele disse que todos têm compromisso 

com a Cemex e 27 pessoas não aceitam negociar e por 

isso a Associação Sombra Santa quer a retirada das 27 

pessoas da Associação Terra Prometida.494 

O controle da Maflops chegou ao ponto de seu titular, Antonio 

Leite, propor que outra madeireira pagasse um pedágio à Maflops 

493 ASSOCIAÇÃO TERRA PROMETIDA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA 
COMUNIDADE DE SOMBRA SANTA (Asteprucos). Ofício de 07 jul. 2005, 
encaminhado ao Ministério Público Federal, Procuradoria da República em 
Santarém. Protocolado em 07 jul. 2005.  
494 Ata da reunião comunitária em Sombra Santa. Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais da Comunidade Sombra Santa. Placas, 10 out. 2004. 
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quando trafegasse pelas estradas do PA Moju495. E, também, no Incra 

essa empresa parecia contar com substancial apoio, como sugere 

uma nota técnica sobre o assunto, assinada por João Eustórgio Matos 

de Miranda, que deixa claro seu posicionamento pró-madeireiro: 

temos os seguintes itens a esclarecer, para no final 

concluir e requerer que a UA/Santarém não 

permita que sejam alteradas as obrigações 

anteriormente assumidas com a Empresa Maflops 

no que diz respeito à consolidação e conclusão do Plano 

de Manejo Florestal Sustentado Comunitário, 

compromisso esse, assumido quando da assinatura do 

Termo de Ajustamento de Conduta, assinado perante o 

Ministério Público Federal, onde naquela ocasião o 

Incra/Santarém não dispunha de recursos 

orçamentários/financeiros para fazer face às despesas 

que seriam necessárias à construção de estradas 

vicinais, transporte das famílias até a área do 

assentamento, construção das habitações nos moldes e 

valores do Incra e que foram integralmente cumpridos 

pela empresa aqui referida. 

Ocorre que atualmente, devido essas divergências, e 

em virtude de oposições contrárias a forma de 

administrar do presidente em exercício Sr. Feliciano 

Uchoa (Leão), contrariando interesses de terceiros, 

querem criar uma nova Associação, assim como 

deixar de honrar os compromissos assumidos 

anteriormente com a Empresa Maflops, colocando 

outras empresas, assim como oportunistas de 

ocasião no ramo madeireiro, a fim de anular 

495 Ata de 3ª. reunião com participação do Incra, Ipam, Ibama, madeireiros e 
lideranças dos projetos de assentamento Moju I e II. Placas, 06 jun. 2004.  
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acordos amplamente discutidos e acertados em 

documentos e que estão sendo cumpridos de 

forma legal e correta pela empresa acima 

citada.496 

Antes de apresentar sua argumentação, o servidor já anunciava 

o que iria concluir e requerer ao executor da Unidade Avançada do 

Incra em Santarém: “não permita que sejam alteradas as obrigações 

anteriormente assumidas com a Empresa Maflops”. No decorrer de 

sua “Exposição de Motivos” ele assume a inoperância do Incra em 

cumprir suas obrigações e o repasse à madeireira das funções de 

Estado não honradas pelo Incra. E refere-se à iniciativa das famílias 

de criar uma nova associação como forma de “deixar de honrar 

compromissos assumidos anteriormente com a Empresa Maflops”. 

Deixando de lado o posicionamento de Miranda quanto à liberdade 

(legal) dos assentados de se representarem como bem lhes convier, 

instituindo associações e representantes a sua livre escolha, nota-se 

seu ímpeto contra a organização social do grupo que começa a se 

articular contra a situação de completa submissão à madeireira 

propiciada pelo Incra. Mas o servidor que parece amplamente 

favorável à Maflops, nessa posição, tem motivo para se preocupar, 

pois a conscientização dos grupos, seu apoderamento da terra e sua 

articulação político-social são os grandes empecilhos ao controle dos 

assentamentos pelas madeireiras. 

496 Documento intitulado “Exposição de Motivos”, assinado por João Eustórgio 
Matos de Miranda, endereçada ao executor da Unidade Avançada do Incra em 
Santarém. Santarém, 17 maio 2004. 
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Ao concluir, Miranda solicita que se convoque uma reunião com 

a participação dos “parceleiros contrários à Associação Sombra Santa, 

assim como as Empresas Madeireiras ou interessadas na exploração 

da madeira, que já está inserida no PMFS Comunitário já aprovado 

em plena atividade [...]”497. Essa reunião se daria “afim de não 

permitir o enfraquecimento de nosso trabalho, assim como o 

desestímulo das pessoas bem intencionadas, sérias e 

transparentes na forma de agir, e que querem ver o 

desenvolvimento de nossa região de forma racional e 

sustentada, principalmente dentro de nossos projetos de 

assentamento”.498 Bom seria se os assentados fossem alvo de 

defesa tão ardorosa como são os madeireiros. 

Mesmo frente às pressões do Incra, da madeireira e das 

lideranças cooptadas, as famílias que não aceitaram as condições da 

madeireira fundam outra associação e resistem, não sem poucas 

consequências, como relata um documento redigido por elas: 

Diante da não aceitação das imposições acima relatadas 

por parte dos requerentes, o Incra passou a ameaçar-

lhes a posse, chegando até mesmo a enviar uma 

notificação informando que os mesmos seriam 

reassentados em outra área e que a partir daquela data 

poderiam efetuar tão somente a colheita da produção 

497 Idem. 
498 Idem. 
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agrícola existente, ficando qualquer outra atividade 

paralisada até que fossem reassentados.499 

E, realmente, por mais paradoxal que isso possa parecer, os 

assentados foram proibidos de plantar. Aliás, ficaram interditadas 

quaisquer atividades dessas famílias que se recusaram a vender 

madeira para a Maflops, além de se determinar que seriam 

reassentadas, como mostra o despacho do, então, chefe da Unidade 

Avançada do Incra em Santarém: 

Atendo parecer do Procurador Federal Dr. Silvino 

Everton Diniz Soares, determino ao técnico agrícola 

Carlos Carneiro a notificar os assentados [beneficiários 

das 27 famílias], membros da Associação Terra 

Prometida dos Pequenos Agricultores da Comunidade 

Sombra Santa, no sentido de que os mesmos serão 

reassentados em outros lotes, em outra área que 

o Incra indicar, em virtude dos graves problemas de 

convivência dos mesmos na comunidade Sombra 

Santa. [...] poderão efetuar colheita da produção 

agrícola existente, ficando qualquer outra atividade 

paralisada a partir da data da citação.500 

No dia seguinte ao despacho, 5 de novembro de 2004, acontece 

uma reunião no Incra, com a participação do titular da Maflops, 

Antonio Abelardo Leite, do chefe da UA/Santarém, Pedro Aquino de 

Santana, e do presidente da Associação dos Pequenos Agricultores da 

Comunidade Sombra Santa, Feliciano Uchoa dos Santos. A reunião 

499 Asteprucos, Ofício, citado.  
500 Despacho do chefe da Unidade Avançada do Incra de Santarém, Pedro 
Aquino de Santana, 04 nov. 2004. Processo Incra 1.230/2004. 
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visava decidir os termos da remoção e o reassentamento das 27 

famílias do PA Moju. Note-se que a associação presente, em especial, 

seu presidente, estava bastante interessada em que as 27 famílias 

fossem forçadas a deixar o assentamento. Nenhuma dessas famílias 

estava representada na reunião. 

Nesse encontro, o Incra assumia a responsabilidade de 

reassentar as 27 famílias que aderiram à Asterprucos, mas relegava à 

Maflops a responsabilidade pela construção das casas dessas famílias 

com recursos do Incra: 

Já a empresa Maflops tem a incumbência de construir 

27 (vinte e sete) casas na área destinada pelo Incra, 

através de repasse de crédito de habitação e apoio, que 

será concedido pelo Incra e a Associação dos Pequenos 

Agricultores da Comunidade Sombra Santa, 

complementará com 8 (oito) créditos de habitação e 11 

(onze) créditos de apoio, para que efetive a construção 

das referidas casas.501 

Ora, o conflito que levava à remoção das 27 famílias do PA 

Moju era justamente o endividamento com a Maflops, endividamento 

ao qual as famílias foram compelidas pela prestação de serviços (de 

responsabilidade do Incra) pela empresa. E, justamente essa 

empresa era, então, encarregada pelo Incra – sem qualquer licitação 

ou concorrência – de construir as casas nas quais as famílias viriam a 

ser acomodadas. Ainda antes de se livrarem do endividamento 

501 “Termo de Compromisso” firmado entre o Incra, a Maflops e a Associação 
dos Pequenos Agricultores Rurais da Comunidade Sombra Santa. Santarém, 05 
nov. 2004. 
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compulsório com a Maflops, um novo ciclo se montava. E não era 

apenas para as famílias que saíam, mas também para as que 

entrariam no PA Moju em seus lugares. 

A indenização referente a cultivos, construções e outros valores 

agregados à terra, a ser recebida pelos assentados que seriam 

removidos, segundo acordo, deveria ser paga pelos assentados que 

viriam a ocupar aqueles lotes. Porém, essa determinação foi alterada, 

e determinou-se que a madeireira que explora a área (hoje, não mais 

a Maflops ou a Cemex, mas a Imabrás502) a pagaria. Certamente esse 

desembolso da madeireira nada mais é do que um “adiantamento” 

aos futuros assentados, ou seja, os assentados do Incra que nem 

chegaram, já estarão endividados com a madeireira. Esse novo ajuste 

(a madeireira indenizando as benfeitorias) também gerou prejuízo 

àqueles que a receberão: depois de acertado que seria a Imabrás 

quem pagaria, o chefe da Divisão de Desenvolvimento de Projetos de 

Assentamento da SR30, Luiz Edmundo Leite Magalhães, passou a 

insistir com os técnicos que elaboram as avaliações para que 

reduzissem seus valores. 

O benefício disso será colhido pela internacional Imabrás, que 

terá um desembolso menor e já terá garantido o endividamento dos 

futuros assentados. O prejuízo pela avaliação subestimada será 

abrangente às 27 famílias, que deixarão de receber o ressarcimento 

ao qual têm direito. 

502 A Cemex foi vendida à Imabrás Exportação e Importação de Madeiras Ltda. 
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Como dito, as famílias tiveram suas atividades interditadas em 

04 de novembro de 2004. Porém, até hoje, depois de dois anos e 

meio, ainda não lhes foram destinados os novos lotes. O PDS Santa 

Clara foi criado e – supostamente – destinado a essas famílias. 

Supostamente porque nem à RB desse PDS e muito menos ao seu 

interior essas famílias puderam ter acesso. Aliás, a factual ocupação 

desse assentamento é um clássico exemplo do deleite da grilagem 

diante da inoperância do Incra. Como se vê no Mapa 5.5, todo o seu 

perímetro está ocupado por grupos que se valem dos mais típicos 

métodos para grilagem de terras públicas. 

Desde antes da criação desse assentamento, o técnico que 

realizou as vistorias e o laudo agronômico do PDS Santa Clara foi 

taxativo e eficiente em apontar e caracterizar como e por quem a 

área estava sendo apropriada. Apesar da grande área do 

assentamento, poucos grupos estavam se apropriando de sua 

totalidade. O laudo agronômico identificou-os e com completas 

informações: 

POSSES ENCONTRADAS NA ÁREA DO PDS SANTA 

CLARA 

Durante a vistoria técnica da área foram 

identificadas várias posses com área acima de 

500 ha, as quais tiveram o processo de 

regularização fundiária indeferidos segundo 

PORTARIA INCRA/SR30(E)/Nº 02/2006, de 06 de 

Abril de 2006. (cópia em anexo) 

- Fazenda São Luiz 

Posseiro: Luis Carlos Jambers. Área: 2.494,00 ha. 
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Tal posse não possui benfeitorias que justifique tal 

pretensão, possui apenas uma casa para o caseiro. 

O posseiro já possui outras 03 (três) propriedades no 

estado do Mato Grosso, das quais uma Fazenda 

denominada Santa Fé II, no município de Sorriso - MT, 

com 5.715 hectares, segundo fonte do Sistema 

Nacional de Cadastros de Imóveis Rurais. 

- Fazenda São Carlos 

Posseiro: Carlos Roberto Casagrande. Área: 2.494,00 

ha. Tal área não possui nenhuma benfeitoria.  

- Fazenda São João 

Posseiro: João Humberto Afonso. Área: 2.493,00 ha. 

Tal posse não possui benfeitorias que justifique tal 

pretensão, possui apenas uma casa para o caseiro e 

uma pequeno cultivo de milho e macaxeira feito para 

consumo do caseiro. 

O posseiro já possui outras 02 (duas) propriedades no 

estado do Mato Grosso, das quais uma Fazenda 

denominada Varjão, no município de Nova Mutum - MT, 

com 767,60 hectares, segundo fonte do Sistema 

Nacional de Cadastros de Imóveis Rurais. 

- Fazenda Marisa 

Posseiros: José Carlos Menolli e/ou Claudecir de Mello. 

Área: 2.486,80 ha. 

Tal posse não possui benfeitorias que justifique tal 

pretensão, possui apenas uma casa para o caseiro. 

- Fazenda Paraná I 

Posseiros: César Roberto Casagrande. Área: 2.494,00 

ha. 

Tal posse apresenta uma abertura de aproximadamente 

15,00 ha, com plantações diversas. Possui ainda 03 

prédios, sendo 01 (um) para moradia do caseiro. 

O posseiro já possui outras 02 (duas) propriedades no 

estado do Mato Grosso e 01 (uma) em Santarém – PA, 

um total de 491,00 ha, das quais uma Fazenda 
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denominada Fazenda Casagrande, no município de 

Nova Mutum - MT, com 196,00 hectares, segundo fonte 

do Sistema Nacional de Cadastros de Imóveis Rurais - 

SNCR. 

- Fazenda Menolli 

Posseiros: José Carlos Menolli e/ou Sérgio Cardoso de 

Campos e/ou Leones Wojck. 

Área: 2.494,00 ha 

C. de Campos (administrador da Fazenda Menolli), os 

quais possuem uma propriedade chamada Fazenda 

Menolli no município de Belterra, onde também 

desmataram ilegalmente para cultivar soja, recebendo 

multa do IBAMA, deram entrada neste instituto para 

regularizar tal área, com o indeferimento do processo, 

venderam-na para o Sr. Leones Wojck, o qual 

desmatou aproximadamente, durante o verão deste 

ano (2006), uma área de 800 hectares, área de 

castanhais (árvores protegidas por lei), sem 

autorização de desmate pelo IBAMA. 

Tal ação caracteriza crime ambiental e um desrespeito 

às leis ambientais, agrárias e a Constituição da 

República deste país e ao meio ambiente. Áreas que 

devem ser destinadas à reforma agrária são 

comercializadas e degradadas por pessoas que se 

julgam produtores rurais.” 

Apesar de todo esse quadro de crimes ambientais e grilagem de 

terras públicas; apesar de as famílias a quem essa terra seria 

destinada estarem com suas atividades “interditadas” há tempos e 

estarem passando por sérias dificuldades por conta disso; apesar de 

tudo, qualquer medida judicial em relação a esse quadro só foi 

tomada seis meses depois da publicação da portaria de criação do 

assentamento. 

 



565 

 

 
Mapa 5.5 – Apropriação de terras públicas por grileiros no interior do PDS 

Santa Clara. 
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5.22  Incra: a insistência pelo time do “serviço sujo”. 

Enquanto o presidente do Incra e o ministro do MDA continuam 

o “faz de conta” que não existe nada, um grande grupo de servidores 

recém-ingressados no Incra e lotados na SR30 reconhece o quadro 

de tramoias e se opõe a ele. À medida que foram tomando 

consciência das irregularidades em curso, assumiram, por meio da 

sua entidade de representação, a Associação dos Servidores da 

reforma agrária – Assera, uma postura de obediência às normas de 

execução da reforma agrária e recusaram-se a cumprir ordens que as 

contrariassem. Não fosse a postura desses jovens servidores, haveria 

um quadro ainda mais grave e, pior, em plena atividade. 

Importa lembrar que todos estavam em estágio probatório, 

portanto, sem garantias de estabilidade no emprego – quando 
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empreenderam essa resistência que, no limite, foi um ato de 

insubordinação aos superiores por obediência aos princípios éticos e 

legais da própria reforma agrária. Não foi pouca a pressão que esses 

servidores sofreram e registre-se que em momento algum declinaram 

de seus princípios.  

Por conta da mais ampla gama de irregularidades, em 24 de 

agosto, a Justiça Federal atendeu liminarmente um pedido do MPF e 

interditou 99 assentamentos no oeste do Pará, que somam 30 mil 

km2, área equivalente ao estado de Alagoas503. Posteriormente, o 

número de assentamentos interditados chegou a 107. O texto da 

liminar, que também contestava a competência da Sema (Secretaria 

do Meio Ambiente do estado do Pará), dá a proporção da gravidade 

da situação aos olhos da Justiça Federal: 

[...] os demandados estejam a burlar frontalmente tal 

sistemática federal de controle ambiental, subtraindo 

ilegitimamente do Ibama a tarefa licenciadora de 

projetos de assentamento em terras da União. Isso, no 

entanto, não se apresenta dotado de relevância para o 

caso vertente, talvez comportando melhor análise em 

sede criminal ou na seara da improbidade 

administrativa. 

Mais adiante, a mesma decisão comenta que  

[...] os projetos de assentamentos combatidos nesta 

sede processual ressentem-se de uma variada gama de 

elementos definidores de sua viabilidade material, 

503 Ver decisão judicial no Anexo 9.6. 
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pontificando os itens laudo agronômico, imagem de 

satélite georreferenciada, planta de localização, mapa 

de áreas de prioridade biológica e mapa de classes de 

capacidade de uso das terras. 

Em 17 de setembro, o MPF tem atendido outro pedido de 

liminar e a Justiça Federal afasta do cargo cinco funcionários da 

SR30, entre eles o próprio superintendente, Pedro Aquino de 

Santana, “homem da reforma agrária” de Lula. Acusação: 

envolvimento em uma série de improbidades administrativas e 

formação de quadrilha.504 

Toda a tramoia era mais do que evidente quando o Incra 

pareceu entrar em surto esquizofrênico: por um lado, o então 

presidente da autarquia, Rolf Hackbart, finge não haver nada de 

errado e declara em nota oficial divulgada no site do Incra: “É por 

acreditar na legitimidade dos trabalhos executados na região que 

continuaremos as ações planejadas e vamos recorrer da liminar 

expedida”. Por outro, o próprio Hackbart reconhece o caótico estado 

de irregularidades ao alocar cerca de R$ 3 milhões para se tentar 

sanear o absurdo cometido na SR30. 

Em 22 de novembro, é suspensa a liminar que determinara o 

afastamento do superintendente e dos outros quatro servidores. O 

recurso assinado pelo Procurador Geral do Incra, Valdez Farias, 

coloca Aquino e os outros afastados como imprescindíveis para a 

consecução da reforma agrária na região e que seu afastamento 

504 Ver decisão judicial no Anexo 9.7. 
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atravancaria a “restauração da ordem pública, na medida em que 

promove a necessária regularização fundiária e apaziguaria os ânimos 

dos movimentos sociais”. 

Note-se que não se trata de uma defesa pessoal, feita por um 

advogado contratado, mas uma ação institucional, movida pelo 

próprio Incra. Ou seja, o Incra ratifica a conivência no processo de 

reforma agrária voltado ao madeireiro e com os maiores prejuízos 

para os povos da floresta, os camponeses sem terra e o meio 

ambiente. 

Mas, de fato, Aquino e os outros afastados seriam vitais para 

certos assuntos. Vitais para conter os ânimos – não dos movimentos 

sociais que já se mobilizavam em protesto ao seu retorno –, mas o 

ânimo dos madeireiros, que foram os primeiros a se levantarem aos 

berros quando o MPF obteve a interdição dos assentamentos. Aliás, a 

segunda manifestação veio da Secretaria do Estado de Meio Ambiente 

(Sema), não em defesa do meio ambiente, como se poderia esperar, 

mas dos madeireiros, prejudicados pela impossibilidade de a 

Secretaria liberar planos de manejo nos assentamentos. 

Aquino e os outros afastados foram responsáveis por uma 

situação de consequências incomensuráveis. Segundo a associação 

de servidores da SR30, hoje há milhares ou até dezenas de milhares 

de famílias homologadas às pressas, nos últimos dias de 2006, todas 

em assentamentos trocados. Algumas muito distantes da área que 

ocupam, outras em locais que desrespeitariam seu modo de vida, 

como populações de terra firme homologadas em assentamentos de 
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várzea e vice-versa. Os servidores coadunam com o que 

demonstramos anteriormente, a formalização da troca de 

assentamento não é um trâmite simples e ninguém sabe onde 

encontrar esses “assentados” para que, ao menos, se inicie o 

processo, pois nada pode ser feito sem a assinatura das partes 

envolvidas. 

Nos travessões da Transamazônica, ainda hoje, é comum 

encontrar pessoas que dizem ter ficado sabendo que são “assentadas” 

em X ou Y assentamento, e que não têm a menor ideia de onde fica tal 

lugar. Segundo os trâmites formais, esses “assentados” deveriam ser 

dados como desistentes, sem nunca mais poderem acessar o 

programa de reforma agrária. E, repetindo, são milhares ou dezenas 

de milhares de pessoas que vivem essa situação. 

O prejuízo para essa gente é enorme. A encenação de reforma 

agrária feita no Pará não assentou efetivamente essas famílias e, 

pior, privou-as da condição de candidatas, para que, algum dia, 

pudessem ser atendidas em seu direito à terra e aos créditos da 

reforma agrária. 

Aquino pouco tempo ficou, logo depois, após os holofotes se 

desviarem da questão, ele foi discretamente exonerado, sob a 

encenação de estar pedindo afastamento. 
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5.23  A destinação de verbas públicas direcionadas 

para os assentamentos sobre florestas primárias 

Como dito anteriormente, a vultosa quantidade de 

assentamentos criados em 2005 e 2006 pela SR30 foi localizada 

sobre florestas primárias, como mostram a Figura 5.14 e a Figura 

5.14. Muitas dessas áreas são de difícil acesso e, em alguns casos, de 

inviável ocupação humana pelas razões expostas acima.  

Apesar disso e, também, apesar de haver um número enorme 

de antigos assentados em projetos antigos completamente 

abandonados, sem estradas e qualquer outra infraestrutura, a 

destinação de verbas do Incra direcionou-se, exatamente, para os 

assentamentos sem beneficiários reais e com toda vocação 

madeireira, conforme sintetizado nas Tabela 5.7, Tabela 5.8 e na 

Figura 5.14. 
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Tabela 5.7 – Distribuição de recursos para obras de estradas em 
assentamentos habitados. 

 

Distribuição de recursos para estradas em assentamentos habitados 

Projeto de 
assentamento 

Ano de 
criação Município Capacidade 

(famílias) 
Famílias 

homologadas 

Valor 
dedicado à 
construção 
de estradas 

Potencial 
madeireiro 

PAE Região do 
Cuçari  2006 Prainha 250 166 R$ 0,00 BAIXO 

PAC Cauçu e 
Balança  2006 Monte 

Alegre 80 80 R$ 0,00 BAIXO 

PAC Nova 
Altamira  2006 Monte 

Alegre 80 80 R$ 0,00 BAIXO 

PAE Lago 
Grande  2005 Santarém 5600 5559 R$ 0,00 BAIXO 

PA Maripá  2005 Monte 
Alegre 650 592 R$ 0,00 BAIXO 

PAC ACOMTAGS  2006 Oriximiná 1430 1312 R$ 0,00 BAIXO 

PA Brasília Legal  2005 Aveiro 400 395 R$ 0,00 BAIXO 

PAC Ouro 
Branco II  2006 Uruará 293 243 R$ 0,00 BAIXO 

PA Curuá  2005 Prainha 975 854 R$ 0,00 BAIXO 

PAC Nova União  2006 Uruará 290 235 R$ 0,00 BAIXO 

PDS Vila Nova I 
e II  2006 Prainha 55 52 R$ 0,00 BAIXO 

PAE Juruti Velho  2005 Juruti 1998 1993 R$ 0,00 BAIXO 

PA Baixão  2005 Monte 
Alegre 110 105 R$ 0,00 BAIXO 

PA Moriçoca  2005 Monte 
Alegre 100 70 R$ 0,00 BAIXO 

PA Vai quem 
quer  2005 Monte 

Alegre 150 149 R$ 0,00 BAIXO 

PA Terra Preta 
Olho d'água  2005 Monte 

Alegre 150 116 R$ 0,00 BAIXO 

PA Curumu  2005 Alenquer 180 164 R$ 0,00 BAIXO 

PA Camburão I  2005 Alenquer 230 180 R$ 0,00 BAIXO 

PA Camburão II  2005 Alenquer 150 139 R$ 0,00 BAIXO 

PA Porão  2005 Alenquer 105 47 R$ 0,00 BAIXO 

PA Renascer  2005 Pacajá 50 50 R$ 0,00 BAIXO 
PA Terra para 
Paz  2005 Pacajá 400 190 R$ 0,00 BAIXO 

PA Cristo Rei  2005 Monte 
Alegre 115 59 R$ 0,00 BAIXO 

PA Cipoal  2005 Óbidos 370 174 R$ 0,00 BAIXO 

PA Vira Volta  2005 Terra 
Santa 120 79 R$ 0,00 BAIXO 

PA Macanã I  2006 Placas 257 201 R$ 0,00 BAIXO 

PA Macanã II  2006 Placas 303 170 R$ 0,00 BAIXO 
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Figura 5.14 – Comparativo de assentamentos criados até 2004 e após 

2005 e 2006 em relação à cobertura florestal da área. 
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Figura 5.15– Amostragem de Projetos de Assentamentos criados pela 
SR30, em 2005 e 2006, em função da destinação de verbas públicas. 
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Tabela 5.8 – Relação entre ocupantes e potencial madeireiro e os critérios 
do Incra para destinação de verbas. 

 

 



576 

 

 

 



577 

 

 

 



578 

 

 

 



579 

 

 

 



580 

 

 

 



581 

 

  

 



582 

 

5.24  As consequências da Ação Civil Pública e o 

cancelamento dos assentamentos da SR30 

Após a interdição dos 107 assentamentos505, o Incra de Brasília 

assume a questão. Assume o cargo de superintendente o diretor 

505 O Ministério Público Federal demandou o cancelamento de 99 
assentamentos. Entretanto, a Justiça Federal decidiu suspender 107, incluindo 
oito assentamentos criados antes de 2005, mas que estivessem sobrepostos ou 
na área de influência direta de unidades de conservação. 

Divididos pro municípios, os assentamentos cancelados foram: Alenquer: 1. 
PDS Paraíso; 2. PA Miriti; 3. PA Porão; 4. PA Curumu; 5. PA Camburão II; 6. PA 
Camburão I; Altamira: 7. PA Esperança; 8. PDS Mãe Menininha; 9. PDS 
Esperança; 10. PDS Brasília (abrange também Novo Progresso); Aveiro: 11. 
PDS São Manoel; 12. PA Urucurituba; 13. PA Daniel de Carvalho l; 14. PDS 
Santa Rita; 15. PA Santa Cruz; 16. PA Brasília Legal; 17. PDS Santa Luzía; 18. 
PDS Nova Integração; 19. PDS Mário Braule Pinto da Silva; 20. PA Rio Cupari; 
21. PAC Araipá-cupú (abrange também Rurópolis); 22. PDS Anjo da Guarda; 
Belterra: 23. PAC Bela Terra I; Curuá: 24. PDS Maloca; Faro: 25. PA Itaquera 
I; Itaituba: 26. PDS Cocalino; 27. PDS Novo Paraíso; 28. PDS Nova União; 29. 
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nacional do órgão, Raimundo Lima, o mesmo citado inúmeras vezes 

neste trabalho e, desde o começo, como visto, envolvido com a 

proposta de se criar assentamentos para atender o interesse de 

madeireiros.  

Em setembro de 2007, o mês seguinte à interdição dos 

assentamentos, sob o acompanhamento de procuradores do Incra 

sediados em Brasília, o órgão monta uma “força-tarefa”, formada por 

servidores da SR30, com metas para ações de saneamento dos 

assentamentos interditados. No mês seguinte, outubro, o Ministério 

PDS São João Batista; 30. PA Arixi; 31. PDS Novo Horizonte; 32. PDS Nova 
Brasília II; 33. PDS Nova Esperança; 34. PA Miritituba; 35. PA Ypiranga; 36. 
PAC Araxi; 37. PA São Benedito. Jacareacanga: 38. PDS Laranjal; 
Medicilândia: 39. PA Paraíso do Norte; 40. PDS Ademir Federicci; Monte 
Alegre: 41. PAC Cauçu B e Balança; 42. PAC Nova Altamira; 43. PA Muriçoca; 
44. PA Vai Quem Quer; 45. PA Maripá; 46. PA Terra-preta e Olho D'água; 47. 
PA Baixão; 48. PA Cristo Rei; 49. PDS Serra-Azul; Novo Progresso: 50. PDS 
Terra Nossa; 51. PDS Nélson Oliveira; 52. PDS Jamanxim; Óbidos: 53. PA 
Repartimento; 54. PA Cipoal; 55. PA Vale do Açaí; 56. PA Curumu II; 57. PA 
Mamauru; 58. PA Acomec (abrange também Oriximiná); Oriximiná: 59. PAC 
Itapecurú; 60. PAC Ananizal; 61. PAC Monte Muriá; 62. PAC Acomtags; 63. PAC 
Iripixi; Pacajá: 64. PA Anapuzinho (abrange também Anapu); 65. PDS 
Liberdade; 66. PA Cupuzal; 67. PA Renascer; 68. PA Terra para a Paz (abrange 
também Portel); Placas: 69. PDS Água Preta; 70. PDS Castanheira; 71. PA 
Macanã II; 72. PDS Avelino Ribeiro; 73. PDS Arthur Faleiro; 74. PA Macanã; 
Portel: 75. PDS Liberdade I; 76. PDS Horizonte Novo (abrange também Porto 
de Moz); Prainha: 77. PDS Vila Nova I; 78. PDS Vila Nova II; 79. PA Curuá; 
Rurópolis: 80. PDS Milho Verde; 81. PA Paraíso; 82. PDS Cupari; 83. PDS 
Divinópolis; 84. PDS Novo Mundo; 85. PA Campo Verde; Santarém: 86. PDS 
Renascer II; 87. PAC Bela Terra II; 88. PAC Bom Sossego; Senador José 
Porfírio: 89. PDS Itatá; Terra Santa: 90. PA Jamary; 91. PA Vira Volta; 92. 
PDS Esperança do Trairão; 93. PA Rio Cigano; Trairão: 94. PDS Água Azul, 95. 
PA Nossa Senhora de Fátima; 96. PDS Pimental; 97. PDS Taboari; 98. PDS Boa 
vista do Caracol (abrange também Ruropólis); 99. PA Areia; 100. PA Rio 
Bonito; Uruará: 101. PAC Nova União; 102. PDS Irmã Dorothy; 103. PDS 
Santa Clara; 104. PAC Ouro Branco I; 105. PAC São Sebastião do Tutui; 106. 
PAC Ouro Branco II; 107. PDS Ouro Branco. 
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Público Federal e o Incra começam a esboçar os termos em que se 

daria a regularização da situação dos assentamentos interditados.  

A força-tarefa era composta de servidores de diversas 

“correntes”, inclusive, alguns bons técnicos que haviam se oposto ao 

esquema quando revelado. Com o trabalho do grupo, alguns dos 

assentamentos interditados foram cancelados pelo próprio Incra, que, 

então, sob critérios técnicos, ou melhor, sob critérios técnicos 

direcionados para avaliar a área como um assentamento de reforma 

agrária (e não como um estoque de madeira), constatou a completa 

inadequação. Por meio da nota abaixo, em agosto de 2009, a 

assessoria de comunicação da SR30 justificou o ato:  

O Diário Oficial da União (DOU) publicou, no dia 3 de 

agosto deste ano, a Portaria nº 19, de 23 de julho de 

2009, na qual consta a revogação das portarias de 

criação dos Projetos de Desenvolvimento Sustentável 

(PDS) Santa Rita, Santa Luzia e Anjo da Guarda, 

localizados no Município de Aveiro. 

A decisão foi tomada pelo Comitê de Decisão Regional 

desta Superintendência, com base em relatório técnico 

elaborado por força-tarefa instituída no Incra. Esta 

analisa os processos de criação de assentamentos 

interditados pela Justiça Federal, situação em que se 

encontravam os PDS’s Santa Rita, Santa Luzia e Anjo 

da Guarda. 

Dentre os motivos elencados que culminaram na 

avaliação de inviabilidade técnica e ambiental dos PDS’s 

citados nesta nota, estão a distância dos projetos em 

relação à área urbana de Itaituba e Aveiro; a 

dificuldade de acesso; a existência de número reduzido 
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de famílias com morada habitual ou permanente; e a 

incidência sobre o entorno de unidades de conservação. 

As famílias cadastradas nesses PDS’s retornarão à 

condição de candidatas a clientes de reforma agrária, 

cabendo ao Incra avaliar, posteriormente, o perfil de 

cada uma delas e a possibilidade de assentá-las em 

outros locais.506 

Mais tarde, outros nove assentamentos seriam também 

cancelados pelo próprio Incra por sobreposições a unidades de 

conservação, terras indígenas, territórios quilombolas ou por simples 

inviabilidade técnica. E, no total, o número de portarias de criação de 

projetos de assentamentos interditados que foram revogados pelo 

Incra chegou a 25. 

Outros assentamentos, entretanto, eram projetos que, apesar 

da caótica irregularidade, atendiam a interesses dos beneficiários da 

reforma agrária – e não interesses de madeireiros – e tiveram (mal 

ou bem, de forma razoável ou não) seus processos regularizados. Em 

função disso, quase dois anos depois da interdição, no início de 2009, 

a Justiça Federal, em Santarém, libera os primeiros sete 

assentamentos. 

Em março de 2010, são liberados pela Justiça Federal outros 

treze assentamentos que, até então, estavam interditados e teriam 

sido regularizados. Até aí, nada além do razoável, pois era acordado 

entre o Incra e o MPF que os assentamentos que tivessem os vícios 

506 Disponível em: <candidoneto.blogspot.com/2009/08/justificando.html>. 
Acesso em: abr. 2010. 
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sanados e não fossem aqueles voltados a madeireiros, deveriam ser 

desinterditados. Nesse momento, entretanto, a decisão judicial trouxe 

uma preocupante brecha à grilagem: determinou que fossem 

excluídos dos assentamentos desinterditados as “posses” para que 

fossem regularizadas e tituladas pelo Programa Terra Legal. Tais 

“posses” são justamente os protocolos de regularização fundiária em 

nome de laranjas, documentos que mencionamos no Capítulo 4. 

Sobre a decisão, vale reproduzir a interessante análise 

publicada imediatamente na sequência do ato: 

Mas, a decisão extrapolou o pedido e determinou 

que o Incra examine, nos 13 assentamentos 

liberados, as posses que estão passíveis de serem 

excluídas e, posteriormente, tituladas pelo 

programa de regularização fundiária na Amazônia 

Legal, o “Terra Legal”, criado a partir da MP 458 

convertida na Lei 11.952/2009. 

Ou seja, pela decisão judicial parte das áreas será 

destinada não mais com parte da área viabilizada 

e licenciada como projetos de assentamentos, 

mas como áreas de “regularização fundiária”. 

Agora vêm as questões: se o laudo, mapas, 

licença ambiental, capacidade do assentamento, 

área de reserva legal e uso econômico são 

definidos a partir de um perímetro e uma área 

específica, como assegurar a viabilidade de um 

assentamento que terá áreas excluídas para 

“regularização fundiária”? E mais: como o Incra vai 

atuar com políticas de desenvolvimento (estradas, 

poços, casas) em áreas que poderão ser excluídas do 

projeto? 

 



587 

 

Resposta: a farra da grilagem explica...507 

Mas a surpresa maior estava por vir em abril de 2011, pela mão 

do juiz Francisco de Assis Garcês Castro Júnior, da Subseção de 

Santarém, no julgamento do mérito da Ação Civil Pública movida 

inicialmente contra o Incra e o Estado do Pará por meio da Secretaria 

de Ciência e Tecnologia (Sectam, atualmente Sema – Secretaria de 

Meio Ambiente). Garcês fora o mesmo juiz que havia interditado tais 

“assentamentos de papel”. Entretanto, após isso, houve, entre o 

Incra e o MPF, acordo que permitia a liberação judicial dos projetos à 

medida que fossem saneadas as irregularidades apontadas nos atos 

de criação de parte dos projetos e o cancelamento de outros, 

especialmente aqueles sobrepostos a unidades de conservação, terras 

indígenas e sem viabilidade técnica, social e econômica.508 

A sentença de Garcês509 contrariou, inclusive, várias decisões 

anteriores que haviam entendido por bem liberar assentamentos que 

estivessem saneados em seus vícios de origem e atendessem ao 

público a quem, de fato, eram vocacionados.  

507 CUNHA, Candido Neto. Farra da grilagem: juiz “desinterdita” assentamentos 
e libera áreas para “Terra Legal”. 30 mar. 2010. Disponível em: 
<http://candidoneto.blogspot.com.br/2010/03/farra-da-grilagem-juiz-
desinterdita.html>. Acesso em: jan. 2012. [Grifos nossos.] 
508 Cf. CUNHA, Cândido Neto. Justiça Federal determina o cancelamento de 
mais de 100 assentamentos no Oeste do Pará: decisão do mérito no caso dos 
“assentamentos de papel” contradiz liminar anterior. 17 abr. 2011. Disponível 
em: <http://candidoneto.blogspot.com.br/2011/04/bomba-justica-federal-
determina-o.html>. Acesso em: abr. 2011. 
509 Ver a íntegra da sentença no Anexo 9.8. 
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Se o cancelamento, em meados de 2007, dos 99 

assentamentos seria uma medida razoável contra a gigantesca farsa 

armada pelo conluio Incra-madeireiros510, em 2011 a situação era 

bem distinta. E não só por conta dos vários assentamentos que 

haviam sido regularizados e já liberados. 

Se, em 2007, cancelar os assentamentos era uma forma de 

evitar que os madeireiros controlassem uma porção de terras do 

tamanho do estado de Alagoas; em 2011, o cancelamento significava 

disponibilizar a porção de terras do tamanho do estado do Alagoas 

para grileiros, então municiados com o Programa Terra Legal 

(conforme visto no Capítulo 4). 

Em outras palavras, parece que o governo do PT – ao menos na 

região oeste do Pará – encontrou sempre uma opção pior aos 

camponeses e mais favorável à grilagem e às madeireiras. Se em 

2007, os assentamentos de papel eram algo muito ruim, em 2011, 

havia uma opção ainda muito pior, o Terra Legal. 

Quatro meses após a sentença de Garcês, em resposta a 

instrumento impetrado pela Advocacia Geral da União, o 

desembargador federal Olindo Menezes, do Tribunal Regional da 1ª 

Região, suspendeu parcialmente a execução da sentença proferida 

por Garcês, de modo que foram excluídos do cancelamento os 

assentamentos já regularizados e anteriormente cancelados. 

510 Em nosso entender, mesmo entre os 99, alguns (poucos) assentamentos 
não deveriam ter sido arrolados no processo. Se o foram, é porque não houve 
tempo e condições para se verificar in loco todos os projetos e o MPF acabou 
por se apegar às irregularidades nos procedimentos de criação. 
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Abaixo, a relação dos projetos de assentamentos liberados: 

• RESEX (Reserva Extrativista) Verde para Sempre (Unidade 
de Conservação) – Porto de Moz 

• PA Vai Quem Quer – Monte Alegre 
• PA Rio Cupari – Aveiro 
• PA Paraíso – Rurópolis 
• PA Ypiranga – Itaituba 
• PA São Benedito – Itaituba 
• PA Areia – Trairão 
• PAE Curuá II – Prainha 
• PAC Itapecuru – Oriximiná 
• PA Campo Verde – Rurópolis 
• PA Curumu – Alenquer 
• PA Esperança – Altamira 
• PA Terra para Paz – Pacajá 
• PDS Mãe Menininha – Altamira 
• PA Nossa Senhora de Fátima – Trairão 
• PA Renascer – Pacajá 
• PA Cristo Rei – Monte Alegre 
• PA Baixão – Monte Alegre 
• PDS Serra Azul – Monte Alegre 
• PDS Terra Nossa – Altamira 
• PDS Brasília – Altamira 
• PDS Paraíso – Alenquer 
• PA Brasília Legal – Aveiro 
• PA Rio Bonito – Trairão 

 

Nesse enredo todo, uma das coisas que chamam a atenção é o 

silêncio dos movimentos sociais. Os números de beneficiados pelo II 

PNRA jamais foram revisados – ou sequer questionados – e as 

dezenas de assentamentos da SR30 cancelados ainda permanecem, 

incompreensivelmente, na base cartográfica do Incra.  
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6 A polifonia das unidades de conservação: 
reservas ambientais como um instrumento 
político de luta de classes 
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As unidades de conservação (UCs) ilustram bem as 

contradições amazônidas. Se, por um lado, constituem um empecilho 

a ser removido para a apropriação da terra pelo capital – e de fato 

constituem, vide as muitas pressões para a não criação e a redução 

de UCs, por outro, acabam também por prestarem-se como reserva 

de recursos e garantia de seu acesso ao capital. Se, por um lado, 

funcionaram como forma de exclusão social, por outro, acabaram por 

se constituir, às populações tradicionais, em importante forma de 

acesso à terra. 

Nos três casos que compõem este capítulo, todos no oeste do 

Pará, esse movimento de tensão e contradição será foco de análise. 

No primeiro deles, o caso do rio Uruará, no município de 

Prainha, acontece a luta de comunidades ribeirinhas contra 

madeireiras. Curiosamente, as duas partes demandavam a criação de 

unidades de conservação. As duas partes lutavam pelo controle da 

área por meio da criação de UCs, porém, reservas de diferentes 

modalidades. 

No segundo caso tratado, o do Parque Nacional da Amazônia, 

encontra-se, em primeiro lugar, como o discurso ambiental pode, 

muito bem, prestar-se ao serviço de exclusão social, a partir do 

resgate da truculenta expropriação daquela população tradicional. 
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Também nessa situação, pode-se analisar como o movimento de 

desafetação de unidades de conservação atua como uma 

agroestratégia, na expressão de Almeida e Marin, onde se 

intensificam “medidas que objetivam remover obstáculos jurídico-

formais e político-administrativos que impedem o ingresso de novas 

extensões de terras no mercado”.511 

O processo de estudo e criação do mosaico de unidades de 

conservação da terra do meio é o terceiro caso estudado. Nele 

evidencia-se como as disputas políticas no processo de ordenamento 

territorial, por meio de unidades de conservação, se dão em um 

campo distante das populações locais e como isso se reverte contra 

elas. 

511 ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de; MARIN, Rosa Acevedo. “Campanhas de 
desteritorialização na Amazônia: o agronegócio e a reestruturação do mercado 
de terras”. In: BOLLE, Willi; CASTRO, Edna; VEJMELKA, Marcel. Amazônia: 
região universal e teatro do mundo. São Paulo: Globo, 2010. p. 141. 
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6.1 O caso do rio Uruará: a disputa entre ribeirinhos 

e grandes madeireiras e as unidades de 

conservação como instrumento de disputa das 

duas partes 

Ao sofrer o assim das coisas, ele, 
no oco sem beiras, debaixo do peso, sem 

queixa, exemploso. 

Guimarães Rosa – Primeiras estórias 

 

 

 

A irracionalidade dos atuais governos na Amazônia ecoa com 

fidelidade – ainda que sem a mesma transparência – a década de 

1970, quando, durante a ditadura militar, a Amazônia vivia sob os 
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augúrios de um Estado que tudo apostava na premissa de que o 

único caminho para o desenvolvimento seria pela adesão do grande 

investidor privado. A implantação do grande capital, então sinonímia 

de progresso, justificava tudo e legitimou, além de uma bárbara 

degradação ambiental, também o massacre dos povos da floresta – o 

mais concreto obstáculo ao, tão sonhado, “desenvolvimento”. 

Como já referido nesta tese, o constructo ideológico de 

desenvolvimento expressava uma concepção bandeirante que 

demandava um aparato político e jurídico para se ordenar o território 

de modo a viabilizar, a grandes grupos econômicos, o acesso à terra. 

“Homens sem terra à terra sem homens”. O ditador general 

Emílio Garrastazu Médici leva os créditos autorais dessa emblemática 

“pérola”. Sintomaticamente, o então presidente do Brasil, quinhentos 

anos depois, reproduzia com precisão milimétrica, sem o saber, o pior 

aspecto da mentalidade dos colonizadores, que relegavam à condição 

não humana toda uma população. De fato, para os militares, aquela 

era uma terra sem homens. As inúmeras comunidades indígenas, 

bem como outras populações locais, não contavam, não era gente. 

Estavam – como permanecem – muito longe de atingir tal status. 

Esse esvaziamento cultural, e até humano, “justificaria” seu 

extermínio e a tomada de suas terras. 

Muito atual, esse pensar é usado com o intuito de negar 

os direitos de índios, quilombolas, ribeirinhos e abrir caminho 

ao saque de suas florestas em benefício de grileiros e 

madeireiros. Outro velho recurso é a criminalização e a 
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desmoralização de qualquer forma de resistência vinda dos 

pobres do campo512. Contra eles, comumente, as truculentas 

oligarquias locais (ou não) dispõem de milícias privadas ou têm 

ao dispor forças policiais militarizadas para fazerem valer, à 

força, seus interesses econômicos513. A violência da polícia 

brasileira é constitutiva da instituição e norma no controle 

cotidiano da população. A polícia age de maneira explícita. 

Protege a pequena elite pondo-se a combater toda uma 

população oprimida. Assume funções de triagem, isolamento, 

controle de acesso à terra etc514. Aliás, não é só no campo que 

os pobres carregam os estigmas que os marcam como mira da 

violência institucionalizada, como lembra a filósofa Marilena 

Chaui: 

Numa palavra, as classes ditas “subalternas” de fato o 

são e carregam os estigmas da suspeita, da culpa e da 

incriminação permanente. Situação ainda mais 

aterradora quando nos lembramos de que os 

instrumentos criados para repressão e tortura dos 

prisioneiros políticos foram transferidos para o 

tratamento diário da população trabalhadora e que 

512 Como já citado, entende-se, aqui, por “pobre” uma ampla categoria que 
“abrange todo tipo de pobreza – desde a miséria da fome até a falta de justiça 
e de direitos, a desigualdade, a opressão, a falta de liberdade, o 
comprometimento de fé pela degradação do homem”. (MARTINS, José de 
Souza. A chegada do estranho. São Paulo: Hucitec, 1993. p. 146.) 
513 Ibidem (em especial, o capítulo “As lutas dos trabalhadores rurais na 
conjuntura adversa”). 
514 Cf. TORRES, Maurício. “Levantes Bárbaros”. In: HOLLANDA, Heloisa Buarque 
de (org.). Cultura e desenvolvimento. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2004. 
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impera uma ideologia segundo a qual a miséria é causa 

de violência, as classes ditas “desfavorecidas” sendo 

consideradas potencialmente violentas e criminosas.515 

Ainda mais indesejável é quando esses povos obstaculizam, a 

grandes madeireiros e grileiros, o acesso a uma incalculável riqueza: 

as terras públicas cobertas pela floresta amazônica. Materialização 

disso foram os acontecimentos do final de 2006, na região do rio 

Uruará, um afluente da margem direita do rio Amazonas, no 

município de Prainha (PA). 

O entorno do rio Uruará começou a ser alvo de madeireiras por 

volta de 2001. Lá, como no resto da Amazônia, a chegada das 

madeireiras é precedida por um processo de apropriação de terras 

públicas, de terras ocupadas por populações indígenas, quilombolas 

ou ribeirinhas. Para pleitearem a exploração florestal de uma área, 

precisam contar com um documento que, pelo menos em seu mais 

superficial verniz, se revista de forma legal. A grilagem da terra é, 

assim, o primeiro passo para a expropriação dos povos da floresta e 

para a devastação ambiental. E a Amazônia tem um macabro 

histórico de facilidades criadas ao grande capital para que se aproprie 

de terras.516 

515 CHAUI, Marilena. Conformismo e resistência: aspectos da cultura popular no 
Brasil. 1. ed., 6. reimp., São Paulo: Brasiliense, 1996. p. 57. 
516 Cf. OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de. A fronteira amazônica norte-mato-
grossense: grilagem corrupção e violência. São Paulo, 1997. Tese (Livre-
docência em Geografia Humana) – FFLCH-USP. 
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No caso específico da região do Uruará, por tratar-se de terras 

estaduais, esse governo legou (a algumas poucas madeireiras de 

olhos postos naquelas florestas) concessões de uso que lhes 

formalizava o direito de explorarem os recursos florestais da área. No 

trâmite da expedição dessas autorizações, como é de praxe, 

negligenciou-se ostensivamente a ocupação tradicional da área. Hoje 

como sempre, a “entrega” da terra é apoiada e legitimada pela 

presunção geopolítica da Amazônia como um vazio humano, uma 

terra pronta e disposta a ser tomada, esperando para ser conquistada 

pelo espírito desbravador e aventureiro do colonizador.  

 

6.1.1  A pilhagem da floresta e a expropriação dos ribeirinhos 

A chegada das madeireiras foi como sempre: prometiam às 

comunidades o que mais lhes faltava: serviços públicos. Como a 

ausência do Estado é o grande vazio a ser aproveitado, ofereciam 

instalações para educação, atendimento de saúde, transporte, 

manutenção das ruas e estradas e, também, empregos 

(procedimento, aliás, muito parecido entre as máfias do mundo 

inteiro). Nem todas as comunidades se deixaram aliciar. As do rio 

Tamataí, por exemplo, reagiram às ofertas. Rejane, moradora de 

Santo Antônio, explica como foi a chegada dos madeireiros:  

Foi no mês de novembro de 2004 e eles tentaram 

entrar aqui. [...] Eles se reuniram com o presidente [da 

comunidade] e prometeram um monte de coisas pra 
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gente aqui: motor de luz, eles iam fazer sede pra nós, 

iam fazer uma pista pra aterrissar avião, aí um monte 

de coisas eles prometeram.517  

Na tentativa de cooptação das comunidades, além de 

garantirem sua entrada, os madeireiros também trabalhavam para a 

desarticulação entre elas. Rejane conta que, após as ofertas, o 

presidente da comunidade, 

disse que não, que tinha que conversar com as duas 

comunidades vizinhas, pra gente combinar se daria pra 

eles entrarem ou não. E eles deram de resposta que 

não, que não podia fazer aquilo, porque quem iria 

ganhar era a nossa comunidade, e não a comunidade 

vizinha. Aí ele [presidente da comunidade] disse não, 

mas nós não podemos fazer isso, porque aqui a gente 

sempre só faz as coisas conversando com as duas 

comunidades vizinhas, porque é uma região. 518 

Mas se as comunidades do rio Tamataí resistiram, algumas do 

Uruará deixaram-se levar e as madeireiras acabaram por se instalar. 

As promessas ficaram no porvir. Porém, o impacto da atividade 

das empresas foi, gradativamente, abalando as condições das quais 

depende a vida daquela gente. Primeiro, sentiram os efeitos da feroz 

extração de madeira. Para aqueles ribeirinhos a madeira tem um 

significado ímpar. Dela são feitas as casas, píeres, igrejas, escolas, 

embarcações, mais um sem-fim de construções, ferramentas e 

517 Entrevista concedida a Claudia Apostolo e Roberto Amico, comunidade Santo 
António, Prainha, nov. 2006. Material inédito. 
518 Idem. 
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utensílios. Também as atividades econômicas têm íntima dependência 

da madeira na pecuária, para construção de currais, embarcadouros e 

cercas. E por fim, na construção de embarcações em diversos 

estaleiros espalhados nas comunidades ao longo do rio Uruará. 

 

 
Fotografia 6.1 – Barcos, canoas, casas, igrejas, escolas... A vida dos 

ribeirinhos depende da madeira. 
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Fotografia 6.2 – Barcos, canoas, casas, igrejas, escolas... A vida dos 
ribeirinhos depende da madeira. 

Nessa condição específica, a exploração da madeira pelos 

ribeirinhos não é, como muitos acusam, uma degeneração cultural da 

relação com a floresta e um ataque ambiental. Ao contrário, essa 

atividade é um dos mais autênticos acentos da tradicionalidade 

daquela população. A ocupação do rio Uruará é marcada por um 

grande fluxo migratório vindo do município de Breves, na Zona 

Estuarina, onde a exploração madeireira comercial remonta ao século 

XVII519. Esses ancestrais trouxeram um rico conhecimento no manejo 

de recursos florestais e, também, na fabricação de embarcações. O 

saber patrimonial dos “mestres” – como são chamados os 

profissionais que detêm a “arte” para o fabrico dos barcos, lanchas e 

519 Uma exploração que parece ter sido sustentável até a década de 1960, 
quando se instalaram grandes indústrias madeireiras na região. Cf. LENTINI, 
M.; PEREIRA, D.; CELETANO, D.; PEREIRA, R. Fatos florestais da Amazônia 
2005. Belém: Imazon, 2005. p. 37. 
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canoas – é herança de seus pais ou avós, que, se não o trouxeram de 

Breves, o adquiriram com algum parente ou amigo vindo de lá. De 

geração a geração, a prática se reproduz, como na família de seu 

Beni, em Vira Sebo: seus três jovens filhos, já casados e instalados 

ao redor de sua casa, hoje, são também mestres e trabalham com o 

pai no “Estaleiro Beira Rio”. 

Quanto mais a montante, mais raso é o Uruará. Os estaleiros se 

adéquam: enquanto a jusante constroem-se grandes embarcações, 

nas comunidades rio acima, os mestres dedicam-se à complexa 

fabricação de canoas. Para cada trecho do rio, um calado; para cada 

tipo de pescaria, uma nau; para cada nau, uma madeira... e assim 

por diante. Esse patrimônio cultural confere ao Brasil a maior 

diversidade de embarcações em todo o mundo. 

 
Fotografia 6.3 – Os jovens mestres, filhos de seu Beni, no estaleiro Beira 

Rio. 
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Uma rica cultura ameaçada: a matéria-prima para o trabalho 

nos estaleiros fica cada vez mais distante e os “picos”520 das 

madeireiras, cada vez mais próximos às suas casas. A extração da 

madeira que faziam é sustentável. Não fossem as madeireiras a 

espoliá-los, teriam o recurso por muitas gerações, pois o aprendizado 

da arte dos mestres, não se limita à engenharia dos cascos, mas incui 

também o manejo sustentável da matéria-prima. O próprio traço de 

hereditariedade do oficio é um significativo indicador dessa 

sustentabilidade. O mesmo pode-se dizer com relação à grande parte 

da exploração comercial de madeira pelos ribeirinhos. Quando 

reclamam da pilhagem desenfreada das madeireiras, sempre 

justificam: “com que nossos filhos vão viver?”. A preocupação com a 

garantia da terra e dos meios para a reprodução da família, aliás, 

acento fundamental da lógica camponesa, não deixa de ser, aqui, 

uma preocupação com a sustentabilidade no manejo do recurso. 

Além do saque aos seus meios de sobrevivência, há também as 

consequências do transporte das toras em grandes balsas, como 

conta Raimundo Eulálio, morador da comunidade de Santa Cruz: 

Aqui o povo está adoecendo de tanto beber essa água 

poluída que eles fazem. Quando passam cinco, seis 

balsas aqui no rio, a gente passa oito dias catando água 

pela boca dos igarapés, e nem igarapés têm mais 

porque eles estão poluindo tudo. Os nossos pais, antes, 

520 Designação local às picadas demarcatórias abertas nos comuns processos de 
apropriação de terras públicas, muitas das quais, territórios de ribeirinhos, 
índios e quilombolas. 
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o nosso povo, nos criaram com peixe desse rio. E, hoje, 

os pais de família não têm aonde mais pegar um peixe. 

No tempo que meu pai (que tá aí, minha mãe, meus 

irmãos, tudo) criaram nós, eles mandavam eu com 

outra irmã pra escola com sete anos de idade e a outra 

com cinco. E, hoje, meus irmãos tem filho com nove 

anos e não confiam de mandar porque eles 

[transportadores de toras] não estão nem aí com a vida 

do povo. Se eles pegarem criança aí no rio eles alagam 

mesmo porque eles não estão nem aí, tá? Essa é a 

situação: eles não tem respeito com a humanidade; 

não tem mais condição de criar peixe no nosso rio, eles 

acabaram com a beirada dos igapós, dos igarapés. O 

Mureru, pode você observar, que não tem mais. Vão 

jogando bonde nos outros, banzeiro de motor vai 

levando vasilha dos outros, bacia com roupa, eles não 

estão nem aí pra essa desgraça.521 

Uma das maiores queixas é a de que as balsas revolvem o leito 

do rio e chocam-se às suas margens, turvando a água. “Antes, 

quando não acontecia isso, essa nossa água era cristalina, sabe?”, diz 

seu Raimundo Lacerda ao mergulhar a mão na margem do rio 

Uruará, em frente a sua casa em Santa Cruz, e levantar um punhado 

de lodo: “olha, uma lama desse jeito é que as palhetas dos 

empurradores puxam. [...] Isso é o resultado dessas empresas 

madeireiras que eles tão deixando pra gente da comunidade. Ficam 

poluindo a água e a gente não é porco pra ficar tomando essa água 

aqui. Água não, lama. Eu acho que isso é um grande desrespeito com 

521 Raimundo Eulálio Ferreira de Moraes, comunidade de Santa Cruz, Prainha, 
em ato público de manifestação dos comunitários do rio Uruará contra as 
madeireiras, 12 nov. 2006. 
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a gente, sabe?”522. Com efeito, a agente de saúde da região comenta 

como nos dias seguintes à movimentação de balsas ocorre o aumento 

de casos de diarreias, vômitos e outros problemas de saúde 

relacionados à má qualidade da água. Segundo ela, as crianças são 

as maiores vítimas.523 

 
Fotografia 6.4 – A montante do trecho de tráfego de balsas, o rio Uruará é 

translúcido e sua vegetação ciliar é farta. 

 

A denúncia dos ribeirinhos procede. Por ser um rio de formação 

antiga, as águas do Uruará são claras e muito pobres em sedimentos 

e nutrientes. A produção primária, portanto, depende fortemente de 

organismos fotossintetizantes que ali proliferam em abundância 

522 Raimundo Lacerda de Andrade, comunidade de Santa Cruz, Prainha, 21 nov. 
2006. 
523 Maria Edileuza Aragão Ferreira, em entrevista concedida em 21 nov. 2006. 
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graças à limpidez das águas, servindo de base para toda a cadeia 

alimentar no rio524. Isso pode ser evidenciado a montante do porto 

da Tigre-Timber, o último ponto de tráfego das balsas, onde, mesmo 

com mais de dois ou três metros de profundidade, as águas 

translúcidas permitem que se veja ao fundo farta vegetação 

submersa. A jusante, contudo, em função da turvação provocada 

pelas balsas de madeira, esses organismos perecem, tornando-se 

matéria em decomposição, causando doenças e impactando toda a 

fauna que deles depende como fonte (direta ou indireta) de alimento 

e de abrigo. 

Além disso, o Uruará é pequeno e por demais tortuoso para o 

tamanho das balsas que por lá trafegam. Sem conseguir fazer as 

curvas, as enormes embarcações chocam-se com as margens 

derrubando a vegetação ciliar. A pesca – muito feita por lança e 

zagaia – fica prejudicada com a turvação das águas. Soma-se isso à 

perda da vegetação das margens, habitat e nicho para cria e recria 

de peixes. Assim, fica comprometida uma das mais importantes 

fontes de proteína animal dessa população. Raimundo Borges, 

morador de Santa Maria do Uruará, explica: 

Ela [a balsa] vem quebrando as árvores aqui da beira 

do rio. Isso é o que mais prejudica, porque aqui tinha 

muita árvore, e agora não tem. Vem encolhendo e é a 

balsa que quebra. Olha, os peixes não podem mais 

desovar nessa parte aqui. Aqui tinha um grande 

mureruzal. Isso aqui é o que sumiu tudo. Acabou tudo. 

524 Wilsea Figueiredo, comunicação pessoal, jan. 2007. 
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Ela vem quebrando e vai arrancando. Vai levando tudo 

pra baixo.525 

Ainda que a extração de madeira fosse legal, o passivo 

ambiental e social gerado por seu transporte estaria sendo 

negligenciado e a demanda popular contra isso seria legítima. 

 

 
Fotografia 6.5 – As balsas chocam-se com as margens do rio e destroem a 

vegetação ciliar, fundamental para a reprodução dos peixes. 

 

6.1.2  Vidas em trânsito: expropriação e transformações 

sociais 

525 Raimundo Borges, em entrevista na comunidade Santa Maria do Uruará, 
Prainha, nov. 2006. 
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Apesar de todas essas consequências, parte da população das 

comunidades do rio Uruará pôs-se a defender a atividade das 

madeireiras. De uma considerável parcela, essa inclinação se explica 

facilmente: são funcionários municipais de Prainha. O prefeito não faz 

nenhuma questão de camuflar sua deliberada disposição em favor 

das madeireiras e exige esse mesmo direcionamento de seus 

servidores. Na Amazônia é bem conhecida a fusão (comumente 

promíscua) entre os poderes políticos e econômicos. 

Porém, apenas isso não explica a adesão de várias famílias à 

operação dos madeireiros que as expropriam. Há, então, que 

entender essa posição vinda de uma gente que sempre viveu em um 

mundo regido pelas relações de favor e de tutela (aliás, o que está 

longe de ser uma peculiaridade da região, ou da Amazônia); uma 

gente a quem qualquer cidadania nunca foi apresentada como direito, 

mas como concessão e benevolência que, mesmo feitas pelo Estado, 

provinham dos préstimos pessoais do governante. Uma gente a quem 

as relações trilham a forma da dependência e do favor, “fazendo da 

violência simbólica a regra da vida social e cultural. Violência tanto 

maior porque invisível sob o paternalismo e o clientelismo, 

considerados naturais e, por vezes, exaltados como qualidades 

positivas do ‘caráter nacional’”.526 

Não é difícil entender certa fusão do Estado e das madeireiras 

frente aos olhos dessa população. Uma sobreposição de personagens 

e papéis sintetizando um “provedor”, como verbalizou uma 

526 Chauí, Conformismo e resistência, citado, p. 54. 
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moradora: “eles estão loucos de querer tirar os madeireiros daqui, 

nós não temos prefeito, se eles forem embora, o que vai ser da 

gente?”.527 

Em dinâmicas de apropriações de terras por agentes mais 

antigos, como pecuaristas da várzea, e até mesmo, pela pressão das 

madeireiras com as frequentes ofertas de compra a preços vis, as 

famílias que defendem essas empresas, em sua grande maioria, já 

não têm mais suas terras. Assim, sua subsistência depende 

completamente das empresas onde se empregam como 

trabalhadores sem qualificação. Nesse desenrolar, essas pessoas 

foram submetidas a um processo de invalidação cultural: o amplo e 

rico rol de saberes, fruto de gerações de convivência com a floresta, 

pouco ou nada valem no novo sistema de trabalho, onde se limitam a 

tarefas braçais fragmentadas528. E não há como falar no 

desenvolvimento de novos conhecimentos, como explica Chauí ao 

referir-se à população de migrantes expropriados que se tornaram 

operários: “não ocorre um ganho cultural (novos conhecimentos, 

novas habilidades, novos símbolos que se acrescentariam aos já 

possuídos), mas uma perda, pois o ‘equipamento cultural’ anterior 

527 Registrado pelo autor em Santa Maria do Uruará, Prainha, 21 nov. 2006. 
528 Para análise mais aprofundada do processo de perda de conhecimento e 
adesão ao trabalho alienado em relação à população migrante nas cidades, ver, 
entre outros, Kowarick, Cidade – usos e abusos, citado; ____. A espoliação 
urbana, citado; Weil, A condição operária e outros estudos de opressão, citado. 
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torna-se inútil num sistema que nivela o aprendizado em funções de 

tarefas parcializadas e estanques”.529 

Há que se registrar, também, um deslocamento do lugar social 

desses trabalhadores. Com a apropriação pelas madeireiras das 

terras onde os ribeirinhos desenvolviam um modo de vida camponês, 

eles são compelidos à condição de trabalhadores assalariados. Dessa 

forma, como diz José de Souza Martins, “O capital introduz a 

cooperação no trabalho sem induzir a cooperação dos frutos do 

trabalho. Os acadêmicos podem não achar isso importante. Mas as 

vítimas acham”530. A esses povos do campo, abre-se a possibilidade 

de “um destino que o operário já não experimenta: o destino do 

desaparecimento, da proletarização, da perda da autonomia”531. Um 

processo, comumente mal-entendido e mal interpretado, onde 

distorcidamente se nota: 

de um lado, o capital, a “força progressista” que, ao 

invadir a agricultura, destrói as bases do suposto 

conservadorismo camponês, cria as bases da 

socialização do processo de trabalho; de outro lado, o 

camponês, o trabalhador, o pequeno agricultor e sua 

família, resistindo contra a expulsão da terra, contra a 

expropriação. Chegamos, assim, ao terrível absurdo 

político, que, com todas as letras, está no conteúdo de 

529 Chaui, Conformismo e resistência, citado, p. 37 [grifos no original]. 
530 MARTINS, José de Souza. A militarização da questão agrária no Brasil. 
Petrópolis: Vozes, 1984. p. 14. 
531 José de Souza Martins apud OLIVEIRA, A. U. A agricultura camponesa no 
Brasil. 4. ed., São Paulo: Contexto, 2001. p. 12. 
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livros e artigos de autores brasileiros, de que o capital é 

progressista e o trabalhador do campo é reacionário!532 

Porém, como escreveu Ariovaldo Umbelino Oliveira, o 

desenvolvimento das relações capitalistas no campo traz, em si, seu 

contrário533. Dessa forma, muitos dos ribeirinhos sob ameaça de 

expropriação, recusam-se à proletarização e iniciam um movimento 

de resistência de luta por suas terras e por suas florestas. Mesmo 

porque, de forma mais ou menos consciente, eles sabem que  

não estão resistindo propriamente ao trabalho 

assalariado, mas ao subemprego e ao desemprego. 

Para eles, claramente, ao contrário do modelo clássico, 

habitualmente invocado por alguns partidos políticos 

para questioná-los ou não apoiá-los, a expropriação, a 

expulsão da terra, não conduz à condição de operário, 

mas à condição de sobrante, de população sobrante, de 

desemprego ou de assalariamento temporário [...].534 

6.1.3  Resistência pela floresta e luta pela terra 

Em 2006, o governo do Pará não mediu esforços para revestir 

com as formas da lei a exploração florestal da região do rio Uruará. 

Várias das licenças das madeireiras que tentam controlar a área já 

haviam sido solicitadas ao Ibama e indeferidas por inúmeras 

irregularidades, principalmente, a falta da documentação fundiária 

532 Martins, A militarização..., citado, pp. 13s. 
533 Oliveira, A agricultura..., citado. 
534 Martins, A chegada..., citado, p. 141. [grifos no original]. 
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hábil. Porém, em consequência do artigo 83, da Lei Federal no 

11.284, de 2 de março de 2006, que delegou aos órgãos estaduais a 

aprovação da exploração de florestas, os mesmos pedidos de licença 

negados pelo Ibama foram aprovados a toque de caixa pela 

Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente – 

Sectam – do estado do Pará. Porém, a voracidade dos madeireiros vai 

além dos préstimos recebidos do Governo Estadual, de modo que 

atacam devastadoramente os recursos de áreas não abrangidas pelas 

licenças com as quais foram agraciados, como identificou Elildo 

Carvalho Junior, analista ambiental do Ibama, após uma inspeção da 

área: “O que constatamos foi uma farra das madeireiras: clareira, 

estrada, pátio, caminhão..., tudo fora das áreas dos planos de 

manejo”.535 

O furto de madeiras é denunciado pelos ribeirinhos desde 

quando começaram a ser abertas as primeiras estradas clandestinas 

que, hoje, se estendem por mais de 1.000 km na região. Depois de 

anos clamando em vão, os ribeirinhos, em outubro de 2006, 

resolveram interditar a passagem de balsas carregadas de toras 

cortadas ilegalmente. 

 

535 “Comunidade no Pará reage à exploração ilegal de madeira e ateia fogo em 
carregamento”. Amigos da Terra, São Paulo, 03 nov. 2006. Disponível em: 
<http://www.amazonia.org.br/noticias/noticia.cfm?id=225791>. Acesso em: 
mar. 2007. 
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Fotografia 6.6 – A menos de 1 km da vila de Santa Maria do Uruará, 

milhares de toras escondidas para burlar qualquer eventual fiscalização. 

 

Na defesa de suas terras e de seus recursos, na defesa de sua 

floresta e da própria sobrevivência, a população do Uruará lutava não 

só contra uma situação de omissão dos poderes públicos, mas 

também contra a presença do Estado, que adota ações que garantem 

a prepotência e a impunidade de grileiros e madeireiros ilegais. 

As primeiras balsas foram retidas no dia 5 de outubro. Porém, 

na madrugada do dia 6, a Polícia Militar, com violência, libera a 

passagem das balsas. Dona Benedita Furtado, uma das manifestantes 

explica que os policiais “Disseram que tinham ido soltar a balsa e 
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cobriram de metralhadora em cima de nós” 536. Todas as balsas 

foram escoltadas pela Polícia Militar para que passassem pela 

manifestação: “Eles iam lá, levavam a balsa, vinham e buscavam 

outra, levavam... assim eles ficaram até umas cinco horas da manhã, 

até que eles desmancharam as cinco balsas”.537 

Estranha escolta. Estranha atitude. O delito é a pretensão de 

ordem; a ordem, o crime ambiental. 

A força policial, com humilhações e violência, abate-se sobre 

um grupo de ribeirinhos que tentava se opor ao furto de seus 

recursos e, em enfurecida defesa das empresas que operavam 

ilegalmente, coparticipa do transporte dessa madeira. Um enredo tão 

triste quanto pouco original: “As oligarquias sempre foram, e 

continuam sendo, grupos armados com exércitos privados e, 

frequentemente, com grande capacidade de mobilizar força pública, 

as polícias estaduais militarizadas, para, pela violência, impor sua 

vontade política e econômica”.538  

536 Depoimento registrado em vídeo pelo autor na comunidade de Santa Cruz, 
Prainha, 06 dez. 2006. 
537 Idem. 
538 Martins, A chegada..., citado, p. 84. 
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Fotografia 6.7 – Policial militar escolta balsa. “Nós rodamos pra tentar 
encostar o barco e eles vieram pra cima, apontando metralhadoras pro 

rumo do barco”. Foto: grupo de comunitários do rio Uruará. 

 

O estado do Pará, em particular, registra trágicos destaques na 

atuação de sua Polícia Militar sendo mobilizada por fazendeiros e 

grileiros como tropa de jagunços. O massacre de Eldorado de 

Carajás, em 17 de abril de 1996, com 19 mortos e 81 pessoas 

feridas, é o caso mais conhecido desse proceder.539 

A origem ilegal das toras foi confirmada ainda no dia 6, quando 

essas mesmas balsas foram inspecionadas e apreendidas pelo Ibama, 

como explica o, então, gerente do Ibama de Santarém, Nilson Vieira: 

539 Cf. BRANFORD, S.; ROCHA, J. Rompendo a cerca. São Paulo: Casa Amarela, 
2004. 
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Nós fomos pra Prainha e fizemos todas as medições e 

toda a identificação da madeira que estava lá nas 

balsas pra nos assegurarmos de que os documentos 

que as empresas apresentaram eram, realmente, como 

nós suspeitávamos – e como vocês [os ribeirinhos] 

afirmavam – ilegais. Hoje, eu posso dizer que os 

documentos que foram apresentados, realmente, não 

condiziam com o que estava nas balsas. Ou seja: os 

documentos, realmente, eram ilegais.540 

 

 
Fotografia 6.8 – Balsas retidas pelos manifestantes, liberadas pela Polícia 

Militar e posteriormente apreendidas pelo Ibama, que comprovou a 
ilegalidade da madeira. 

 

540 Santa Cruz, durante ato público de manifestação dos comunitários contra as 
madeireiras, 12 nov. 2006. 
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Apesar da apreensão das cinco balsas, a extração de madeira 

na região prossegue inabalada e a cena se repete: os ribeirinhos 

tentam deter a madeira extraída irregularmente, a polícia chega, 

agride-os e libera as balsas ao revel da ilegalidade da carga. A 

dinâmica de violência aumenta e, em 2 de novembro, os ribeirinhos 

alcançam a balsa antes da polícia. Quando avisados de que os 

policiais estavam por chegar, ateiam fogo às toras. 

 
Fotografia 6.9 – Após a balsa ter sido incendiada, funcionários das 

madeireiras iniciaram as ameaças de morte às lideranças do movimento. 
Foto: grupo de comunitários do rio Uruará. 

 

Um desenrolar de tristes consequências se anunciava. Sem 

nenhuma providência dos órgãos ambientais, em 21 de novembro, os 

ribeirinhos reuniam-se para tentar deter a passagem de outra balsa 

que se preparava para partir quando viram chegar, no barco da 

madeireira, um grupo de homens estranhos. Imaginando tratar-se de 

pistoleiros contratados pela empresa, alguns poucos ribeirinhos, com 

velhas espingardas de caça, abordam o barco. Descobrem, então, 

que os homens eram policiais militares à paisana. Assim que esses se 

identificaram, os ribeirinhos partiram e voltaram a se mobilizar a 

espera da balsa, em um movimento de orientação pacífica. Porém, a 

partir daí, eclodiu um conflito envolvendo ribeirinhos, madeireiras e 
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Polícia Militar que culminou, dois dias depois, com a Polícia invadindo 

casas e barcos para prender lideranças, sem ao menos esclarecer o 

motivo. Os policiais chegaram ao cúmulo de indagar às pessoas, na 

rua, se eram contra ou a favor das madeireiras. Quem respondesse 

ser contra, era preso ou expulso do centro da comunidade. Assim 

aconteceu com Manoel Viegas, preso pelo “crime” de não apoiar a 

atividade ilegal das madeireiras: “a polícia disse: ‘tem que saber se tu 

és contra ou a favor das madeireiras, porque se tu fores contra, vais 

preso’”.541 

 
Fotografia 6.10 – Momento em que os manifestantes partem (barco 

maior) para abordar o barco da madeireira Tigre-Timber, que 
transportavam policiais militares à paisana. 

 

541 Depoimento registrado em vídeo pelo autor na comunidade de Santa Cruz, 
Prainha, 06 dez. 2006. 
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Fotografia 6.11 – Após ter sido “acusado” de ser membro do Greenpeace, 
o cinegrafista francês Jerome Coton é atacado pela Polícia Militar e atirado 

ao chão. 
 

Em pouco tempo, a polícia conseguiu desarticular o movimento 

de forma a não poder opor qualquer resistência. Com as lideranças 

presas e perseguidas e os ribeirinhos aterrorizados, a polícia 

possibilitou e escoltou a partida de mais quatro balsas. Isso, apesar 

de o Ministério Público Federal ter requisitado ao comandante da 

Polícia Militar no oeste do Pará que não permitisse a partida das 

balsas antes da chegada de fiscais do Ibama. 

A Polícia Militar, em formação de guerra, atacava os 

manifestantes enquanto, ao fundo, à vista de todos, mas sem 

nenhum policial voltar os olhos para aquele lado, três imensas balsas 

eram carregadas de toras ilegalmente extraídas das terras ocupadas 

tradicionalmente pelos ribeirinhos e de florestas públicas. 
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Fotografia 6.12 – Manhã de 23 de novembro, porto da Vila de Santa Maria 
do Uruará: o barco dos manifestantes é cercado, enquanto, ao fundo, três 

grandes balsas são carregadas. 
 

 
Fotografia 6.13 – Ampliação de detalhe da fotografia anterior, onde se vê 

as três grandes balsas sendo carregadas de madeira ilegal. 
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6.1.4  A arquitetura do estigma: “o bom brasileiro” 

O abuso como se dá o saque da floresta e a cooperação dos 

policiais militares com o crime ambiental indica como tudo ocorria 

dentro de um espaço de legalidade débil, se não inexistente. Isso 

torna compreensível que os ribeirinhos não saibam a quem recorrer. 

Nesse contexto, ações como a queima da balsa não são acidente e, 

muito menos, ato de vandalismo. É, antes, e na medida das suas 

possibilidades, um ato político. Frente à inoperância de qualquer 

poder instituído e regulador, a população resolve agir em defesa de 

suas terras e de seus recursos. O problema é tudo se passar sob o 

controle precário da passionalidade daqueles que, costumeiramente, 

são aviltantemente desrespeitados. O caráter explosivo do ato é 

resposta não só aos seus saqueadores, mas também à insolência com 

que os órgãos competentes recebem suas denúncias. 

Apesar disso, o entendimento dessa reação popular foi 

estigmatizado, criminalizado e sofreu com o apelo à nociva ideia 

(habilmente explorada pela mídia controlada pelos madeireiros) de 

que tal reação não seria autêntica de uma população ribeirinha e que 

seria fruto de um grupo isolado, sob influências externas. Como 

explica José de Souza Martins, esse propagar é sistêmico e tradicional 

na desqualificação da luta das populações do campo pelo direito à 

terra, inclusive, desfocando os aspectos mais relevantes do conflito:  

dizem que são lutas localizadas e de durabilidade 

limitada, o que lhes tiraria o alcance e a importância 

política. Esse fenomenismo empirista superficial não 
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pode levar em conta o aspecto mais importante da 

questão: tais lutas expressam contradições profundas 

no regime de propriedade que sustenta a exploração 

capitalista nesta sociedade.542 

Foi amplamente propagada a ideia de que certamente haveria 

um articulador por trás de tudo, seja um partido político, seja uma 

ONG ambientalista. 

Sem dúvida, em uma fase embrionária, diferentes grupos, 

políticos ou não, de forma mais ou menos ativa, cooperaram para 

consolidar uma organização político-sindical àquela gente. Porém, é 

evidente que jamais um suposto interessado de bastidores poderia 

promover uma manifestação como essa, com tamanho grau de risco 

e comprometimento, envolvendo inclusive enfrentamento com a 

Polícia Militar. É claro que isso fica, exclusivamente, em um campo de 

decisão da própria comunidade. Ainda assim, muitos acreditaram 

nessa conversa. Até entre os que apoiavam a luta dos ribeirinhos, 

vários resvalaram nesse preconceito.543 

Que direito há ao estranhamento frente à reação dessa 

população? É como que se atendessem ao estereótipo de “ribeirinho 

folclórico”, um tipo pictórico-decorativo, fossilizado em um exótico 

estado idílico-selvagem. Com isso, se os nega como sujeitos 

históricos, agentes de transformações sociais e políticas. 

542 Martins, A militarização..., citado, p. 18. 
543 E, nesse grupo, constrangido, devo incluir-me. Nos primeiros momentos, 
questionei a autenticidade do movimento. Dúvidas que se mostraram ridículas 
logo nos primeiros contatos com os manifestantes. 
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Qual o direito de se fazer o, muito frequente, comentário de 

que esse tipo de reação não faz parte da cultura e do modo de agir 

do ribeirinho e que deve haver interesses e articulações de outras 

pessoas por trás dos manifestantes? Quanto preconceito, quanto 

estigma há nesse conjecturar. Em primeiro lugar, aviltam-se os 

enormes índices de assassinatos e violência nos campos da 

Amazônia. Como supor passivo e complacente um povo que precisa 

ser contido à base de uma cultura do mando e do medo, da ameaça e 

da morte? Em 23 de novembro, Santa Maria do Uruará foi o triste 

palco de uma violência dirigida a assolar qualquer possibilidade de 

organização e expressão política dos ribeirinhos que lutavam não só 

por seus meios de sobrevivência econômicos, mas pelo 

reconhecimento de sua existência. E mais, pelo reconhecimento de 

sua existência como gente. 

Porém, às empresas que saqueiam a região e a um governo 

que a essas se fusionou, o valor dessa população é o valor de sua 

utilidade. São defrontados apenas na medida em que são um recurso 

ou a via de acesso a um recurso. Assim, resta-lhes o ingresso como 

resíduo tanto no processo econômico, como no político. E, para 

manter essa população nesse “lado de fora”, a violenta reação frente 

ao “abuso” de reclamarem por seus direitos. 

Pensar essa população ribeirinha como fantoche, ao jugo de 

interesses subjacentes de outros agentes políticos (ambientalistas, 

partidos políticos, igreja, sindicatos etc.), é olhá-la com um 

preconceituoso reducionismo. É entendê-la como incapaz de 

escolhas, de ser ator de seu processo social, sujeito de 
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transformações político-sociais. É como se essa capacidade não 

pudesse existir fora de um elitizado nicho social. Como se só entre 

iguais fosse possível – e legítimo – manifestar-se e reivindicar. À 

imagem e semelhança do que de pior aconteceu na colonização desse 

país, se nega ao outro, ao diferente, até mesmo a ideia de que produz 

conhecimento. E, ainda, atribui-se a essa população a abdicação da 

vontade livre e racional a ponto de supor-lhes a submissão passiva 

àqueles que os expropriam até do mínimo, e entenda-se como 

mínimo, até, ter o que comer. 

Essa maneira de encarar qualquer forma de organização entre 

as populações do campo foi – e é – indispensável ao uso da violência 

sobre elas. No Pará, isso vem, no mínimo, desde os primeiros 

assentamentos dos anos 1970, quando as manifestações de 

descontentamento popular foram respondidas pelo governo militar, 

autoritário e avesso a qualquer tipo de oposição, com a violência e o 

encorajamento de seu uso por terceiros para reprimir as 

reivindicações. Na época, dizia-se que o levante daquela gente era 

motivado pelo “inimigo externo”, pelos comunistas. Hoje, substituiu-

se o “inimigo externo”: são, agora, os ambientalistas. De qualquer 

forma, mantém-se a tradição, bem “nacional”, de que “toda 

contestação popular e trabalhadora é considerada fruto de ‘infiltração 

estrangeira comunista’ e resultado de ‘ideologias exóticas’ (pois, 

como diz a mitologia verde-amarela, somos um povo cristão, pacífico 

e ordeiro)”.544 

544 Chaui, Conformismo e resistência, citado, p. 100. 
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6.1.5  O caos ético no Pará 

E nessa nau afunda a Amazônia. 

O interesse de madeireiros, grileiros e latifundiários define o 

limite das terras dos povos da floresta. O modelo arcaico e 

excludente de desenvolvimento espolia os moradores locais. São as 

políticas sociais e ambientais em sua mais autêntica subserviência 

aos interesses econômicos da pequena elite. É uma nova forma de 

apropriação da terra a se moldar às novas leis: apossar-se da terra 

por meio da apropriação dos recursos naturais. E isso parece cada 

vez mais se especializar e se revestir das mais distintas intenções. 

Na última semana de novembro de 2006, jornais e televisões 

do país inteiro noticiavam os escândalos das ações de madeireiras 

aliadas à força militar no rio Uruará. De modo raro, não só a floresta, 

mas também essa “gente invisível” a reclamar seus direitos vinham a 

lume. A pilhagem da madeira, com conivência da instituição estadual, 

era manchete. E, nessa mesma semana, o então governador, Simão 

Jatene, anuncia a criação do “maior corredor de áreas de conservação 

do mundo”, 15 milhões de hectares. 

Uma retumbante atração cênica para a mídia nacional e 

estrangeira eleva às alturas o “governador verde”. Porém, pouco se 

comentou que da área total, 

[...] 56% são destinados à exploração de madeira e 

outros produtos florestais na Calha Norte do Pará e na 

Terra no Meio [...] 11% são destinados ao 
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ordenamento territorial de uma agressiva frente de 

expansão predatória e ilegal de fazendeiros e 

madeireiros que cruzam o rio Xingu em direção ao rio 

Iriri, no coração da Terra do Meio. Ou seja, a grande 

maioria é de “áreas protegidas” para a exploração de 

madeira, para gado e agricultura. [...] 

Quem levou o maior naco, porém, foi a indústria 

madeireira, que ficou com 7,8 milhões de hectares no 

total – um latifúndio maior que a soma dos estados do 

Rio de Janeiro e Alagoas, mais o Distrito Federal.545 

Na região do rio Uruará, no local onde acontecia o conflito, 

seriam criadas uma Área de Proteção Ambiental Estadual (APA) e 

uma Floresta Estadual (Flota), sobrepostas à área onde, há anos, 

parte da população local pleiteava e o Governo Federal trabalhava 

para a criação da Reserva Extrativista Renascer. A decretação dessas 

unidades de conservação estaduais aparentemente seria um ato em 

defesa ambiental e das populações tradicionais do rio Uruará. Porém, 

as específicas modalidades de reservas propostas, Flota e APA, 

seriam a via para se legitimar exatamente o contrário. Seriam o 

modo de, mais uma vez, subjugar a população da floresta como os 

“derrotados” e os recursos de seus territórios, como butim de guerra 

dos vencedores. 

A criação de uma Resex não faria nada além do óbvio: 

reconheceria o direito às terras e aos recursos às comunidades locais 

545 ADÁRIO, Paulo. “Novas áreas de proteção ambiental no Pará beneficiam 
mais as madeireiras”. Greenpeace, Manaus, 06 dez. 2006. Disponível em: 
<http://www.greenpeace.org.br/amazonia/?conteudo_id=3046&sub_campanha=0
>. Acesso em: mar. 2007. 
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que lá resistem desde o século XIX. Ao passo que uma Flota ou uma 

APA possibilitariam a formalização da exploração madeireira à revelia 

dos habitantes da área, bastando, somente, a anuência do Governo 

Estadual. Ou seja, enquanto na Reserva Extrativista os recursos são 

da população tradicional, na Flota ou na APA as áreas seriam 

exploradas por empresas, sob a forma de concessão estatal, com 

prioridade àquelas que já atuam (no caso ilegalmente) no local. 

A explicação do governador para essa escolha é estarrecedora: 

“Não somos santuário nem almoxarifado”546. Nesse emblemático 

pensar, reconhecer o direito à terra a seus seculares habitantes – e 

não a meia dúzia de empresas que assolam a região – seria a 

redução do Estado à condição de santuário ou de almoxarifado. Há 

também a obtusa alegação, por parte do governo e das madeireiras, 

de que a criação de uma Resex, e não da Flota, “engessaria o 

desenvolvimento ao qual essa população tem direito”. É 

impressionante a competência com que se disseminou a ideologia de 

que distribuir o recurso entre a população local não é 

“desenvolvimento”. Eis, então, a atlética inversão: as madeireiras 

estariam, assim, desempenhando um papel desenvolvimentista, dir-

se-ia até “civilizatório”, ao espoliar os ribeirinhos, tomar-lhes a terra, 

e os recursos para sua sobrevivência material e social; uma vez 

entregues à sanha do mercado de compra e venda de mão de obra 

estariam, então, “civilizados”. Pregam que a população ribeirinha 

precisa ser “apadrinhada” pelo madeireiro ou pelo grileiro para que 

546 “Pará ganha novas unidades de conservação”. O Liberal, Belém, ano LXI, n. 
31.757, 05 dez. 2006. 
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possa ter qualquer melhora em suas condições de vida. Tamanha 

prepotência parte de um modus operandi bastante antigo, que 

irracionaliza certos grupos e classes sociais de modo a serem vistas 

como doentes, inaptos a responder por si e por seu meio. 

Nada de novo: deficientes mentais, mulheres, minorias étnicas, 

homossexuais, pobres etc. sempre foram vítimas desse tipo de 

argumentação para que se legitimasse a coação sobre tais grupos e o 

direito de sujeitá-los a restrições. 

Uma agressividade com precedentes nos massacres de 

“populações inferiores” ou “atrasadas”, moeda corrente no passado 

sangrento da história dos processos de colonização da África, América 

e Austrália, onde o saque dos recursos implicou o extermínio de 

“povos atrasados”. Hoje, não por coincidência, o ataque ao modo de 

vida dos povos da floresta se dá ao qualificá-los como “atrasados”, 

“pré-históricos” e “estagnados na idade da pedra”. 

Desenvolvimento. Essa é hoje a palavra de ordem que legitima 

o combate cultural ou físico a qualquer forma de vida que se oponha 

à apropriação pelo grande capital da floresta amazônica. Trata-se de 

uma específica concepção de desenvolvimento que resume em si o 

projeto civilizatório pelo qual “a Europa Ocidental acreditou poder 

universalizar-se. Desenvolvimento é o nome-síntese da ideia de 

dominação da natureza. Afinal, ser desenvolvido é ser urbano, é ser 

industrializado, enfim, é ser tudo aquilo que nos afaste da natureza e 
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que nos coloque diante de constructos humanos”547. Os 

ambientalistas, por se oporem a essa concepção de desenvolvimento,  

[...] com frequência, se veem acusados de querer 

voltar ao passado, ao estado de natureza, enfim, de 

serem contra o progresso e o desenvolvimento. A ideia 

de progresso é de tal forma parte da hegemonia 

cultural tecida a partir do Iluminismo que mesmo 

aqueles que se consideram os maiores críticos da 

vertente burguesa da modernidade, isto é, do 

capitalismo, se reivindicam progressistas, e é com base 

nesse fundamento que criticam os ambientalistas.548 

A hegemonia dessa ideia de desenvolvimento e de progresso 

cumpre a vital função ideológica de legitimar a aniquilação do 

diferente e, como esclareceu Hannah Arendt, um “dos aspectos mais 

terríveis do terror contemporâneo é o fato de, sejam quais forem 

seus motivos e seus objetivos últimos, assumirem invariavelmente a 

aparência de uma conclusão lógica inevitável extraída de uma 

ideologia ou teoria”.549 

Assim, a privação de direitos e a destruição dos povos da 

floresta associam-se a uma lógica demencial parida da tosca leitura 

de confusos valores de progresso e desenvolvimento. Porém, é 

indubitável que os promotores desse processo o fazem no interesse 

547 PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. A globalização da natureza e a natureza 
da globalização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. p. 62. [grifos no 
original] 
548 Idem. [grifo no original] 
549 ARENDT, Hannah. “A imagem do inferno”. In: _____. Compreensão Política 
e Outros Ensaios. Lisboa: Relógio D’Água, 2001. p. 124. 
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da sua ideologia, que pregam como inquestionável e baseada nas leis 

da vida. E, tais construções vão, paulatinamente, formando o 

imaginário individual e social de grande parte da sociedade. 

A criação das unidades de conservação estaduais na área do 

conflito do rio Uruará foi impedida, em 4 de dezembro, quinze 

minutos antes da assinatura do decreto pelo governador, por uma 

liminar da Justiça Federal do Pará, resultante de uma ação proposta 

pelo Ministério Público Federal. Uma vitória que alinhou madeireiros e 

um discurso ambientalista que pratica, na defesa da natureza, mais 

um meio de exclusão social. 

A decisão judicial enfureceu o governo do estado e outros 

interessados naquelas reservas, o que é compreensível. Tanto a APA 

como a Flota permitiriam a apropriação da terra por madeireiros e 

grileiros, ainda que fosse, no segundo caso, por meio do acesso aos 

recursos florestais. E mais, um forte argumento usado pelo Ministério 

Público Federal, para obtenção da liminar, foi a importância da 

criação, no local, da Reserva Extrativista Renascer para proteção 

ambiental e das populações ribeirinhas. Ou seja, pelo 

encaminhamento dos fatos, madeireiros e grileiros ficavam mais 

distantes e ribeirinhos mais próximos do controle daquelas terras. 

Isso tem um grande impacto no quadro estrutural sociopolítico: 

alterar o controle da terra implica abalar a existência das oligarquias, 

uma vez que a terra, historicamente, é a base de seu poder 

econômico e político. “A propriedade latifundista da terra se propõe 

como sólida base de uma orientação social e política que freia, 
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firmemente, as possibilidades de transformação social profunda e de 

democratização do país.”550 

Wagner Kronbauer, presidente da União das Instituições 

Florestais do Estado do Pará, entidade que reúne nove associações de 

madeireiras no estado, garante que é um grave erro a pretensão da 

implantação de uma Resex em uma área com tantos conflitos: “Se o 

problema é a ilegalidade, a melhor coisa é criarmos uma Floresta 

Estadual, para legalizarmos a atividade”551. Sim, outro grande 

problema no Pará é o trabalho escravo e, na linha lógica de 

Kronbauer, a melhor coisa para combater essa ilegalidade seria 

legalizar o trabalho escravo e “legitimar a atividade”. 

Infelizmente, o presidente da União dos madeireiros fala sério – 

e pior – com fundamentos. Uma vez criada a Flota, o governo poderia 

conceder o direito de exploração florestal da área às madeireiras que 

hoje a tomam de assalto, ou seja, legalizar o saque aos recursos da 

população nativa. E, pelo ímpeto com que essas empresas lutam pela 

decretação da Flota, tudo indica ser exatamente esse o caminho 

planejado. 

550 MARTINS, José de Souza. O poder do atraso. São Paulo: Hucitec, 1994. p. 
12. 
551 Apud FALEIROS, Gustavo. “Disputa no Pará”. O Eco, 09 nov. 2006. 
Disponível 
em:<http://arruda.rits.org.br/oeco/servlet/newstorm.ns.presentation.Navigatio
nServlet?publicationCode=6&pageCode=67&textCode=19542>. Acesso em: 
mar. 2007. 
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Adalberto Veríssimo, do Instituto do Homem e Meio Ambiente 

da Amazônia (Imazon), também assume uma estranha posição. 

Afirma que face ao ritmo da degradação ambiental e à não 

governabilidade na área, há que se decretar emergencialmente uma 

unidade de conservação, “Não importa muito se será uma Reserva 

Extrativista ou uma Floresta Estadual”552. Sim, talvez para o 

pesquisador não importe, mas com certeza, se mirasse a região um 

pouco mais de perto, veria que, para as milhares de famílias que lá 

vivem, faz toda a diferença do mundo se a reserva criada reconhece-

lhes o direito à floresta ou se esse será conferido a grandes empresas 

madeireiras. Veríssimo ainda afirma: “eu tenho preferência pela 

Floresta [Flota], que, no meu ponto de vista protege mais”553. 

Caberia perguntar, proteger mais a quem? Certamente não é a 

floresta, a tomar pelo agir dos madeireiros que hoje a dilapidam e 

pleiteiam a decretação da Flota. E, ainda, muito menos de sua 

população tradicional. Só quem estaria mais bem protegido seriam 

madeireiros que, hoje, vivem de surrupiar às duas primeiras. 

Uma posição como essa, além da falta de comprometimento 

social, coaduna com a degradação ambiental, uma vez que, sem 

percebê-lo, põe-se contra o movimento social que luta pela defesa de 

sua floresta. Ora, bem se sabe como é inocente crer na eficácia de 

ações de fiscalização para deter a degradação ambiental na 

552 Idem. 
553 SOARES, Rita. “Pará ganha maior reserva do planeta”. O Liberal, Belém, ano 
LXI, n. 31.757, 05 dez. 2007. 
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Amazônia. O próprio movimento dos ribeirinhos do Uruará deixa bem 

claro, para quem quiser ver: só há possibilidade de efetiva proteção 

da floresta se isso for algo que inclua e parta dos povos da floresta, 

os quais, de fato, têm o controle do território. A mera decretação de 

uma unidade de conservação jamais teria os efeitos esperados por 

Veríssimo para deter a devastação da área. Como disse Nilson Vieira, 

então, gerente do Ibama em Santarém, ao grupo de manifestantes 

do rio Uruará, em 12 de novembro, “Ainda que o efetivo do Ibama 

fosse multiplicado por dez, nossa tarefa seria ingrata, seria quase 

impossível se não houver a participação comunitária, se a sociedade 

não se organizar e nos ajudar a fazer o que precisa ser feito. Eu acho 

que isso aqui é uma semente muito importante”. 

Que madeireiros sejam contrários à criação de unidades de 

conservação que garantam o espaço às populações tradicionais, há 

coerência. Elas são o único real empecilho à sua famigerada 

voracidade. Porém, vê-se também governo e até alguns 

ambientalistas assumirem essa posição e reagirem como se o 

reconhecimento do direito ao território à população da floresta fosse 

um detalhe irrelevante. 

É impressionante como a xenofobia social cala fundo: a muitos, 

é inadmissível que os recursos da floresta caibam aos seus pobres. É 

como se as coisas ficassem “fora do lugar”. Mais uma vez, nada de 

novo: as elites brasileiras (a quem o governo do Pará serve) sempre 

se contorcem biliosas ante qualquer possibilidade de que se confiram 

aos pobres seus direitos. 
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6.1.6  A Resex Renascer e o direito à floresta 

A análise das definições legais de reserva extrativista e de 

floresta pública aclaram o objetivo e a finalidade de cada uma dessas 

unidades de conservação e mostram como a segunda priva da 

população local um direito que a primeira lhe reconhece. 

As Resex definem-se como “espaços territoriais destinados à 

exploração autossustentável e de conservação dos recursos naturais 

renováveis por população extrativista”554. As reservas extrativistas 

foram gestadas e concebidas de modo alheio aos parâmetros 

norteadores para criação de unidades de conservação de então. Muito 

além da preocupação puramente ambiental, essa modalidade de 

reserva vinha em resposta a um movimento social de luta pela terra. 

Além de buscar o reconhecimento dos direitos dos povos da floresta 

sobre as áreas que ocupavam e manejavam de forma a 

desempenharem um importante papel na conservação de suas terras, 

as Resex também propunham uma transformação nos moldes de 

554 A Lei no 7.804, de 1989, reformula o inciso VI do art. 9º da Lei 6.938, de 
1981, sobre a Política Nacional do Meio Ambiente e institui o Sistema Nacional 
de Meio Ambiente (Sisnama). Um dos instrumentos dispostos pelo Sisnama 
foram as reservas extrativistas, que tiveram sua criação e implementação 
regulamentadas pelo Decreto no 98.897, de 1990. Posteriormente, foram 
incorporadas às unidades de conservação constantes do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza (Snuc), instituído pela Lei no 9.985, de 
2000. 
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atuação do Incra na Amazônia, sobretudo em relação à população 

nativa.555 

Agia-se na pretensão de adequar os projetos de colonização do 

Incra aos modos de efetiva ocupação da Amazônia e à atividade 

extrativista dessa população. As Resex foram originalmente 

concebidas como assentamento extrativista e, em 1987, inclusas no 

Programa Nacional de Reforma Agrária, Portaria nº 647, de 30 de 

julho. 

Demorou até 1987 para que se reconhecesse que o modelo de 

assentamento tradicional adotado pelo Incra era incompatível, não só 

com a ocupação que de fato havia na Amazônia, mas também com as 

atividades econômicas desse povo. O modelo da política de reforma 

agrária com os inflexíveis lotes geométricos, individuais e destinados 

à produção agrícola – restringia as relações de sociabilidade, 

vicinalidade, coleta, caça, pesca e extrativismo a espaços 

determinados e distribuídos de modo a torná-las impossíveis. Foi 

então que inserida na luta por reforma agrária, as reservas 

extrativistas foram propostas como forma de “conciliar a solução dos 

conflitos fundiários pela posse da terra com a gestão sustentável de 

recursos naturais, fazendo convergir políticas públicas que tendem a 

atuar de forma divergente: reforma agrária e meio ambiente.”556 

555 ALLEGRETTI, Mary H. A construção social de políticas ambientais: Chico 
Mendes e o movimento dos seringueiros. Tese de doutorado apresentada ao 
Centro de Desenvolvimento Sustentável de Brasília, 2002. 
556 SANTILLI, Juliana. Socioambientalismo e novos direitos: proteção jurídica à 
diversidade biológica e cultural. São Paulo: Peirópolis, 2005. p. 142. Ver 
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Se as reservas extrativistas (bem como as de desenvolvimento 

sustentável) são categorias de unidades de conservação de 

desenvolvimento sustentável “especificamente destinadas a abrigar 

população tradicional e a proteger os meios de vida e a cultura 

dessas populações”557; as florestas públicas apenas “admitem a 

presença de populações tradicionais residentes”, tendo como 

primordial objetivo, “promover o uso múltiplo sustentável dos 

recursos da floresta”558. Ou seja, apesar de admitirem a presença de 

população tradicional, as florestas públicas são prioritariamente 

voltadas à exploração econômica sustentável de seus recursos 

naturais. 

Um exemplo claro da diferença dessas modalidades de unidade 

de conservação em relação à população residente é a participação 

que lhes cabe nos conselhos de gestão das respectivas reservas. 

Enquanto o Snuc assegura a participação da população local na 

gestão da unidade de conservação determinando que as reservas 

extrativistas serão regidas por um conselho deliberativo, do qual 

participa também a população tradicional local, estabelece que, para 

as florestas públicas, não haverá um conselho deliberativo, mas sim 

um conselho consultivo. Isso altera consubstancialmente a posição 

dos moradores da unidade de conservação em relação à sua gestão. 

também Allegretti, A construção social, citado (especialmente, p. 19); e _____. 
Reservas extrativistas: parâmetros para uma política de desenvolvimento 
sustentável na Amazônia. Rio de Janeiro: Relume-Dumará; Brasília: Inst. de 
Estudos Amazônicos e Ambientais; Curitiba: Fund. Konrad Adenauer, 1994. 
557 Santilli, Socioambientalismo, citado, p. 125. [grifos nossos] 
558 Idem. [grifos nossos] 
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Isso, na prática, implica a submissão da população a ditames que 

lhes virão de fora e que, em comuns e contundentes exemplos, 

mostram-se culturalmente conflitivos. 

Nessa “política ambiental” do governo do Pará, mesclando 

interesses econômicos e estratégias de opressão popular, todos os 

habitantes da vasta região onde foram criadas as Flotas terão a 

gestão de seu território submetida a um modelo de unidade de 

conservação que se arroga o direito de decidir a maneira como 

pessoas que há gerações habitam a região irão viver e gerir o meio 

(que muitas vezes se mantém conservado, graças às formas pelas 

quais é manejado por essas mesmas pessoas). Nesse modelo de 

gestão de reserva ambiental, a população de seu interior tem menos 

espaço de interagir, porém a exploração madeireira em escala 

industrial, para a qual a Flota é criada, ganha campo de arbítrio sobre 

os territórios tradicionalmente ocupados. 

Não raro, após o decreto de criação da reserva ambiental, 

despencam sobre as populações residentes em florestas públicas 

medidas de regulamentação de suas vidas, que, via de regra, são 

conflitantes com seus modos de vida, sua cultura, e conflitantes até 

mesmo com suas próprias restringências ao uso dos recursos do 

meio. Essas populações manejam seu território segundo normas 

culturais, calcadas em um modo próprio de apreensão da realidade. 

Geralmente, os limites para o uso de recursos impostos aos 

residentes em unidades de conservação vão de encontro aos códigos 

de conduta, regras e costumes construídos e transmitidos ao longo de 

gerações. Dificilmente essas normativas estabelecidas de “cima para 
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baixo” terão legitimidade entre o grupo. Ainda mais: a imposição de 

limites às suas atividades socioeconômicas cerceia uma tecnologia e 

um conhecimento valiosos sobre o ambiente e as relações com seus 

diversos componentes. 

Com constrangedora cotidianidade, isso se repete, reproduzindo 

um modelo que norteia desde antigas unidades de conservação até 

projetos contemporâneos, como mostra o trabalho de Edviges Ioris: 

Não obstante a importância da mata para a unidade 

produtiva familiar, para os caboclos da Flona Tapajós, a 

criação da reserva afetou particularmente sua relação 

com as áreas de mata. […] as atividades de caça e de 

extração de outros recursos florestais foram 

severamente limitadas por conta dos regulamentos da 

unidade de conservação. [...] a atividade de caça era 

praticamente um tema tabu para ser comentado, pois 

as pessoas temiam repressões por parte de direção da 

Flona. Além disso, eles me mostraram diversas áreas 

no interior da mata em que eles disseram que 

costumavam trabalhar, mas que haviam parado por 

proibição da direção da Flona. Embora estes aspectos 

ainda demandem mais investigações, é importante 

ressaltar que, em qualquer circunstância, o 

conhecimento sobre estas comunidades passa 

necessariamente pela compreensão da sua relação com 

a Flona Tapajós, cuja criação e regulamentação alterou 

profundamente suas tradicionais formas de organização 

social e manejo dos recursos naturais. É, 

principalmente, no embate entre suas diferentes formas 

de entendimento sobre os recursos naturais que a 
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relação entre a Flona Tapajós e as comunidades que lá 

se encontram deve ser entendida […].559 

Vale notar: restringir o uso dos recursos do meio implica, 

indefectivelmente, diminuição da interação do homem com esse 

espaço. Meio ambiente e homem. Uma triste cadeia se lhes anuncia: 

menor interação, menor conhecimento; maior distância, menor troca; 

sem consortismo, sem sustentante. Duas perdas, um ambiente se 

degrada; um modo de vida jaz. Um ambiente, muitas vezes, 

irrecuperável; uma cultura que representa eficaz ferramenta em 

conservação, a mais efetiva reação ao meio de vida urbano-

industrial, esse, sim, devastador de fato. 

6.1.7  Desfechos 

Em 19 de dezembro, a Polícia Federal deflagra uma operação 

com grande efeito: são presos os proprietários de madeireiras que 

agiam ilegalmente na região do rio Uruará sob a acusação, entre 

outras, de formação de quadrilha. Dois policiais militares que 

escoltavam as balsas – inclusive um oficial – também foram presos. 

Nessa mesma época, o Ibama de Santarém realizou a “Operação 

Santa Maria do Uruará”, tendo apreendido mais de 19 mil metros 

559 IORIS, Edviges. “Conflitos em Unidades de Conservação com populações 
locais”. XXI Reunião Brasileira de Antropologia. Fórum de pesquisa 3: “Conflitos 
socioambientais e unidades de conservação”. Brasília, jul. 2000. p. 10. 
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cúbicos de madeira em toras e aplicando R$ 1.498.309,10 de 

multas.560 

Ainda assim, depois de todos os ensolarados fatos sobre a 

ilicitude da ação de grileiros e madeireiros na região do Uruará (que 

não é tão diferente de todo o oeste do Pará), ainda pairam dúvidas 

sobre a destinação dessas terras públicas. A Resex Renascer não foi 

criada e as madeireiras caminham com seus processos de aprovação 

de planos de manejo.  

A mesma mentalidade que faz da legalidade um irrelevante 

detalhe ante o valor do “desenvolvimento”, provoca a aceitação 

passiva da ideia de “dominação da natureza” como um processo 

natural e inevitável, no rumo de um ideal universal de felicidade. 

Assim, nos vemos diante de um desses paradoxos 

constitutivos do mundo moderno-colonial, em que a 

superação da desigualdade se transforma, na verdade, 

numa busca para que todos sejam iguais... ao padrão 

cultural europeu norte ocidental e estadunidense. 

Pareceria até mesmo absurdo dizer-se que todos têm 

direito a serem iguais... aos ianomâmis, ou aos 

habitantes da Mesopotâmia (Al Iraq, em árabe). 

Entretanto, o aparente absurdo só o é na medida em 

que a colonização do pensamento nos fez crer que há 

povos atrasados e adiantados [...]. Assim, se confunde 

a luta contra a injustiça social com uma luta pela 

igualdade conforme uma visão eurocêntrica, enfim, um 

padrão cultural que se crê superior e, por isso, passível 

560 “Setor de fiscalização do Ibama divulga balanço de operações”. Jornal de 
Santarém e Baixo Amazonas. Santarém, 17-23 fev. 2007. 
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de ser generalizado. Com isso, contribui-se para que se 

suprima a diferença, a diversidade, talvez o maior 

patrimônio que a humanidade tenha.561 

Um patrimônio, no caso da Amazônia, tecido de uma 

profusão de saberes de diversos matizes, erigidos da íntima 

convivência com a floresta. Um patrimônio que depende do 

reconhecimento do direito de seus detentores ao território. 

O movimento de resistência dos ribeirinhos do rio Uruará 

dissemina-se. Muitas comunidades vêm aumentando seu nível 

de consciência política e articulando-se ante suas próprias 

realidades conflitivas, como, por exemplo, nas recentes 

manifestações populares em Juruti (PA) contra a mineradora 

Alcoa. Esses povos constituem, de fato, o real e efetivo 

obstáculo à grilagem de terras, à devastação ambiental e, 

também, são eles o enclave que exigirá do desenvolvimento 

econômico que assuma as obrigações com os direitos sociais e 

com a dignidade humana. Exigirão que, para além de força de 

trabalho e fonte de lucros, sejam vistos e tratados como 

sujeitos de direitos.562 

E assim, caboclos, índios, quilombolas..., do Uruará e de outros 

muitos rios da Amazônia, empedernidamente, lutam e mantêm suas 

florestas em pé. Agem sempre sem apoio, sem reconhecimento e, 

ainda por cima, sendo criminalizados. O rosto de cada um deles 

561 Porto-Gonçalves, A globalização..., citado, p. 64. 
562 Martins, A chegada..., citado, p. 13. 
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abrevia um dicionário de afrontas, de privações, mas também de 

resistência. Uma silenciosa resistência. 

Ainda assim, mesmo o silêncio repete a força que representam 

na defesa da floresta. 
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6.2 Unidades de conservação de proteção integral: o 

triste histórico do Parque Nacional da Amazônia 

Unidades de conservação arriscam-se, de muito perto, ao 

fracasso, caso se ativerem apenas a critérios técnicos de localização, 

dimensões, formatos etc. e ignorarem a essência profundamente 

politizada da proteção à natureza. Decisões e medidas sobre 

preservação ambiental e uso do espaço fazem parte de processos 

sociais e políticos e devem ser avaliadas e discutidas nesse contexto. 

Isso, infelizmente, nem sempre ocorre de modo razoável e 

priorizando interesses sociais e ambientais. 

É relativamente recente a participação de estudiosos das áreas 

de ciências humanas nas discussões e decisões em conservação. E, 

mesmo quando isso ocorre, “os pressupostos teóricos e científicos 
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utilizados [em eventos para tomadas de decisão em políticas 

ambientais] são, na grande maioria, provenientes da biologia da 

conservação. A participação dos cientistas sociais consiste, em 

grande parte, em assinalar os impactos, sempre considerados 

negativos, da presença humana nos ecossistemas e suas formas de 

minimizá-los”563. Esse quadro vem, lentamente, alterando-se, 

entretanto, essa ainda é a matriz dominante. 

Com uma participação cosmética, ou mesmo sem participação 

alguma em tais discussões, estão as populações residentes e 

expropriadas das unidades de conservação de proteção integral. Com 

isso se mantém intocado e fora de pauta um dos cernes da ideologia 

protecionista: o argumento de que a proteção à natureza é um 

imperativo moral em relação a outros interesses humanos. De outro 

modo, as populações residentes em áreas transformadas em reservas 

ambientais muitas vezes não têm possibilidade de sobreviver 

segundo seu modo de vida, assim como não têm para onde ir. Cabe, 

nessa situação, a discussão se esse imperativo é, então, comum a 

todos, ou se é entendido dessa forma apenas por um grupo restrito 

da sociedade. 

Das 40 unidades de conservação no oeste paraense, 27 são de 

uso sustentável, admitindo a presença de moradores em seu interior. 

563 Diegues, A.C.S. (org.). Etnoconservação: novos rumos para a proteção da 
natureza nos trópicos. 2. ed., São Paulo: Annablume; Hucitec; NUPAUB-USP, 
2000. pp. 13s. 
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Treze são de uso indireto564. A discussão sobre o modelo de proteção 

a ser adotado é acalorada. Em frontal antagonismo, de um lado os 

entusiastas da implantação de áreas de proteção integral definem: 

para haver preservação, há que afastar a interferência humana. De 

outro, alega-se que isolar o homem do ambiente é muitas vezes 

danoso, tanto no aspecto social quanto no ambiental. Mais do que a 

ocupação, ou não, das reservas, essa pauta põe em jogo enormes 

interesses econômicos, pressões internacionais e políticas de 

expansão – e resistência – de uma ideologia hegemônica sobre outros 

modos de vida. 

A ideia de estabelecer parques nacionais (no específico modelo 

de unidades de conservação de proteção integral) surgiu nos Estados 

Unidos, em meados do século XIX, durante as guerras que se 

sucediam no período de colonização do oeste norte-americano. O 

primeiro parque nacional do mundo, Yellowstone, foi criado nas terras 

dos índios Crow, Blackfeet e Shoshone-Bannock, depois de duras 

batalhas que culminaram com a retirada dos indígenas de suas 

terras. O processo de retirada dos índios durou décadas, e gerou 

conflitos históricos (muitos ainda não resolvidos) entre as populações 

indígenas e todos os outros envolvidos no uso e gerenciamento do 

parque.565 

564 Mais precisamente, são 19 unidades de conservação de uso sustentável 
federais e oito estaduais. As de proteção integral são dez federais e 3 
estaduais. 
565 Cf. WORLD RAINFOREST MOVEMENT. “From Yosemite and Yellowstone to 
Kuala Lumpur”. In: Protected Areas: protected against whom? 2004. Disponível 
em: <http://www.wrm.org.uy>; e Diegues, Etnoconservação, citado. 
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O Parque Yellowstone não é caso único. Em sua grande maioria, 

os parques são estabelecidos em áreas onde já habitam populações 

indígenas ou tradicionais. Nos Estados Unidos, quase todas essas 

reservas ambientais são habitadas ou reclamadas judicialmente por 

indígenas566. No Brasil, a situação não é muito distante, estimava-se 

que 85% dos parques nacionais seriam habitados em 2000567. Na 

área de pesquisa, praticamente todas as unidades de conservação de 

proteção integral estão ocupadas de alguma forma. Enfim, na prática, 

tem sido de viabilidade discutível a operacionalização desse tipo de 

área de proteção. O que ocorre usualmente é a criação dessas 

reservas em áreas já habitadas e seus moradores acabam por não 

ser removidos, nem tampouco autorizados a ficar, levando essas 

pessoas a uma situação kafkiana. Ainda assim, há quem defenda a 

evacuação, a todo custo, de áreas populadas, em uma compreensão 

que isola hermeticamente homem e meio. 

Segundo Diegues568, o Brasil adotou o modelo norte-americano 

para criação de unidades de conservação. O princípio que permeia 

esse paradigma vê como negativa toda intervenção humana na 

natureza. Os parques nacionais e outras áreas interditadas à 

ocupação humana seriam a única alternativa para salvar belezas 

cênicas dos efeitos do desenvolvimento capitalista. 

566 World Rainforest Movement, “From Yosemite and Yellowstone…”, citado. 
567 BENATTI, José Heder. “Populações tradicionais e o manejo dos recursos 
naturais renováveis no Parque Nacional do Jaú: uma análise jurídica”. XXII 
Reunião Brasileira de Antropologia. Fórum de Pesquisa 3: “Conflitos 
Socioambientais e Unidades de Conservação”. Brasília, jul. 2000.  
568 DIEGUES, A.C.S. O mito moderno da natureza intocada. 3. ed., São Paulo: 
Nupaub-USP, 2001. 
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Fotografia 6.14 – Localidade Vilinha, na localidade Montanha, na margem 

esquerda do rio Tapajós, a montante do limite do Parque Nacional da 
Amazônia. A terra, o forno de farinha e o poço são de uso comum. A 
repartição do espaço de plantio é definida conforme as necessidades 
eventuais dos moradores: “Tem anos que uns plantam mais e outros 

plantam menos, conforme a precisão”. Foto: Lee Harper. 

 

Usando definições de Larrere, o “lugar”, entendido pelas 

sociedades ligadas à terra, como território, espaço de trabalho, de 

vida, de morte, de reproduções sociais é sobreposto pela concepção 

“das elites urbanas (políticas, ambientalistas) [que] tendem a 

privilegiar o estético, o paradisíaco, e também o ‘selvagem’”.569 

O Parque Nacional da Amazônia ilustra bem o funcionamento 

efetivo dessa categoria de uso. Assim como 85% dos outros parques 

nacionais no Brasil, este também é habitado; assim como 100% dos 

569 Apud Diegues, O mito moderno da natureza intocada, citado, p. 35. 
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outros parques, padece de deficiências no aparato de gestão e 

fiscalização; como os outros, o Parque Nacional da Amazônia sofre os 

problemas advindos da degradação e pressões do entorno; também 

assiste à devastação em seu interior; paga o preço de ser gerido por 

um plano de manejo elaborado sem o devido conhecimento do meio 

biótico e bastante inclinado à exclusão social; tem problemas de 

demarcação; abriga atividades criminosas etc. 

A criação do Parque foi iniciada pelo Grupo de Operações da 

Amazônia (GOA), organização governamental de consultoria com 

interesse na Amazônia que incluía vários órgãos, dentre eles Incra, 

Sudam, Ministério da Agricultura570. A gênese do Parque veio atada 

aos projetos do governo militar de colonização e reforma agrária. 

Projetos marcados pelas alianças do Estado com o grande capital 

nacional e estrangeiro, de onde brotaram as expropriações das 

populações originais, bem como a exploração predatória dos recursos 

naturais.571 

Como pormenorizado no Capítulo 2, em 1971, o Incra 

desapropriou uma área de 6 milhões de hectares no Pará, destinada à 

colonização e à reforma agrária, denominada Polígono Desapropriado 

de Altamira. O objetivo era estimular a ocupação de terras sob a 

influência da rodovia Transamazônica e estabelecer programas 

agropecuários, principalmente, por meio da agricultura familiar – ao 

570 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL (IBDF). Plano 
de manejo do Parque Nacional da Amazônia (Tapajós). Brasília, 1979. 
571 Oliveira, A fronteira amazônica mato-grossense, citado; e _____, Amazônia: 
monopólio, expropriação e conflito, citado. 
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menos esse era o discurso. O GOA recomendou que um milhão de 

hectares do Polígono fossem destinados à preservação ambiental, 

especificamente na categoria de parque nacional. Em 1974, cria-se o 

Parque Nacional da Amazônia. 

 

 
Fotografia 6.15 – Ramal aberto por madeireiros no interior do Parque 

Nacional da Amazônia. O roubo dessa madeira ocorre na região de floresta 
ombrófila densa com dossel emergente. Há apenas uma pequena porção 

desse tipo de vegetação no Parque e é justamente o local mais degradado. 
Não por acaso, é também onde as comunidades se enfraqueceram e deram 

lugar à entrada de grileiros e madeireiros. 
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Na verdade, desde então, a criação dessa e de outras unidades 

de conservação, na lógica das políticas de desenvolvimento e 

integração nacional dos governos militares, atendeu às pressões 

internacionais e encobriu tal intento sob o argumento da proteção 

ambiental572. Apenas dois anos antes, em 1972, na Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, em Estocolmo, o Brasil 

adotara uma postura marcada pelo louvor à “indústria da chaminé”. 

Defendeu que os países em desenvolvimento não deveriam sacrificar 

suas economias por questões ambientais. Esse arroubo rendeu ao 

país severas críticas573. Assim, com a criação (num determinado 

modelo e muitas vezes com poucos critérios e estudos) de várias 

unidades de conservação a partir de 1974, o Brasil mostraria adesão 

e endosso às determinações ambientalistas estrangeiras, na intenção 

de restauração de sua imagem no cenário internacional. 

A influência estrangeira sobre as políticas ambientais no Brasil 

não se limitou a determinar a criação de áreas protegidas, mas 

também a reger os processos nos quais estas são concebidas e 

implementadas. Por exemplo, a legislação ambiental brasileira é 

muito influenciada pelas leis norte-americanas; a forma adotada para 

guiar a criação de unidades de conservação baseia-se nas ideias 

originadas nos Estados Unidos, fundamentadas na criação de 

572 FOREST, R. Amazon Conservation in the Age of Development: the Limits of 
Providence. Gainesville: University of Florida Press, 1991. 
573 GUIMARÃES, R. The Ecopolitics of Development in the Third World: politics 
and enviroment in Brazil. Boulder, CO: Lynn Rienner, 1991. 
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reservas desabitadas, e “foi sendo imposta a outros países e 

sociedades com características ecológicas e sociais diferentes”.574  

O modelo de conservacionismo norte-americano 

espalhou-se rapidamente pelo mundo, recriando a 

dicotomia entre “povos” e “parques”. Como essa 

ideologia se expandiu sobretudo para os países do 

Terceiro Mundo, seu efeito foi devastador sobre as 

“populações tradicionais” de extrativistas, pescadores, 

índios, cuja relação com a natureza é diferente da 

analisada por Muir e pelos primeiros “ideólogos” dos 

parques nacionais norte-americanos. É fundamental 

enfatizar que a transposição do “modelo Yellowstone” 

de parques sem moradores vindos de países 

industrializados e de clima temperado para países do 

Terceiro Mundo, cujas florestas remanescentes foram e 

continuam sendo, em grande parte, habitadas por 

populações tradicionais, está na base não só de 

conflitos insuperáveis, mas de uma visão inadequada 

de áreas protegidas. Essa inadequação, aliada a outros 

fatores – como graves conflitos fundiários em muitos 

países, noção inadequada de fiscalização, 

corporativismo dos administradores, expansão urbana, 

profunda crise econômica e a dívida externa de muitos 

países subdesenvolvidos – está na base do que se 

define como “crise da conservação”.575   

No mecanismo de pressões aos governos e às políticas dos 

países tropicais, megainstituições, como Banco Mundial e União 

Internacional pela Conservação da Natureza (IUCN), tentam impor 

574 Diegues, Etnoconservação, citado, p. 3. 
575 DIEGUES, O mito moderno da natureza intocada, p. 37, citado. 
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aos países do Sul as concepções de conservação do Norte576. Não 

raro, essas invasivas foram percebidas unicamente como um avanço 

das políticas ambientais brasileiras. Para Lima & Pozzobon, a partir da 

década de 1990, 

A construção do paradigma ambientalista é resultado 

de uma longa reflexão sobre as raízes éticas e 

ideológicas da crise ambiental que põe em cheque 

diretamente o modelo de desenvolvimento capitalista, 

questiona o lugar da espécie humana na natureza e sua 

responsabilidade pelo futuro da biosfera. Esta 

autocrítica era, até recentemente, impensável.577 

Não parece, de modo algum, que “a construção do paradigma 

ambientalista” tenha “posto em xeque diretamente o modelo de 

desenvolvimento capitalista”. Deu-se, sim, ou melhor, procura-se 

desesperadamente dar um “selo verde” ao capitalismo que, então, 

era aplicado na sua mais autêntica forma, valendo-se, inclusive, 

dessas políticas ambientais para o exercício imperialista. Em meio à 

intocada dominação ideológica, qualquer alternativa ao modelo é 

entendida como poética e utópica, como um contrafluxo na linha 

natural da evolução socioeconômica. Assim, vê-se muitas vezes a 

preocupação ambiental esmerar-se em promover o paradoxal 

“capitalismo sustentável”. Eis, então, a contribuição ambientalista ao 

576 GUHA, R. “O biólogo autoritário e a arrogância”. In: DIEGUES, A. C. S. 
(org.). Etnoconservação. 2. ed., São Paulo: Annablume; Hucitec; Nupaub-USP, 
2000. pp. 81-100. 
577 LIMA, D.; POZZOBON, J. “Amazônia socioambiental: sustentabilidade 
ecológica e diversidade social”. In: VIEIRA, I. C. G.; SILVA, J. M. C.; OREN, D. 
C.; D'INCAO, M. A., (orgs.). Diversidade biológica e cultural da Amazônia. 
Belém: Museu Paraense Emílio Goeldi, 2001. p. 197. 
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mito do Brasil moderno que se fossiliza arcaico; que muda mantendo 

intocadas suas bases. 

Esses autores enxergam a transformação gerada pelo que 

entendem ser a nova mentalidade ambiental, em quadros bastante 

questionáveis: 

 O reflexo da mudança de mentalidade se percebe 

claramente nos financiamentos internacionais para o 

desenvolvimento regional, no mais das vezes 

provenientes de acordos bilaterais com o Banco 

Mundial. Até a década de 80, eles não incluíam 

cláusulas ecológicas. Na década seguinte passaram a 

condicionar o desembolso e verbas para a 

infraestrutura ao desembolso pari passu de verbas para 

a proteção ambiental e a demarcação de terras 

indígenas.578  

Ora, incluir “cláusulas ecológicas” para financiar fábricas de 

alumínio ou megacomplexos hidrelétricos, como vemos acontecer, 

seria de fato uma nova postura dos agentes internacionais? Podemos 

notar, nesse tipo de financiamento, não um incentivo ao 

desenvolvimento, mas o deslocamento de um ônus ambiental em que 

as “cláusulas ecológicas” não passam de invólucro constrangedor e 

hipócrita. Fearnside esclarece sobre a estratégia de construção de 

fábricas de alumínio nos países do Terceiro Mundo: 

Um tipo de impacto ambiental que os países do 

Primeiro Mundo procuram passar para o Terceiro Mundo 

578 Ibid., nota 3. 
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é a fabricação de alumínio. Essa atividade consome 

grandes quantidades de energia elétrica, implicando a 

construção de grandes hidrelétricas que a maioria dos 

países ricos não aceitaria mais dentro das suas próprias 

fronteiras, devido aos pesados impactos ambientais e 

sociais que causam. O Brasil, no entanto, tem 

encorajado a implantação de fábricas de alumínio, com 

oferta de energia subsidiada e de outros incentivos. A 

hidrelétrica de Tucuruí foi construída para suprir a usina 

de Albrás, em Barcarena, Pará, e a Alumar, em São 

Luís, Maranhão. A Albrás, que foi formada por um 

consórcio de 33 firmas japonesas mais a Companhia 

Vale do Rio Doce, tinha uma parte vendida para 

empresas norueguesas em 2000, enquanto a Alumar foi 

montada com capital dos EUA que depois foi acrescido 

com capital do Japão. Dois terços da energia gerada 

são usados na fabricação de alumínio, que emprega 

menos de 2.000 pessoas.579 

E, ainda mais, Lima e Pozzobon deslumbram-se com a postura 

e suposta preocupação ambientalista do Banco Mundial. Sucede, 

porém, que a atitude de atrelar financiamentos a cláusulas 

ambientais, mais uma vez, está muito longe de ser uma “mudança de 

mentalidade” política. Ao contrário: tinha-se aí, justamente, a 

penetração por mais uma forma de dominação. A inclusão, pelo 

Banco Mundial, de cláusulas ambientais nos contratos de 

financiamento seguiu-se ao “grande endividamento externo 

brasileiro, causado pela solicitação de financiamento a entidades bi 

579 FEARNSIDE, P. “A globalização do meio ambiente: o papel da Amazônia 
brasileira”. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, série 
Antropologia, v. 18, n. 2, pp. 167-181, dez. 2002. p. 172. 
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ou multilaterais. Essas organizações, como o Banco Mundial e o BID, 

começaram a colocar e a fazer respeitar cláusulas de conservação 

ambiental para grandes projetos (criação de unidades de conservação 

e áreas indígenas), sobretudo na Amazônia”580. Nesse bojo, impôs-se 

ao Brasil inclusive a sujeição a políticas de implantação de unidades 

de conservação baseadas em 

Soluções aplicáveis em todos os cantos do mundo, 

ainda que geradas por sociedades que tenham uma 

visão do mundo natural construída com base em 

princípios e representações simbólicas dificilmente 

aplicáveis às demais. Essas soluções mágicas para 

problemas como o desmatamento ou para a destruição 

de ricos ecossistemas costeiros são tidas como 

universais, pois parte-se do princípio de que as relações 

entre as diversas sociedades e o mundo natural são as 

mesmas em todos os lugares, sobretudo na chamada 

era da “globalização”.581  

Ainda segundo Diegues582, o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação: Aspectos Conceituais e Legais583 incorporou os 

pressupostos da política para a criação de unidades de conservação 

dos países industrializados, à revelia das peculiaridades nacionais, 

580 Diegues, O mito moderno da natureza intocada, p. 116, citado. 
581 Ibid., p. 2s., citado. 
582 Diegues, Etnoconservação, citado. 
583 Reavaliação realizada pela ONG Funatura, a pedido do Ibama, do Plano do 
Sistema de Unidades de Conservação de 1979, Cf. Diegues, O mito moderno da 
natureza intocada, citado.  
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entendendo-se, inequivocamente, só haver conservação separando o 

homem do meio exclusivamente biológico ou natural.  

O homem é entendido como um ser alienígena e – sempre – 

nocivo à natureza. Pressupor o divórcio entre o homem e as outras 

formas de vida é a base para na crença da necessidade de cisão entre 

atividades humanas e áreas de proteção. Contudo, vale lembrar: essa 

dissociação muitas vezes intensifica a devastação e a degradação. O 

geógrafo David Harvey aponta a unicidade natural entre o homem e 

as demais formas de vida: 

Todas as espécies (incluindo os seres humanos) afetam 

a evolução com seu comportamento. Todas as espécies 

(incluindo a humana) fazem escolhas ativas e mudam 

as condições físicas e sociais com as quais seus 

descendentes terão que lidar. [...] Os organismos não 

são simplesmente objetos das leis da natureza, 

alterando a si mesmos para curvarem-se ao inevitável, 

mas sujeitos que transformam a natureza de acordo 

com suas leis.584 

Torna-se questionável, nesse entender, se a intenção de 

preservação das unidades de conservação não caminharia contra, 

mas sim ao encontro dos interesses e do fortalecimento das 

populações que habitam seu interior e seu entorno. A atual realidade, 

tomando como exemplo o Parque Nacional da Amazônia, fornece 

percepções antagônicas às das correntes ambientalistas que se 

opõem à presença humana em unidades de conservação. 

584 HARVEY, D. Spaces of Hope. Berkeley; Los Angeles: University of California 
Press, 2001. p. 212. [Grifos no original]. 
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Fotografia 6.16 – Rio Mamuru, no interior do Parque Nacional da 
Amazônia; na porção norte do arco, as comunidades estão mais 
enfraquecidas e é a região com maior pressão de madeireiros. 

 
 
 

As contradições vêm de longe. A ditadura militar mostrou seu 

talento ao encenar um simulacro de reforma agrária na Amazônia, 

seduzindo aqueles que sonhavam com um pedaço de terra para 

viver, quando a principal intenção era abastecer a região de um 

contingente de mão de obra suficiente para a instalação do grande 

capital. Esse veio logo, atraído por uma generosa política estatal de 

incentivos fiscais com todas as garantias necessárias para a obtenção 

de grandes financiamentos585. Da mesma forma, era questionável a 

coerência da política ambiental: 

585 Oliveira, Amazônia, citado; _____, A fronteira amazônica mato-grossense, 
citado; _____. “A inserção do Brasil no capitalismo monopolista mundial”. In: 
ROSS, J.L.S. (org.). Geografia do Brasil. 4. ed., 1. reimpr., São Paulo: Edusp, 
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Um dos grandes paradoxos desse processo é que, a 

partir de 1967, coube ao IBDF [Instituto Brasileiro de 

Desenvolvimento Florestal] – e a partir de 1973 

também à Sema (Secretaria do Meio Ambiente Federal) 

– a implantação e a administração das Unidades de 

Conservação. Esse órgão federal era comprometido 

com o desmatamento de grandes áreas de florestas 

naturais para implantação de projetos de 

reflorestamento para fins industriais.586 

O Parque Nacional da Amazônia é um exemplo particularmente 

ilustrativo da submissão dos valores ambientais aos interesses 

econômicos do grande capital. Essa reserva orgulha-se de ser a 

primeira unidade de conservação criada na Amazônia, mas se 

constrange com um curioso “dente” entrecortando suas formas 

geométricas587 (Figura 6.1). Em 1985, quase onze anos após sua 

criação, um decreto publicado durante o mandato do então 

presidente general João Figueiredo redefiniu os limites do Parque, 

excluindo inexplicavelmente do perímetro uma área rica em calcário, 

de aproximadamente 6 mil hectares. Hoje, adjacente a essa área, 

está instalada uma fábrica de cimento do grupo João Santos, com 

licença para pesquisa mineral na área do “dente”. Casos como esse 

são absolutamente coerentes com o que Ariovaldo Umbelino de 

2003;  Ianni, Colonização e contra-reforma..., citado; Martins, Expropriação e 
violência, citado; _____, Os camponeses e a política no Brasil, citado; BARATA, 
R. “O terror e as artimanhas da contra-reforma agrária paraense”. In: CARUSO, 
M.M.L.; CARUSO, R.C. Amazônia, a valsa da galáxia. Florianópolis: UFSC, 2000. 
586  Diegues, O mito moderno da natureza intocada, citado, p. 117. 
587 Referimo-nos, aqui, ao traçado do Parque Nacional da Amazônia até maio de 
2012.  
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Oliveira define como a dinâmica de controle da Amazônia calcada no 

monopólio da propriedade privada do solo e do monopólio sobre os 

recursos minerais do subsolo. Infelizmente, a conservação ambiental, 

ainda hoje, cede prioridade à instalação do grande capital.588  

E esse não foi o único caso. Em uma situação ainda mais 

descabida, uma nova mutilação alijou não só o Parna da Amazônia, 

mas várias outras unidades contíguas por interesses ligados à 

instalação do mega complexo hidrelétrico do Tapajós. Tal ação 

proposta pelo próprio Governo Federal será discutida adiante.  

 

 
Figura 6.1 – Ilustração de localização geográfica do Parque Nacional da 

Amazônia e seu traçado até 2005. A área apontada com a seta corresponde 
ao que em Itaituba é denominado de “Dente da Caima”, retirada da área da 

reserva pelo Decreto no 90823, de 1985, assinado pelo então presidente 
general João Figueiredo. 

588 Oliveira, Amazônia, citado; _____. A fronteira amazônica mato-grossense, 
citado; _____. “BR-163 Cuiabá-Santarém”, citado. 
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O referido episódio da exclusão do “dente” de 6 mil hectares 

do limite do Parque, é outro exemplo da incoerência do Estado que 

vem sempre a favor de grandes grupos econômicos. Anterior à 

decretação da exclusão da área, já havia moradores no local, que 

mais tarde viriam a formar a comunidade Novo Arixi (Figura 6.2). A 

presença dessas famílias era entendida como incompatível com os 

ideais de conservação do Parque e sua permanência, proibida. 

Porém, os impactos da exploração mineral foram bem vindos, ao 

ponto, de se tirar a unidade de conservação de cima do traçado da 

área de interesse. 

 

 

 
Figura 6.2 – Localização da Comunidade Novo Arixi em relação à área 

excluída do Parque Nacional da Amazônia. 
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6.2.1  Caboclo, um estranho na Amazônia 

Ao timbre dos clarins e do autoritarismo da ditadura militar, 

determinou-se o mapa das primeiras grandes unidades de 

conservação. A criação do Parque Nacional da Amazônia deflagrou 

uma verdadeira barbárie, que se prolongaria até meados da década 

de 1980 e da qual foram vítimas as populações que, havia gerações, 

habitavam a área. O plano de manejo do Parque, publicado em 1979, 

ilustra o imaginário de então em relação às populações tradicionais e 

aos colonos que chegavam aos projetos de assentamento da região. 

Vale lembrar: o projeto de instalação de camponeses na terra 

(embrião da criação do Parque) é visto no plano de manejo como um 

incômodo à própria reserva. Aquelas populações são ostensivamente 

encaradas como uma ameaça à unidade de conservação: 

A área reservada pelo Incra para colonização ao longo 

da rodovia Transamazônica representa uma grave 

ameaça para a possibilidade de o Parque Nacional 

funcionar dentro da concepção de uma efetiva unidade 

de conservação. A ocorrência de uma área agrícola 

habitada dentro do Parque conflita com seus objetivos 

essenciais e acarretará inúmeras implicações. A 

situação torna extremamente difícil o controle da caça, 

da exploração e extração de produtos (borracha, 

castanha etc.) das áreas adjacentes ao Parque. Os 

animais domésticos, em particular, os cães, da área 

colonizada, terão facilitado o seu acesso ao Parque 

Nacional, colocando em sério risco a segurança e 

mesmo a sobrevivência da fauna selvagem lá existente. 

Prejuízos ecológicos resultarão da erosão de terras 

 



661 

 

cultivadas. Há, ainda, um perigo potencial para a 

expansão do fogo usado nas técnicas de exploração à 

base de queimada e corte. [...] Finalmente, do ponto 

de vista dos próprios colonos, os solos inférteis e a 

íngreme topografia da área fornecem péssimas 

condições para atividades agrícolas, as quais não serão 

passíveis de sucesso em longo prazo.589 

A aversão a esse pequeno camponês não é dissimulada e chega 

a lançar mão de um esdrúxulo argumento estético. Os assentados 

seriam, ainda por cima, feios: 

Além disso, uma grande área de colonização ao longo 

da rodovia, que é o principal meio de acesso ao Parque 

nacional, reduzirá significativamente o seu valor, como 

um recurso estético de significância nacional.590  

Essa pérola vai ao encontro da concepção norte-americana de 

unidades de conservação como algo voltado ao entretenimento do 

homem urbano. Mais adiante, retornar-se-á a essa discussão.  

A hostilidade dos atos da criação do Parque Nacional da Amazônia 

não se resumiu ao colono assentado nas proximidades. Os maiores 

afetados foram antigas populações que habitavam aquelas terras antes 

da criação da reserva. Formalmente, esses moradores deveriam ser 

indenizados e relocados após a criação da Unidade em 1974. 

589 INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL (IBDF). Plano 
de manejo do Parque Nacional da Amazônia (Tapajós). Brasília, 1979. p. 28. 
590 Idem. 

 

                                    



662 

 

 
Fotografia 6.17 – Dona Lausminda de Jesus. Nasceu no Acará Velho, onde 
tem os pais enterrados e de onde foi “realocada” após a criação do Parque 
Nacional da Amazônia. A sua família, foi uma das que foram recebidas rio 
acima, a montante da divisa da unidade, onde vive até hoje sem ter sua 

situação na terra regularizada. 

 

“Contra a força não há resistência: eu nunca fui homem de 

receber ordem duas vezes quando era pra tirar essa gente daqui.” 

Itaituba, fevereiro de 2005. Um funcionário aposentado591 do IBDF 

lembrava, orgulhoso, os tempos de trabalho na expulsão dos 

moradores do Parque. Já estes últimos não se referiam com o mesmo 

sentimento ao episódio: a experiência de sujeição à intimidação e 

591 Esse senhor que expulsara as populações do Parque para o cumprimento da 
legislação ambiental (ainda que agindo à revelia dela) hoje exerce, no interior 
do Parque, uma atividade não permitida por essa mesma legislação. As 
informações foram concedidas em entrevista durante trabalho de campo 
realizado em fevereiro de 2005. 
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violência é protagonista comum dos discursos dos ex-moradores ao 

narrarem a imposição sofrida para que abandonassem não só a terra, 

mas todo um modo de vida. Comunidades inteiras foram removidas e 

poucas famílias foram indenizadas. A maioria das indenizações era de 

valor irrisório. Dona Suzana, ex-moradora de Mangueira, às margens 

do rio Tapajós, ainda hoje tem a máquina de costura que, com uma 

cama de casal, consumiu todo o valor da indenização (Fotografia 

6.19). O aposentado do IBDF explica: “Pagar indenização pra quem? 

Só se for pra Deus. Eles não tinham benfeitoria nenhuma, e viviam 

de tirar seringa que Deus plantava. Às vezes, a gente até ajudava, 

dizendo que eles tinham desmatado uma área maior, pra eles 

pegarem alguma coisa”. Ainda que com uma indenização razoável, o 

desrespeito seria muito grande. Seu Porcidônio Pereira, ao ser 

informado, em fevereiro de 2005, sobre seu direito à indenização pela 

expropriação que sofrera havia 25 anos, da localidade chamada Os 

Fechos, correu interessado a saber não sobre o dinheiro que o Estado 

lhe devia, mas a perguntar se, de algum modo, ainda poderia voltar 

para sua casa, às margens do rio Tapajós. Outros, como Jorge, 

Samuel e Lausminda, depois de empurrados para a zona urbana, 

acabaram por voltar, o mais que puderam, para perto de seus locais 

de origem e hoje ocupam, respectivamente, a ilha da Montanha, a 

ilha de Lorena e a Vila Tapajós, no entorno imediato do Parque. 
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Fotografia 6.18 – Samuel, morador itinerante da ilha de Lorena, localizada 
no leito do rio Tapajós, em frente ao Parque Nacional da Amazônia. O lugar 
escolhido por Samuel para viver com sua mulher e filhos fica exatamente 

em frente ao local onde nasceu e do qual foi retirado com a família após as 
expropriações. 

 

Dos sinais, facilmente identificáveis, das alterações na 

vegetação em antigas moradas, avaliou-se o nível de impacto de seus 

modos de vida enquanto habitavam o que hoje é o Parque Nacional 

da Amazônia. Essas famílias de extrativistas regiam seu uso dos 

recursos naturais e a ocupação do espaço segundo um modelo 

voltado à subsistência, movido pela mão de obra familiar, de fraca 

articulação com o mercado e com tecnologias pouco impactantes, 

provindas de um saber antigo e hereditário. 
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Fotografia 6.19 – Dona Suzana. Com a indenização, comprou uma 

máquina de costura e uma cama. 

 

As práticas de agricultura itinerante na Amazônia consistem 

geralmente no uso de pequenas faixas de terra para a agricultura e 

posterior abandono para regeneração florestal. Esse período de 

“descanso” da terra, também denominado pousio, geralmente dura 

vários anos e incorpora práticas extrativistas, tais como coleta de 

frutos e extração de seringa. Após cumprir-se o tempo destinado ao 

pousio, a floresta em regeneração é submetida ao chamado processo 

de corte e queima e em seguida recebe o plantio do cultivo de 

interesse.592  

592 IORIS, E. “Conflitos em Unidades de Conservação com populações locais: o 
caso da floresta nacional do tapajós”. XXII Reunião Brasileira de Antropologia. 
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A caça e a pesca participavam com o teor de proteína 

necessária para viabilizar o cardápio baseado, essencialmente, na 

farinha de mandioca. A extração de seringa garantia o sal, o 

querosene e outros produtos trazidos, em troca, pelo regatão. Os 

roçados variavam entre 2 e 4 hectares por família, e o método de 

itinerância, associando o corte e a queimada – tecnologias indígenas 

incorporadas àquela cultura –, garantia uma relação pouco 

impactante com o meio. Pode-se constatar na vegetação secundária 

em regeneração uma composição de flora similar àquelas 

encontradas em clareiras produzidas espontaneamente. Ou seja, as 

mudanças de paisagem causadas pelas atividades dos antigos 

moradores parecem gerar efeitos ambientais semelhantes àquelas 

produzidas por acidentes naturais593. Ainda hoje encontramos 

resquícios das casas, fornos para seringa, ferramentas... resíduos de 

um modo de viver e interagir com aquele espaço que, na maioria dos 

casos, não resistiu à expulsão sofrida. 

Fórum de pesquisa 3: “Conflitos socioambientais e Unidades de Conservação”. 
2000. 
593 Marinus Hoogmoed (com. pess.) comenta que, à primeira vista, os índices 
de diversidade encontrados em florestas secundárias podem ser equivalentes 
aos de florestas intatas. Quando existe uma matriz de vegetação intata ao 
redor da área impactada, a regeneração da flora se dá como em condições 
naturais. 
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Fotografia 6.20 – Seu Jorge Araújo. Morador da Ilha da Montanha. 

Nascido na Repartição, hoje área do Parque Nacional da Amazônia. Foi 
retirado de lá com a família pelo IBDF. 

 

A Fotografia 6.21 e a Fotografia 6.22 mostram o lugar 

anteriormente conhecido como Morada do Maciel. Essa área, às 

margens do rio Tapajós, hoje dentro dos limites do Parque Nacional 

da Amazônia, foi desocupada no final da década de 1970. Em 2005, 

somente olhos treinados podiam perceber que se tratava de um lugar 

anteriormente habitado. Exceto pela abundância de palmeiras, 

característica frequente nas regenerações de vegetação às margens 

de rios, as espécies de árvores e arbustos presentes são as mesmas 

encontradas em áreas intatas. Esse padrão de recomposição é um 

espelho da relação dos antigos moradores com o meio. Um processo 
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de regeneração florestal tão rápido e eficiente só foi possível porque 

grandes porções de floresta ao redor se mantiveram prístinas e áreas 

modificadas não eram extensas. 

Em entrevistas594 com antigas famílias do Parque, hoje 

residentes no perímetro urbano de Itaituba ou na comunidade 

Pimental (Itaituba), notou-se quanto a expulsão lhes alterou o modo 

de vida e, consequentemente, sua relação com o meio. Foi comum à 

fala de todos a desestruturação da vida, as dificuldades de adaptação 

às cidades e, principalmente, as dificuldades na educação dos filhos. 

A exclusão dos moradores da unidade de conservação gerou uma 

séria situação conflituosa, imagine-se a situação de famílias que 

nasceram e viveram, por gerações, naquele local, que lá tinham suas 

vidas – e também seus mortos: após a criação da unidade de 

conservação foram relegadas, da noite para o dia, a uma situação de 

irregularidade. Suas formas de explorar os recursos naturais e 

assegurar a própria reprodução sociocultural são criminalizadas. 

Arruda, ao falar da relação entre os modelos de unidades de 

conservação e as populações locais, comenta: 

Quando as populações resistem e permanecem, suas 

necessidades de exploração dos recursos naturais 

inerentes a seu modo de vida e sobrevivência 

raramente são reconhecidas. Em vez disso, passa a 

ocorrer uma “criminalização” dos atos mais corriqueiros 

e fundamentais para a reprodução sociocultural destas 

comunidades. A caça, a pesca, a utilização de recursos 

594 Todos os trabalhos de campo referidos neste texto foram realizados em 
expedições ocorridas entre abril de 2004 e abril de 2005.  
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da floresta para a manufatura de utensílios e 

equipamentos diversos, a feitura das roças, a criação 

de galinhas ou porcos, o papagaio na varanda, a lenha 

pra cozinhar e aquecer, a construção de uma nova casa 

para o filho que se casou etc., tudo isso é, de uma 

penada jurídica, transformado em crime e seus 

praticantes perseguidos e penalizados. Ao mesmo 

tempo, são instados a proteger e respeitar o meio 

ambiente, sendo encarados como os principais 

responsáveis (não o modelo urbano-industrial em 

expansão) pelo futuro da humanidade, corporificado na 

preservação da área em questão.595 

 

 
Fotografia 6.21 – Morada do Maciel, Parque Nacional da Amazônia 

(Itaituba, PA). Local habitado, antes da criação da reserva, por famílias 
extrativistas. 

595 ARRUDA, R. S. V. “‘Populações tradicionais’ e a proteção dos recursos 
naturais em Unidades de Conservação”. In: Diegues, Etnoconservação, citado. 
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Fotografia 6.22 – Detalhe da foto anterior, onde se constata o processo de 

regeneração da floresta. A abundância das palmeiras é resquício da 
ocupação humana. 

 

Sob o aspecto estritamente preservacionista, também não se 

primou pela eficiência. Em uma postura preconceituosa e tecnocrata, 

elegeu-se o saber científico como o único apto a direcionar o rumo da 

unidade de conservação. Ignorou-se que populações com formas de 

uso de recursos como as que ocupavam o Parque podem aliar-se a 

planos de preservação ambiental, funcionando como fiscais 

constantes contra a degradação do meio, uma vez que dependem da 

integridade do ambiente para a própria sobrevivência. Assim, negou-

se um meio a pessoas que, com fluência e vocação, o integravam. 

Assim, negou-se ao meio àqueles que, por essência e por 

necessidade, poderiam ser seus maiores defensores. 
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6.2.2  Xenofobia preservacionista 

Certas correntes de biólogos e cientistas da conservação 

arrogaram-se senhores do saber passível de gerenciar as políticas 

ambientais. Como nova versão do colonizador hegemônico, esses 

cientistas atribuem-se a decisão sobre o espaço, a vida e a morte das 

populações nativas. Em alguns casos, isso chega a extremos 

hilariantes: Daniel Janzen calculou que US$ 500 milhões seriam 

suficientes para “salvar virtualmente todos os problemas de 

conservação neotropicais”596. Para isso, obtém espaço no prestigiado 

periódico Conservation Biology, onde conclama estudantes e colegas 

a dedicar 20% de seu tempo e recursos financeiros para serem 

aplicados na conservação tropical597. Janzen é claro em suas 

intenções: “Nós temos a semente e o conhecimento biológico: falta-

nos o controle do terreno”598. O que o biólogo entende por controle do 

terreno baseia-se na aquisição de grandes extensões de terras nos 

países tropicais do Terceiro Mundo para “‘acomodar pessoas em 

busca de solidão, assim como onças, antas e tartarugas do mar’. 

Essas pessoas em busca de solidão, provavelmente incluem biólogos, 

ecologistas profundos, mas não, presumivelmente, agricultores 

nativos, caçadores ou pescadores artesanais”599. O Parque Nacional 

596 Janzen apud Guha, “O biólogo autoritário e a arrogância”, nota 8, citado.  
597 Guha, “O biólogo autoritário e a arrogância”, citado, nota 8. 
598 Apud Guha, “O biólogo autoritário e a arrogância”, citado, p. 85. 
599 Guha, “O biólogo autoritário e a arrogância”, citado, nota 8. 

 

                                    



672 

 

da Amazônia não contou com os investimentos desse pesquisador, 

mas suas ideias quanto a modelos de implantação de reservas, 

notadamente no tocante às populações, vitimam a reserva e sua 

gente. Se o molde para conceber o Parque foi importado, o barro era 

o que poderia haver de mais nacional e consequente de quinhentos 

anos de latifúndio. 

Simultaneamente à expulsão dos antigos habitantes e à 

imersão de toda a região na mais absoluta irregularidade fundiária, 

grileiros e madeireiros comiam o Parque pelas bordas. Seja pela 

invasão direta, seja indiretamente, em consequência da expropriação 

de posseiros e colonos de outras áreas, que migravam para dentro da 

reserva em busca de um lugar para viver600, o Parque sofria as 

depredações vindas de grandes grileiros e grupos econômicos. Enfim, 

enquanto se perseguia, a armas e dentes, o “tradicional”, fechavam-

se os olhos, benevolentemente, ao grande que, em nome do 

“progresso”, apropriava-se do solo e do subsolo da Amazônia601. Face 

a isso, poder-se-ia, inclusive, questionar a quais outros interesses 

também convinha o discurso ambiental.602 

Além da demanda pela terra, as ocupações agravavam-se pela 

queda da produção e do preço do ouro na entre década de 1980-90. 

600 Oliveira, “BR-163 Cuiabá-Santarém”, citado. 
601 Oliveira, A fronteira amazônica mato-grossense, citado; _____, “BR-163 
Cuiabá-Santarém”, citado. 
602 Oliveira, A fronteira amazônica mato-grossense, citado; _____, “BR-163 
Cuiabá-Santarém”, citado; TORRES, Mauricio. “Fronteira, um eco sem fim”. In: 
Torres, Amazônia revelada, citado. 
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Dos populosos garimpos do rio Tapajós partiam, então, inúmeras 

pessoas à procura de outro lugar para viver. Assim, antes de se 

acabarem as violentas ações de retirada dos moradores, a situação 

do largo entorno encarregava-se de pressionar novas famílias para 

dentro do perímetro da reserva. 

Até hoje, o Parque Nacional da Amazônia não foi demarcado. 

Isso agravou, particularmente, a situação do arco que contornou o 

perímetro urbano de Itaituba como divisa do Parque e é a área de 

maiores pressões de madeireiros, grileiros e posseiros. A falta dos 

marcos colaborou para a ocupação do Parque nos últimos vinte anos. 

Os fundadores de comunidades como Nova Conquista, Novo Arixi e 

Cocalino, localizadas sobre a linha limítrofe do Parque, foram 

unânimes em afirmar que sabiam haver uma reserva ambiental. Na 

falta de qualquer demarcação, entendiam como limite os igarapés 

Tracoá e Arixi, quase paralelos à divisa. De fato, os marcos naturais 

foram e são quase sempre respeitados como limite do Parque pela 

população camponesa dos arredores. Esses limites foram alterados 

em 2012, como veremos adiante. 

Em visitas às comunidades, foi feito o georreferenciamento dos 

limites de cada uma delas. Os pontos eram plotados sobre uma 

imagem de satélite, com a marcação dos limites do Parque Nacional 

da Amazônia. Em diversas situações houve a oportunidade de expor e 

compartilhar com os moradores a imagem que marcava a posição 

deles em relação aos contornos da reserva. A avidez mostrada por 

informação era compreensível: mais uma vez, essas pessoas 
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assistem à ameaça não só ao seu espaço, mas à sua subsistência e 

ao seu modo de vida. E acesso à informação é uma forma de 

alimentar a organização e a resistência a tal ameaça. Boa parte 

destas famílias não sabe ao certo se mora ou não dentro da unidade 

de conservação. À grande maioria delas não é clara qual a finalidade 

de um parque nacional. Os moradores sempre se sentiram 

ameaçados de expulsão, e ainda mais agora, face aos rumores de 

demarcação. Porém, é desejo unânime ficar onde estão, mesmo 

cerceados do uso dos recursos naturais, desde que lhes fosse 

permitida a possibilidade de trabalhar.  

Hoje, no Parque Nacional da Amazônia, há mais de uma dezena 

de comunidades instaladas, desde sua criação, em 1974.603 Têm-se aí 

o resultado e o matiz gerador de sérios conflitos que falam não só da 

política específica para unidades de conservação, mas também da 

distribuição de terras, da irregularidade fundiária, do encontro de 

modos de vida e do avanço da fronteira do grande capital na 

Amazônia604. Enfim, conflitos que ilustram políticas passadas – e 

também atuais – em relação ao acesso à terra e a um princípio de 

preservação ambiental que aparta o homem do meio. Mais do que a 

própria ocupação do Parque, as medidas ali adotadas comprometem 

603 Não há precisão quanto ao número, também, em função da inexatidão das 
coordenadas por onde passara a linha demarcatória do Parque até sua última 
alteração em 2012. Após essa recente mudança de perímetro, não foram 
realizados levantamentos da ocupação em seu interior. 
604 MARTINS, José de Souza. Fronteira. São Paulo: Hucitec, 1997. 
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o efetivo funcionamento dessa unidade de conservação e seu papel 

na preservação do ecossistema amazônico. 

Sabe-se muito pouco sobre as comunidades do Parque e, ainda 

assim, o ranço de políticas passadas faz com que os órgãos 

administradores as vejam como a ponta de lança da devastação do 

meio. Alega-se que à presença das comunidades é inerente a 

degradação ambiental. Apregoa-se que mesmo as que se marcam 

pelo manejo sustentável e atividades de subsistência sofrerão a 

dissolução de seu modo de vida, dando lugar às atividades voltadas à 

produção para o mercado, e até abrirão caminho ao avanço do 

latifúndio. 

Essa análise acaba por dizer mais dos seus sujeitos do que das 

próprias comunidades. Associa-se, sem o menor cuidado, a condição 

campesina a um estágio de evolução social pré-capitalista. Como 

cristalizado e atrasado e não apenas como algo diferente e não 

passível de comparação. A compreensão dos apossamentos destes 

camponeses é necessária para poder pensar essa forma de vida e 

ocupação territorial como, também, uma forma de proteção à 

floresta. Longe de ser a porta de entrada, essas ocupações 

representam, antes, e muito mais, um obstáculo a transformações de 

um modo de vida menos degradante em relação ao meio e ao avanço 
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do latifúndio. O campesinato se recria e essa resistência pode 

constituir uma significativa força de reação.605 

Na sequência de imagens de satélite dos anos de 1986, 1992, 

1996, 2001 e 2003 (Figura 6.3) pode-se notar o avanço de pressões 

antrópicas sobre o limite do Parque Nacional da Amazônia. No limite 

que contorna em arco a cidade de Itaituba, percebe-se claramente 

quem exerce essa pressão: pequenos colonos. Porém, é importante 

notar que eles são “empurrados”, dia a dia, em direção à reserva. 

Quase a totalidade deles já esteve em outros pequenos lotes de terra 

nas proximidades. Nesses locais, hoje, só encontramos fazendas, a 

maioria delas de pecuária, com grandes extensões e altos índices de 

desmatamento. A Figura 6.4 é bastante ilustrativa: pode-se ver que, 

até o limite do Parque, quase a totalidade das terras está invadida 

por latifúndios (desconhecemos algum que não tenha titulação, no 

mínimo, discutível). 

Sem dúvida, as comunidades do interior do Parque Nacional da 

Amazônia geraram – e geram –, ainda que pequena, uma área de 

devastação ambiental. Porém, a instalação de posseiros acaba por ser 

a efetiva força social capaz de se opor ao livre alastramento das 

imensas pastagens606. Essa barreira de contenção à verdadeira 

devastação é, muitas vezes, derrotada pelos latifundiários e grileiros 

605 Sobre recriação e resistência do campesinato, veja-se, entre muitas outras 
obras, OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino de; MARQUES, Marta Inez Medeiros 
(orgs.). O campo no século XXI: território de vida, de luta e de construção da 
justiça social. São Paulo: Casa Amarela, 2004. 
606 Cf. Oliveira, A fronteira amazônica mato-grossense, citado. 
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apoiados, não raro, pelo Estado. Isso, realmente, vai muito à 

contramão da defesa ambiental. Segundo Fearnside, a pecuária 

(principal atividade dos grileiros lindeiros ao Parque) responde por 

algo em torno de 70% do desmatamento da Amazônia; ao passo que 

a agricultura itinerante (como a dos moradores da reserva) é pouco 

impactante, desmata pequenas porções, e as populações nativas 

manejam as áreas de pousio.607 

 
Figura 6.3 – Transformações, entre 1986 e 2003, das pressões antrópicas 

sobre os limites do Parque Nacional da Amazônia.608  

607 FEARNSIDE, P. “Deforestation in Brazilian Amazonia: the effect of population 
and tenure”. Ambio, n. 22, pp. 537-545, 1993. 
608 A ideia da montagem comparativa dos quadros deve-se a José Karlson Silva, 
Lívia Martins, Elza Silva e Alexandre Carvalho, que também colaboraram com a 
elaboração da figura, todos servidores do Ibama, Itaituba, em 2004.  
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Figura 6.4 – Fronteira entre o latifúndio e os colonos nos arredores do 
Parque Nacional da Amazônia. A marcação em quadriculados amarelos 

corresponde à área ocupada por “fazendas”. Sob listas azuis, fica a área por 
onde se espalham assentamentos e comunidades. 

 

A grande maioria das pessoas que hoje habitam o Parque tem 

um largo currículo de expropriações. A epopeia de um antigo morador 

da reserva é ilustrativa. Em meados da década de 1970, deixa o 

Maranhão após a chegada do “dono” do lugar onde vivia havia 

gerações. Intimidado, tenta o garimpo: dois anos e cinco malárias... 

não é garimpeiro, é um camponês. Sai à procura de um pedaço de 

chão, para em Altamira. Três anos e nova chegada de outro “dono”, 

com papéis na mão. Tenta Marabá, cinco anos, volta para Itaituba, 

quatro anos. Dessa vez vende a terra que ocupa (uma forma 

bastante comum de conseguir um dinheiro de giro) e tenta Santarém, 

daí para Novo Progresso, Castelo dos Sonhos, Moraes de Almeida, 

Trairão, novamente Novo Progresso e, de volta a Itaituba, compra 
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um lote, há seis anos, em uma comunidade dentro do Parque 

Nacional da Amazônia.  

Em 2004, pela primeira vez, não se sentia ameaçado pelo 

“fazendeiro vizinho”, era o Ibama que o avisava que teria de sair – e 

sem direito a nada. 

É ingênuo crer na eficiência da fiscalização como garantia da 

conservação ambiental. A sucateada base do Ibama de Itaituba 

contava, em janeiro de 2005, com apenas um veículo e dois fiscais 

para cobrir bem mais do que os 994 mil hectares do Parque, a 

imensa área dos municípios de Itaituba, Trairão, Jacareacanga, 

Aveiros, Placas e Rurópolis. Porém, mesmo que contassem com bom 

equipamento para a vigilância do Parque, dificilmente deteriam 

madeireiros e grileiros e as demais espoliações. 

Por outro lado, é intrínseco às comunidades o controle 

territorial. A comunidade de Nova Conquista, por exemplo, situada na 

parte central do arco, teve maior sucesso em frear o avanço das 

pastagens do latifúndio vizinho do que qualquer ação de fiscalização. 

O mesmo aconteceu em relação à entrada e às passagens de 

madeireiras por acessos ao Parque que atravessassem a comunidade. 

De forma oposta, a perspectiva de aliança de comunidades com 

grileiros e madeireiros acena com a possibilidade de uma parceria de 

grande eficiência na extração criminosa de recursos da reserva. 

Por muitos anos, sem anuir com a permanência, nem 

vislumbrar qualquer medida para realocar os habitantes do Parque, e 

nem tampouco conseguir coibir a entrada de novos moradores, o 
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Ibama (e posteriormente o ICMBio) limitou-se a lhes impor 

restrições, que, caso seguidas, tornariam impossível a sua 

sobrevivência. Há tempos, a mais completa falta de recursos e 

pessoal não permitiu ao órgão sequer pensar em qualquer ação de 

maior espectro em relação àquela população. Suas ações sempre se 

basearam em impedir as atividades extrativas e agrícolas, sem as 

quais se torna impossível a vida daqueles moradores. A conservação 

das estradas que ligam essas comunidades à cidade de Itaituba é 

proibida e isso casa com os interesses da fiscalização, por acreditar 

ela que, com más condições de vida no interior do Parque, os 

moradores irão preferir morar do lado de fora da reserva. A partir de 

uma lógica bizarra, deduz-se que, caso as comunidades contem, por 

exemplo, com estradas para escoar o pequeno excedente de sua 

produção de subsistência, elas irão aumentar seus plantios e, com 

isso, degradar a área. 

A gestão do Parque até 2004 procedia absolutamente dentro da 

lei: atividades agrícolas, caça, pesca, estradas e a própria habitação 

dentro de parques nacionais são proibidas pelo Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (Snuc). Dos métodos pelos quais se 

efetivava esse controle, porém, como dissemos, não se pode afirmar 

a mesma legalidade. É voz uníssona entre os moradores locais o 

relato de abusos sofridos por ocasião das incursões de fiscalização do 

Ibama. Segundo moradores de várias comunidades, foram frequentes 

as invasões de domicílio (para procura de armas de caça), ameaças e 

outras hostilidades – chegam ao absurdo de furar as panelas das 
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famílias, supondo que, sem ter onde cozinhar, elas não mais 

caçariam. 

Deixando de lado a truculência e os critérios de legalidade do 

histórico das ações da fiscalização, pode-se dizer que essa estratégia 

é, no mínimo, infantil.  

Ora, como já dito, é padrão no caso dos moradores das 

comunidades do interior da reserva um histórico de luta por acesso à 

terra. Se hoje vivem dentro do Parque Nacional da Amazônia, não é 

por preferirem o status de moradores de uma unidade de 

conservação de proteção integral mas sim, por não haver 

possibilidade de acesso à terra em outro local. Na imensidão de 

terras públicas na Amazônia destinadas, inclusive, à reforma agrária, 

por incrível que pareça, não há lugar para viver. A absurda crença 

nas restrições impostas como motivadoras da evasão do Parque não 

considera a real situação de a questão não ser de “preferência”, mas 

de possibilidade. A chefia do escritório do Ibama de Itaituba na 

gestão de 2004 e 2005 começou a se sensibilizar a respeito. Porém, 

atados à legislação e à falta de políticas adequadas, desdobram-se 

tentando agir numa tênue linha premida entre esta realidade e a 

prevaricação. 

Os moradores das comunidades do interior da reserva 

acabaram transformados em bodes expiatórios da ameaça ambiental, 

ao passo que os efetivos agressores do Parque, grileiros, madeireiros, 

políticos promiscuamente ligados a grupos econômicos, são 

ignorados. A soma do desmatamento de todas as comunidades nos 
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últimos vinte anos é proporcionalmente ínfima se comparada aos 

números de uma única derrubada de Walmir Climaco, atual prefeito 

de Itaituba e dono de um conglomerado de empresas que inclui 

madeireira, fazendas e a sucursal da TV Liberal (afiliada da Rede 

Globo) em Itaituba. Climaco, em agosto de 2004, fora multado em R$ 

1,2 milhão por ter desmatado ilegalmente 746 hectares no interior de 

uma unidade de conservação.609 

 

 
Fotografia 6.23 – Comunidade São Luiz do Tapajós, margem direita do rio 

Tapajós, proximidades do Parque Nacional da Amazônia. Era importante 
entreposto para os garimpos do Tapajós até a abertura da Transamazônica. 

 

609 Cf. “Ibama multa candidato a prefeito por extrair madeira em reserva”, 
Folha de S. Paulo, 26 ago. 2004. 
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6.2.3 Culturas tradicionais: fúteis saberes, perniciosas 

perspectivas 

Os desgastes e as consequências sociais e ambientais 

desastrosos deixados pelos eventos de expropriação das populações 

de suas terras, assim como o crescente reconhecimento de que 

populações tradicionais e indígenas se utilizam de maneira mais 

sustentável dos recursos naturais, culminaram com mudanças nas 

políticas ambientais para a criação e implementação de reservas 

cujas categorias de uso permitem o manejo e a residência de 

populações humanas.610 

Chegou-se, em 1986, na conferência da IUCN, em Ottawa, 

sobre “Conservação e desenvolvimento: pondo em prática a 

estratégia mundial para a conservação”, a discutir a relação entre 

populações tradicionais e unidades de conservação, recomendando-se 

[…] de maneira mais incisiva, que os povos tradicionais 

não devem ter seu modo de vida alterado se decidirem 

permanecer na área do parque, ou que não sejam 

reassentados fora dela sem seu consentimento (IUCN, 

1986).611 

Vale lembrar que, na área de abrangência da SR30, 27 das 40 

unidades de conservação existentes pertencem à categoria de uso 

610 WILSHUSEN, P. R.; BRECHIN, S. R.; FORTWANGLER, C. L.; WEST, P. C. 
“Reinventing a Square Wheel: critique of a resurgent ‘Protection Paradigm’”. 
Society and Natural Resources, n. 15, pp. 17-40, 2002. 
611 Diegues, O mito moderno da natureza intocada, citado, p. 103. 
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sustentável. Porém, mesmo nessas reservas onde se permite a 

ocupação, há como reproduzir formas de opressão sobre as 

populações nativas, que, muito comumente, derivam em degradação 

ambiental.  

Conservação intrinsecamente implica a restrição no uso dos 

recursos naturais. Não falamos apenas de normas expressas em leis, 

mas de todas as formas de regulamentação de conduta em relação 

ao meio às quais as mais diferentes sociedades sempre se 

submeteram. Entendemos por “restrições”, por exemplo, um grupo 

proibir a caça de determinado animal, em determinada época, seja 

por força da legislação federal, seja por fundamentações míticas. 

Ambas regulam e controlam o acesso aos recursos naturais e, por 

vias várias, têm a intenção focada na preservação.  

Índios, beiradeiros, caboclos, varzeiros, ribeirinhos etc. 

dependem da disponibilidade dos recursos para sua subsistência e, ao 

longo de gerações, desenvolvem complexos comportamentos e 

códigos de conduta para administrar esses recursos de modo a 

garantir equilíbrio entre o uso e a capacidade de regeneração do 

meio. Em geral, nas terras dessas sociedades mais ambientalmente 

sustentáveis, criam-se áreas de proteção. Ironicamente, tais 

populações, já ricas em práticas viáveis de uso de recursos, irão, 

então, se defrontar com restrições adicionais às que carregam 

culturalmente. Estas são contínuas, sucessivas, e aplicam-se ao 

coletivo. Enquanto as últimas são entendidas como legítimas, as 

“decretadas” e as vindas com os planos de manejo são impostas. 
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Steven Brechin et al. lembram que “até a intervenção 

[conservacionista] mais bem-intencionada é, em determinado grau, 

uma imposição de conhecimentos e de práticas”612. A natureza 

impositiva e a ausência de participação e negociação tingem as 

restrições com os tons da ilegitimidade aos olhos da população local, 

tornam-se fontes de conflito e tensão e culminam com o não 

cumprimento das regras e leis ambientais. Quando também 

incongruentes com aquelas de seus costumes, fazem, ainda, 

degenerar as práticas de manejo desenvolvidas ao longo de sua 

história.  

Como estratégia para mitigar os efeitos dessa intromissão, ou 

minimizar as tensões associadas com a impossibilidade de uso de 

recursos de acordo com os costumes locais, governo e entidades 

ambientalistas oferecem às populações pacotes alternativos de 

“desenvolvimento sustentável”. Geralmente, nesse embrulho seguem 

ações assistencialistas, provendo as populações de unidades de 

conservação com serviços básicos de saúde e educação, por exemplo. 

Direitos mínimos ganham conotação paternalista e certo tom de 

contrapartida. Ou, ainda, incentivos e compensações financeiras vêm 

a troco do cumprimento das “novas” regras de preservação da 

natureza. 

612 BRECHIN, S. R.; WILSHUSEN, P. R.; FORTWANGLER, C. L.; WEST, P. C. 
“Beyond the Square Wheel: toward a more comprehensive understanding of 
biodiversity conservation as social and political process”. Society and Natural 
Resources, n. 15, pp. 41-64, 2002. p. 46.  
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Também, esses projetos importados, de feições bem ocidentais, 

visam, no limite, o aumento de renda (que não necessariamente 

indica melhoria de vida) das populações. Acabam por convidá-las a 

denegrir valores culturais originários ao introduzir conceitos, 

necessidades e costumes alheios ao seu modo de vida. Triste de ver, 

vítima de um desconcertante etnocentrismo, o entendimento sobre 

“melhoria de vida” da população local é referenciado pela concepção 

do, sempre urbano, formulador do plano. Implanta-se, aí, um 

processo que se esforça em demover um modo de vida para a 

chegada de outro, trabalha-se por implantar, na terra, um 

degradante princípio urbano-industrial. Populações que viam a terra e 

seus recursos, num todo coeso, como território de vida (subsistência, 

tradições, relações familiares, festas, educação, amor, morte etc.), 

começam agora a encará-los também como oportunidades de 

geração de renda e, no extremo, a estabelecer relações de produção. 

Não se questiona a meta das unidades de conservação de uso 

sustentável. De fato, talvez essa seja a única alternativa a pôr em 

prática. Também, é fato, a implementação de programas para o uso 

alternativo de recursos naturais é suscetível às falhas inerentes ao 

caráter recente desses programas. Contudo, é vital questionar pontos 

das atuais estratégias de conservação da biodiversidade usadas com 

populações das unidades de conservação de uso sustentável. As 

restrições ao uso de recursos devem respeitar as práticas da cultura 

local e, principalmente, ser extensivamente discutidas para ganhar 

um mínimo de legitimidade. Embora complexos e lentos, esses 

processos podem surtir efeito duradouro e produtivo em longo prazo. 
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De forma geral, as coisas parecem rumar nessa direção. 

Avançam processos onde se valorizam o saber nativo, discutem-se 

formas de lhes resguardar o direito à propriedade intelectual de suas 

tecnologias e, principalmente, as políticas públicas – ao menos em 

teoria e em alguns casos – já não veem essas populações como 

ameaça, mas como fonte de tecnologias de conservação. 

Há casos que parecem rumar nessa direção. Algumas reservas 

de desenvolvimento sustentável implantam processos onde se 

valoriza o saber nativo e discutem-se formas de resguardar, às 

populações originais, o direito à propriedade intelectual de suas 

tecnologias. Nesses casos, as políticas públicas não veem essas 

populações apenas como ameaça, mas também como fontes de 

conhecimento para a conservação. 

Contudo, esse esboço de mudança, com gestos de 

reconhecimento e respeito, levanta, em certos meios, uma ativa 

reação. Recentemente intensifica-se um volume de publicações onde 

se argumenta que as estratégias de conservação que permitem a 

permanência de populações humanas em áreas protegidas falham 

vexatoriamente. Dadas as situações emergenciais de degeneração 

progressiva da estrutura e do funcionamento dos ecossistemas, as 

áreas de proteção estrita são vistas como os últimos jardins do Éden 

para boa parte da biota tropical613. Juntamente com esse argumento, 

os autores reconhecem que as reservas nos países em 

613 TERBORGH, J. Requiem for Nature. Washington, DC: Island Press, 1999; 
GALETTI, M. “Indians within Conservation Units: lessons from the Atlantic 
Forest. Conservation Biology, n. 15, pp. 798-799, 2001. 
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desenvolvimento (coincidentemente, as zonas de maior 

biodiversidade) são gerenciadas sem eficiência e, portanto, não 

fornecem proteção adequada para a natureza que abrigam. Com base 

em tais asserções, parte da comunidade ambientalista propõe ênfase 

renovada às unidades de conservação, incluindo o uso de práticas 

autoritárias e repressivas. 

Em outra esfera de debate, os que se colocam em favor da 

utilização de áreas protegidas, onde populações humanas possam 

residir e fazer uso de recursos, argumentam que áreas de proteção 

estrita falharão a longo prazo porque: 1) geralmente não possuem 

apoio político das comunidades locais; 2) forçam pressões de 

atividades humanas em seu entorno (graças, também, às 

expropriações). Argumenta-se ainda que reservas de uso sustentável 

podem ser mais efetivas porque: 3) são facilmente controladas e 

protegidas por seus próprios moradores; 4) promovem o uso 

sustentável de suas florestas e, finalmente, 5) não existem 

evidências contundentes de extinções expressivas em áreas que são 

manejadas tradicionalmente.614 

Voltando àqueles que argumentam que o futuro da 

biodiversidade pode estar em risco se mantido nas mãos de 

comunidades rurais, indígenas ou tradicionais, cujos estilos de vida 

614 SCHWARTZMAN, S.; MOREIRA, A.; NEPSTAD, D. “Rethinking tropical forest 
conservation: perils in parks”. Conservation Biology, n. 14, pp. 1351-1357, 
2000; SCHWARTZMAN, S.; NEPSTAD, D.; MOREIRA, A. “Arguing tropical forest 
conservation: people versus parks”. Conservation Biology, n. 14, pp. 1370-
1374, 2000. 
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podem eventualmente se modificar em um futuro de globalização 

econômica e expansão do capitalismo615, curiosa é a visão que 

apresentam sobre diferentes modos de vida e produção. Não 

entendem a cultura do camponês, do índio e do caboclo com sentido 

próprio e veem no capitalismo um ponto de chegada, um topo de 

evolução para o qual rumariam todas as sociedades. Em uma visão 

simplista e reducionista, essas formas de vida e de ocupação do 

espaço são tidas como estágios de transição entre o feudalismo (ou 

qualquer outra organização socioeconômica “primitiva”) e o 

capitalismo. Mais do que rumar ao capitalismo, os valores do modo 

de vida ligados à terra podem agir em resistência a ele. 

Para ilustrar o cerne ideológico desse movimento protecionista, 

é válido transcrever alguns trechos emblemáticos. Alan Rabinowitz, 

conhecido cientista ligado à Wildlife Conservation Society, referindo-

se ao livro de Terborgh616, argumenta: 

 […] Terborgh avisa, o desenvolvimento sustentável é 

inatingível… A conservação da biodiversidade está 

condenada à falência quando baseada em processos 

“de baixo para cima” que dependem em aceitação 

voluntária. Como ele, eu defendo uma abordagem “de 

cima para baixo” para a conservação da natureza… 

porque, na maioria dos países, é o governo, não as 

615 Terborgh, Requiem for Nature, citado; _____. “The Fate of Tropical Forests: 
a matter of stewardship”. Conservation Biology, n. 14, pp. 1358-1361, 2000; 
REDFORD, K.; SANDERSON, E. “Extracting humans from nature”. Conservation 
Biology, n. 14, pp. 1362-1364, 2000; Galetti, “Indians within Conservation 
Units”, citado. 
616 Terborgh, Requiem for Nature, citado. 
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pessoas em torno das áreas protegidas, que decidem 

ultimamente o destino das florestas e da vida 

selvagem.617 

Na mesma toada, van Schaik e Kramer acreditam que: 

Os governos das nações civilizadas têm o dever de 

pedir a seus cidadãos que aceitem restrições em suas 

liberdades de ação quando isto serve ao bem comum… 

No caso de parques de florestas tropicais, os governos 

podem tomar áreas de floresta como propriedade 

nacional porque elas servem a interesses nacionais e 

internacionais.618 

E Sanderson & Redford buscam o extremo: 

A solução de longo prazo mais efetiva é a de fornecer 

ajuda com o objetivo de melhorar a infraestrutura 

urbana que encoraja o desenvolvimento industrial. Esse 

desenvolvimento agiria como uma fonte de emprego 

para os supranumerários pobres da zona rural, da 

mesma maneira como no Hemisfério Norte, a 

população rural extra foi absorvida nas cidades em 

desenvolvimento. A industrialização e a urbanização no 

mundo tropical estão se procedendo segundo essa 

tendência histórica, e devem levar a reduções 

significantes de pressão, se as opções disponíveis para 

617 RABINOWITZ, A. “Nature’s last bastions: sustainable use of our tropical 
forests may be little more than wishful thinking”. Natural History, n. 108, pp. 
70-72, 1999. 
618 KRAMER, R. A; VAN SCHAIK, C. P.; JOHNSON, J. (eds.). Last Stand: 
protected areas and the defense of tropical biodiversity. New York: Oxford 
University Press. 1997. p. 218. 
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as pessoas são mais atraentes que a agricultura de 

subsistência ou extração.619 

Antônio Carlos Diegues contextualiza a aplicação dessa política 

à sombra do autoritarismo do regime militar, entre 1970 e 1986, 

período em que mais foram criadas unidades de conservação. Para o 

autor, “a criação dessas unidades era feita de cima para baixo, sem 

consultar as regiões envolvidas, ou as populações afetadas em seu 

modo de vida pelas restrições que lhes eram impostas quanto ao uso 

dos recursos naturais”.620 

A pesquisadora Edviges Ioris, durante contato com 

comunidades da Floresta Nacional do Tapajós (Flona Tapajós), 

registrou em campo a espoliação da população da Amazônia sob o 

argumento da preservação ambiental. 

No caso da Flona Tapajós, embora prevendo a ausência 

de moradores, não foi realizado nenhum levantamento 

populacional ou fundiário previamente à sua criação. 

Mesmo assim, seus limites incidiram sobre a área de 

vários núcleos populacionais. Os limites da Flona 

Tapajós recaíram sobre as áreas de dezoito 

comunidades localizadas na margem direita do rio 

Tapajós; [...] Além das áreas destes núcleos 

populacionais, os limites da Flona incidiram também 

sobre parte dos lotes do Projeto Integrado de 

619 SANDERSON, E.; REDFORD, K. “Biodiversity politics and the contest for 
ownership of the world’s biota”. In: Kramer et al., Last stand, citado, p. 122. 
620 Diegues, O mito moderno da natureza intocada, citado, p. 116. 
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Colonização Itaituba (PIC-Itaituba), no qual, em 1973, 

já estavam assentadas 571 famílias.621 

A imposição dos limites da Flona Tapajós sobre as áreas 

destas comunidades tem gerado um clima de 

instabilidade por conta de vários fatores. Primeiro, pela 

iminência em serem desapropriadas de suas terras. 

[...] Além disso, pela indefinição sobre as formas de 

utilização dos recursos naturais que elas vinham 

tradicionalmente desenvolvendo. […] 

Como a definição legal das Florestas Nacionais exigia a 

ausência de moradores no interior dos limites, a 

imposição dos limites da Flona Tapajós sobre a área 

destas comunidades gerou um intenso processo 

conflitivo.622  

Vale lembrar, a criação de unidades de conservação, levando no 

bojo a negação da existência do habitante original, foi mais uma das 

táticas usadas pelo Estado para tirar da região seus verdadeiros 

donos e promover a instalação de grandes grupos econômicos 

nacionais e internacionais. A implantação de reservas de proteção 

integral era recomendada essencialmente, pela IUCN, para áreas 

desabitadas (ver X Assembleia Geral da IUCN, 1969, Nova Déli623). 

Ainda assim, no Brasil, cinco anos depois, isso continuava não sendo 

aceito. A decretação da reserva de proteção integral sobre terra 

habitada não era por desconhecimento da existência de pessoas na 

região; mas, antes, integrava a estratégia de propagar a Amazônia 

como “a terra sem gente”, “o imenso vazio demográfico”, o lugar 

621 Ianni, Colonização e contra-reforma agrária na Amazônia, citado, p. 62. 
622 Ioris, Conflitos em Unidades de Conservação..., citado, p. 4-6. 
623 Apud Diegues, O mito moderno da natureza intocada, citado. 
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“onde só existiam matas. E lendas. O mito e o medo”624. Era vital a 

construção de tal imagem para legitimar a entrega da Amazônia ao 

grande capital privado, sob o argumento de que esse seria o caminho 

para “transformar o berço esplêndido num país desenvolvido”.625 

O oeste do Pará foi um paradigma desse processo. Só em 1974 

se decretaram mais de 1,6 milhão de hectares de área protegida 

integralmente: o Parque Nacional da Amazônia e a Floresta Nacional 

do Tapajós626. A localização dessas duas reservas indica a análise 

geopolítica que a precedeu: 

O PIN também suportou a implementação de uma 

extensa rede de estradas para facilitar a ocupação dos 

espaços considerados “vazios”. Neste processo de 

ocupação da fronteira amazônica, o traçado das 

rodovias Transamazônica e Santarém-Cuiabá 

apresentava uma importância estratégica fundamental 

para interconectar o país de norte a sul, de leste a 

oeste. É sugestivo que é precisamente neste ponto, 

onde estas duas rodovias interceptam-se, que a Flona 

Tapajós foi estabelecida.627 

624 Anúncio da construtora Queiroz Galvão, responsável pela construção do 
trecho Altamira-Itaituba da rodovia Transamazônica, apud Realidade, ano VI, n. 
67, Especial “Amazônia”. [São Paulo]: Ed. Abril, out. 1971. p. 316. 
625 Anúncio do Montepio Nacional dos Bancários apud Realidade, citado, p. 325. 
626 Ainda que, atualmente, as florestas nacionais integrem a categoria de uso 
sustentável, até 1994 (Decreto no 1.298), não era permitida a ocupação 
humana no interior das florestas nacionais, mesmo quando se tratava de 
habitantes anteriores à criação da unidade de conservação. Cf. Ioris, Conflitos 
em Unidades de Conservação..., citado. 
627 Ibid., p. 4. 
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Essas políticas ambientais, mescladas a interesses econômicos 

e estratégias de opressão popular, arrogam-se o direito de decidir 

pela maneira como as pessoas que há gerações habitam a região irão 

gerir o meio – muitas vezes, sustentável, graças às formas pelas 

quais é manejado por essas mesmas pessoas. Porém, as autoridades 

responsáveis bravateiam que, sem a “douta ingerência” urbana, 

essas populações degradariam, ao limite da extinção, o espaço do 

qual depende sua própria subsistência. Creem ser necessário tolhê-

las e regulamentá-las por não terem competência para gerir seu 

antigo chão. Tamanha prepotência parte de um modus operandi 

bastante antigo, que irracionaliza certos grupos e classes sociais: as 

populações são vistas como doentes, inaptas a responder por si e por 

seu meio. Nada de novo, deficientes mentais, mulheres, minorias 

étnicas, homossexuais, pobres etc. sempre foram vítimas desse tipo 

de argumentação para que se legitimasse a coação sobre tais grupos 

e o direito de sujeitá-los às restrições do dominador. 

Como afirmado, no caso das populações residentes em 

unidades de conservação, as medidas de regulamentação de suas 

vidas, despencadas após o decreto de criação da reserva ambiental, 

via de regra são conflitantes com seus modos de produção, sua 

cultura, e conflitantes até com suas próprias restringências ao uso 

dos recursos do meio. Essas populações manejam seu espaço 

segundo restrições culturais, calcadas em um modo próprio de 

apreensão da realidade. Geralmente, os limites para o uso de 

recursos impostos aos residentes em unidades de conservação vão de 

encontro às normas de conduta, restrições e costumes construídos e 
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transmitidos ao longo dos anos. Dificilmente essas normativas 

estabelecidas de “cima para baixo” terão legitimidade entre o grupo. 

Ainda mais, a imposição de limites às suas atividades 

socioeconômicas cerceia uma tecnologia e um conhecimento, valiosos 

sobre o ambiente e as relações com seus diversos componentes. 

Vale notar: restringir o uso dos recursos do meio implica, 

indefectivelmente, diminuição da interação do homem com esse 

espaço. Meio ambiente e homem. Uma triste cadeia se lhes anuncia: 

menor interação, menor conhecimento; maior distância, menor troca; 

sem consortismo, sem sustentante. Duas perdas, um ambiente se 

degrada; um modo de vida jaz. Um ambiente, muitas vezes, 

irrecuperável; uma cultura que representa eficaz ferramenta em 

conservação, a mais efetiva reação ao meio de vida urbano-

industrial. 

Com constrangedora cotidianidade, isso se repete, reproduzindo 

um modelo que norteia desde antigas unidades de conservação até 

projetos contemporâneos. Novamente, colhemos o exemplo no 

trabalho de Edviges Ioris: 

Não obstante a importância da mata para a unidade 

produtiva familiar, para os caboclos da Flona Tapajós, a 

criação da reserva afetou particularmente sua relação 

com as áreas de mata. […] desde a criação da Flona, as 

atividades de caça e de extração de outros recursos 

florestais foram severamente limitadas por conta dos 

regulamentos da unidade de conservação. Quando eu 

estava em campo, a atividade de caça era praticamente 

um tema tabu para ser comentado, pois as pessoas 
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temiam repressões por parte de direção da Flona. Além 

disso, eles me mostraram diversas áreas no interior da 

mata que eles disseram que costumavam trabalhar, 

mas que haviam parado por proibição da direção da 

Flona. Embora estes aspectos ainda demandem mais 

investigações, é importante ressaltar que, em qualquer 

circunstância, o conhecimento sobre estas comunidades 

passa necessariamente pela compreensão da sua 

relação com a Flona Tapajós, cuja criação e 

regulamentação alterou profundamente suas 

tradicionais formas de organização social e manejo dos 

recursos naturais. É, principalmente, no embate entre 

suas diferentes formas de entendimento sobre os 

recursos naturais que a relação entre a Flona Tapajós e 

as comunidades que lá se encontram deve ser 

entendida […].628 

Soma-se à discussão ambiental uma questão que vai além da 

justiça social e remete, antes, ao respeito aos direitos do homem em 

um dilema essencialmente ético. Porém, em detrimento de todo esse 

debate, vários – e bem financiados – ambientalistas entendem seus 

próprios valores e seu modo de vida urbano como uma espécie de 

cume da evolução cultural, para o qual convergiriam, 

invariavelmente, todas as mais diversas formas de desenvolvimento 

socioeconômico. Ao acreditar-se postado no vértice apical das 

transformações sociais, esse ambientalista entende a dissolução, em 

sua própria imagem, de qualquer diferente traço do “outro”, apenas 

como uma questão de tempo. Se, então, os caboclos, índios e 

camponeses em geral aderissem a um modo de vida e produção 

628 Ibid., p. 10. 
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insustentáveis ambientalmente, nada mais correto do que defender o 

isolamento entre homem e meio e, no caso da completa 

impossibilidade dessa separação, valer-se-ia do despotismo 

ambiental que se nutre da fantasia da eficácia do autoritarismo 

repressivo contra as populações que vivem da terra. Assim, se 

justificaria o controle opressivo da população em prol da defesa da 

natureza. 

No Brasil, o argumento ambientalista, ao traçar estratégias de 

opressão popular, encontra acolhida junto a uma tradição que vem de 

longe. Rabinowitz e Terborgh, por exemplo, enquadram-se com 

precisão em correntes numerosas do pensamento brasileiro. Carlos 

Nelson Coutinho, ao comentar “os efeitos da ‘via prussiana’629 

sobre a intelectualidade brasileira”630, explica o processo de 

modernização socioeconômica no Brasil como algo vindo de cima 

para baixo, oriundo das elites dominantes e alheio às classes 

populares. O autor determina nosso desenvolvimento pela “via 

prussiana” como causa direta do não desenvolvimento – como 

coletivo e não como valores isolados e individuais – de uma 

intelectualidade posta ao seu essencial papel: “expressar a 

consciência social das classes em choque ou de um bloco de 

629 Conceito de Georg Lukács que, de forma redutível, pode ser entendido como 
“revolução passiva”; processo de restauração político-social que parte do alto, 
do poder constituído, e não das camadas populares. Cf. COUTINHO, C. N. “Os 
intelectuais e a organização cultural”. In: _____. Cultura e sociedade no Brasil: 
ensaios sobre ideias e formas. 2. ed., Rio de Janeiro: DP&A, 2000. 
630 Idem. 
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classes sobre o conjunto de seus aliados reais ou potenciais”631. 

Ou, ainda pior, como a “produção de conhecimento acadêmico” 

brasileira, foi, em diversos momentos, favorável ao estado de 

dominação sobre o povo. 

Van Schaik e Kramer propõem, sob a égide da preservação 

ambiental, a destruição do modo de vida do camponês, do 

caboclo, do índio etc. Sugerem a sua transformação em proletários, 

ignorando o potencial dessas populações, como crítica opositora ao 

modo capitalista de produção, que, sabidamente, é a grande força 

motriz da degradação ambiental632. A comunhão com as ideias de van 

Schaik e Kramer, no Brasil, ainda tem um adicional de absurdo que, 

infelizmente, é muito repetido por certas linhas de ecólogos: teme-se 

o pequeno camponês e conta-se, para detê-lo, com o Estado, que, 

ironicamente, sempre se aliou ao grande capital e promoveu os 

verdadeiros danos ambientais. Nada se comenta (como se não fosse 

da esfera desses cientistas, como se não fossem grandes 

devastadores do meio) sobre a miséria, a má distribuição de renda, o 

latifúndio e a estrutura concentradora de terras, que, quando não 

respondem diretamente pela agressão ao interior e entorno das 

unidades de conservação, respondem por dinâmicas que pressionam 

camponeses sobre os limites e recursos das reservas. 

631 Ibid., p. 52. 
632 PORTO-GONÇALVES, C. W. O desafio ambiental. Rio de Janeiro: Record, 
2004. 
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A posição desses cientistas da conservação vai ao encontro do 

autoritarismo elitista de pensadores brasileiros como Farias Brito, 

Gilberto Freyre, Oliveira Vianna, Miguel Reale, Francisco Campos e 

outros. Leandro Konder, referindo-se a falas desses e de outros, 

comenta:  

O pluralismo da ideologia da direita pressupõe uma 

unidade substancial profunda, inabalável: todas as 

correntes conservadoras, religiosas ou leigas, otimistas 

ou pessimistas, metafísicas ou sociológicas, moralistas 

ou cínicas, cientificistas ou místicas, concordam em um 

determinado ponto essencial. Isto é: em impedir que as 

massas populares se organizem, reivindiquem, façam 

política e criem uma verdadeira democracia.633  

Ioris mostra, na Floresta Nacional do Tapajós, um exemplo 

dessa organização e reivindicação popular que sempre desperta tanta 

paúra: 

As primeiras informações sobre as comunidades que lá 

[Flona Tapajós] se encontravam foram produzidas 

somente em 1978, quando o IBDF começou um 

levantamento para desapropriá-las de suas respectivas 

áreas. O relatório contendo os resultados deste 

levantamento é o único documento que eu encontrei 

nos arquivos do Ibama que apresenta procedimentos 

adotados pelo órgão entre 1978 e 1983. Segundo as 

comunidades, foi através deste levantamento que elas 

ficaram sabendo da criação da Flona e, que elas seriam 

desapropriadas de suas terras […]. As comunidades, 

633 KONDER, L. “A unidade da direita”. Jornal da República, São Paulo, 20 set. 
1979. p. 4. 
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por seu lado, não aceitaram as propostas de 

desapropriação e empreenderam um forte movimento 

de resistência. 

Em resposta a esta resistência, o IBDF, então, decidiu 

excluir uma área da Flona para as comunidades. A 

decisão de excluir uma área para elas foi apresentada 

para alguns de seus membros em uma reunião no dia 9 

de maio de 1983, na sede do IBDF em Santarém. O 

relatório da reunião não informa o tamanho da área 

que seria destinada, apenas afirma que todas as 

pessoas presentes à reunião “foram unânimes em 

aceitar a proposta do IBDF” (IBDF/Flona Tapajós 1983). 

Segundo as pessoas das comunidades com quem 

conversei durante o levantamento em 1996, o IBDF 

havia promovido esta reunião com pessoas das 

comunidades convidadas aleatoriamente, que não eram 

reconhecidas como seus representantes e, portanto, 

não tinham legitimidade para negociar. 

Embora este encontro tenha ocorrido em maio, no mês 

anterior, em abril, o IBDF já tinha contratado os 

serviços topográficos do 8° Batalhão de Construção e 

Engenharia do Comando Militar da Amazônia (8° BEC) 

para excluir 27,600 ha da Flona para as comunidades. 

Esta área tinha uma extensão média de 4 km da beira 

do rio em direção ao interior da mata, menos da 

metade da área reivindicada pelas comunidades. 

Quando o 8° BEC estava executando os serviços de 

demarcação da área, em setembro, as comunidades 

foram até o local e impediram a continuação dos 

trabalhos. A paralisação dos trabalhos foi notificada 

pelo 8° BEC ao IBDF, através de ofício, o qual consta 

que: “Devido ao estado de tensão reinante na área, há 

preocupação deste Comando quanto à segurança dos 

funcionários desta Unidade” (BEC, ofício n° 11/STS). 
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Segundo as comunidades, a demarcação dos trabalhos 

foi interrompida porque a área não contemplava suas 

reais necessidades […].634 

Como ocorrido na Floresta Nacional do Tapajós e, em curso no 

Parque Nacional da Amazônia e no resto do país, a tão temida 

mobilização dá as caras. Verifica-se a reação das populações do 

campo, que vêm se organizando e começam a resistir frente à 

expulsão e à desorganização de seu modo de vida. Isso ganha 

viabilidade por meio de alianças com movimentos sociais como 

Movimento dos Seringueiros, MST, Atingidos pelas Barragens, Povos 

da Floresta na Amazônia Brasileira etc. Os movimentos sociais que 

lutam pelo acesso à terra incorporam-se e são incorporados a 

movimentos de conservação. Mesmo quando não articulados com 

outros movimentos e, mesmo, entre si, pode-se ver o potencial de 

resistência dessas populações e quanto colaboram na construção de 

um modelo de conservação que se liberte dos enlatados importados 

dos países do Norte “que não refletem as aspirações e os conceitos 

sobre a relação homem/natureza nos países do Sul”. 

Silenciosamente, essas populações constroem um paradigma de 

conservação ambiental, com efeito, mais profundo e estrutural do 

que todos aqueles pensados por cientistas, ONGs e governos. 

Engana-se quem vê neles pouca força. 

634 Ioris, Conflitos em Unidades de Conservação..., citado, pp. 11s. 
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6.2.4  O empenho do Governo Federal na desafetação do 

Parque Nacional da Amazônia e os interesses sociais 

como escudo aos interesses do hidronegócio 

Após anos de luta das comunidades que ocupam a área 

limítrofe leste do Parque, conhecida como a porção do “arco”, 

inesperadamente, em 12 de agosto de 2011, é publicada a Medida 

Provisória no 542, que “dispõe sobre alterações nos limites do Parque 

Nacional Amazônia, do Parque Nacional dos Campos Amazônicos, do 

Parque Nacional da Mapinguari”. Especificamente falando do Parque 

Nacional da Amazônia, houve a redução de cerca de 25 mil hectares 

na região do arco. 

A tentativa de redução do Parque era esperada, porém, não em 

atenção aos ribeirinhos, mas por conta das pretensões, amplamente 

anunciadas, da construção de um megacomplexo hidrelétrico que 

submergiria porções da unidade. 

Porém, engana-se quem imagina que houve algo de 

despretensioso e autenticamente pensado para a população 

camponesa que ocupava a borda da reserva. 

Com efeito, a desafetação efetivada pela MP 542 em nada 

interferiu nos planos de barramento do Tapajós. A área em questão, 

de fato, atendeu à demanda dos habitantes das comunidades (e 

também de alguns grileiros) instalados no arco do Parque. 

Também havia um antigo argumento técnico para a 

desafetação dessa faixa: levar os limites do Parna aos marcos 
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naturais, quais sejam, os igarapés Tracoá e Arixi. Essa alteração foi 

proposta por ocasião da elaboração do Plano de Manejo do Parna, em 

1979. A alteração foi tão bem aceita na época, que o próprio órgão 

gestor, até o início dos anos 2000, entendia que o Plano de Manejo 

havia de fato mudado os limites e chegou a orientar a população de 

colonos que lá estava a ocuparem a porção, tudo na crença de que a 

área havia deixado de ser unidade de conservação a partir do Plano 

de Manejo. 

Ainda outro ponto sempre foi alegado – e com fundamento –, o 

traçado do arco que se desenhava nos mapas do ICMBio era mera 

abstração. A forma plotada não coincide com o memorial descritivo 

do Parque, pois, seguindo-se a descrição do memorial, o polígono é 

uma forma impossível e não se fecha. 

Enfim, em que pese o permanente perigo de cada vez mais se 

tornar prática constante a desafetação de unidades de conservação, 

não se pode negar que a redução (e é importante lembrar que, aqui, 

é referido somente ao caso do Parque Nacional da Amazônia) 

responde a um apelo social. Isso não deixa de fortalecer a ação 

tomada pelo Governo Federal: a edição da medida provisória. 

E, no que se pode avaliar, é nessa legitimidade que está 

justamente seu perigo. Ao reduzir unidades de conservação por meio 

de medida provisória em um caso em que haja, na desafetação, 

alguma razoabilidade, existe maior chance de se emplacar tal modus 

operandi, a desafetação por MP, e, a partir daí, abrir-se o caminho 

para se abocanhar pelo mesmo modo o grande naco do mosaico de 
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unidades de conservação do Tapajós que obstaculizam os interesse 

das hidrelétricas projetadas para o rio em função de serem 

diretamente afetadas pelos projetos de barramento. A MP 543 não foi 

votada e, após ter sido prorrogada por 60 dias, perdeu sua validade 

em 12 de dezembro de 2011. 

Logo em seguida, o Governo Federal explicita suas intenções 

com a promulgação da Medida Provisória no 558, em 6 de janeiro de 

2012, que dispunha sobre “alterações nos limites dos Parques 

Nacionais da Amazônia, dos Campos Amazônicos e Mapinguari, das 

Florestas Nacionais de Itaituba I, Itaituba II e do Crepori e da Área de 

Proteção Ambiental do Tapajós, e dá outras providências”. 

Nessa nova MP, não só a área do arco, ocupada por colonos, 

era desafetada, mas também deixava de incorporar ao Parque 

Nacional da Amazônia a extensa área de interesse do projeto do 

megacomplexo hidrelétrico do Tapajós, como mostra o Mapa 6.1. 

Aliás, o Parque Nacional da Amazônia não foi a única unidade de 

conservação do oeste paraense atingido pela MP, isso aconteceu com 

todas as outras reservas ambientais que, de algum modo, seriam 

afetadas pelas barragens e, portanto, obstaculizariam sua fácil 

implementação. Os Mapa 6.2 ao Mapa 6.5 ilustram as áreas 

desafetadas. 

O argumento do próprio ICMBio entregava literalmente as 

desafetações como provindas de interesses hidrelétricos: 

Para o presidente do Instituto Chico Mendes, Rômulo 

Mello, o processo é um exemplo da conciliação de 
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diferentes interesses, como os de geração de energia 

para o país, os de criação de novos assentamentos 

agrícolas sustentáveis e de melhoria na gestão efetiva 

dessas Unidades de Conservação. 

[...] 

A Floresta Nacional de Itaituba I teve seus limites 

redefinidos para viabilizar os Aproveitamentos 

Hidrelétricos de São Luiz do Tapajós e de Jatobá, 

excluindo 2,5% de sua área original. A redefinição de 

limites da Floresta Nacional de Itaituba II elimina a 

sobreposição com o Aproveitamento Hidrelétrico de São 

Luiz do Tapajós, com a exclusão de 7,9% de sua área 

original. Já a Floresta Nacional do Crepori teve sua área 

excluída em 0,2% de sua área original para o 

Aproveitamento Hidrelétrico do Jatobá. 

Por fim, a redefinição de limites da Área de Proteção 

Ambiental do Tapajós elimina a sobreposição com o 

Aproveitamento Hidrelétrico do Jatobá, com a exclusão 

de 1,3% de sua área inicialmente decretada.635  

Logo após a promulgação da primeira dessas MPs, a 542, 

Procuradoria-Geral da República (PGR) ajuizou no Supremo Tribunal 

Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4.678 com 

pedido de liminar, a argumentação da PGR é de que o ato sob o qual 

se legislou não era de natureza urgente, ou seja, não se justificaria a 

edição de uma Medida Provisória para implementar empreendimentos 

hidrelétricos que sequer tiveram os respectivos licenciamentos 

ambientais emitidos. Também se argumentou que a MP feria a 

635 Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/portal/comunicacao/noticias/20-
geral/2474-a-reducao-de-limites-em-cinco-uc-representa-conciliacao-de-
interesses>. Acesso em: mar. 2012. 
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Constituição que, em seu artigo 225, determina ao Poder Público a 

definição de áreas e espaços territoriais a serem protegidos em todas 

as unidades da federação, permitindo eventuais alterações ou 

supressões apenas por meio de lei em sentido formal. Os mesmos 

argumentos alimentaram ações contra a segunda MP, a 558. 

A MP 558 foi convertida em Projeto de Lei de Conversão e 

aprovada em votação simbólica, por 68 parlamentares que não se 

manifestaram. 

Esses não são casos isolados. Estudos do Imazon registram 

que, apenas entre 2008 e 2009, 37 propostas (incluindo algumas 

governamentais) foram formalizadas com o objetivo de alterar 48 

unidades de conservação na Amazônia.636 

Como comentado anteriormente, o movimento de desafetação 

de unidades de conservação foi caracterizado por Almeida e Marin 

como uma agroestratégia, onde se intensificam “medidas que 

objetivam remover obstáculos jurídico-formais e político-

administrativos que impedem o ingresso de novas extensões de 

terras no mercado”637. São vários os casos em que as redelimitações 

reduziram unidades de conservação e, incompreensivelmente, 

636 IMAZON. Ameaças formais contra as Áreas Protegidas na Amazônia. 
Disponível em: <http://www.imazon.org.br/publicacoes/o-estado-da-
amazonia/ameacas-formais-contra-as-areas-protegidas-na>. Acesso em: fev. 
2011. 
637 ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de; MARIN, Rosa Acevedo. “Campanhas de 
desteritorialização na Amazônia: o agronegócio e a reestruturação do mercado 
de terras”. In: BOLLE, Willi; CASTRO, Edna; VEJMELKA, Marcel. Amazônia: 
região universal e teatro do mundo. São Paulo: Globo, 2010. p. 141. 
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devolveram à terra destinada o caráter de devoluta. Também há 

casos em que, em vez da redução da unidade de conservação, faz-se 

a recategorização, como no caso do Parque Estadual de Nhamundá, 

no Amazonas, que teve parte de sua área alterada para a categoria 

de Área de Proteção Ambiental (APA).638 

 

 
Mapa 6.1 – Redução no perímetro do Parque Nacional da Amazônia.639 

638 Cf. <http://www.amazonasnoticias.com.br/amazonas/4083--parque-
estadual-nhamunda-e-recategorizado-para-area-de-protecao-ambiental.html>. 
Acessado em maio de 2011. 
639 Esse e os mapas que seguem foram tirados de 
<http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=3494>. 
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Mapa 6.2 – Redução da Floresta Nacional do Crepori. (ISA, citado) 

 
Mapa 6.3 – Redução da Área de Proteção Ambiental do Tapajós. (ISA, 

citado) 
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Mapa 6.4 – Redução da Floresta Nacional Itaituba I. (ISA, citado) 

 
Mapa 6.5 – Redução da Floresta Nacional Itaituba II. (ISA, citado) 
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6.3 As disputas políticas em torno da destinação 

territorial do mosaico de unidades de 

conservação da Terra do Meio 

A população tradicional ribeirinha do alto rio Iriri, habitante da 

área onde foi criada a Estação Ecológica (Esec) da Terra do Meio, vive 

a iminência de ser expropriada da localidade que ocupa há gerações. 

Mesmo que essa expropriação não se dê com a truculência descrita 

no proceder do Parque Nacional da Amazônia (e, de fato, não se dá), 

não é menos cruel. Hoje essa gente é expulsa de sua terra por 

abandono e por terem suas condições de vida inviabilizadas. 

Importa dizer que não foi realizado nenhum trabalho de cunho 

etnográfico com essa população, mas trabalhei um razoável tempo 
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com os ribeirinhos do médio Iriri, que, segundo eles próprios, 

integram-se no mesmo grupo de relações sociais e de parentesco. 

Quando falamos em população tradicional, é necessário lembrar 

que se respeitou a “autodefinição”. É muito clara, entre os dois 

grupos, a distinção de pertencimento. São muito claras as linhas que 

separam “os de dentro” e “os de fora” em cada um dos dois grupos.  

Os ribeirinhos são entendidos, neste trabalho, como grupo 

étnico no sentido utilizado por Fredrik Barth640, pois, ao encontro do 

que formulou o antropólogo, esse grupo compõe uma forma de 

organização social que mostra, como traço fundamental, a 

característica da autoatribuição e da atribuição por outros. Ou seja, 

os ribeirinhos sentem-se parte de uma comunidade e se reconhecem 

membros dela, enquanto, simultaneamente, são reconhecidos da 

mesma forma pelos “de fora”, pelos colonos que vivem nas 

proximidades das margens do rio Iriri. O sentimento de 

pertencimento passa a ser a tônica para a formação e a continuidade 

do agrupamento e fato determinante para o estabelecimento das 

fronteiras sociais lá encontradas, para a diferenciação entre o “nós” e 

os “outros”.  

Evidentemente, não se sugere que ambos os grupos não 

tenham relações das mais variadas entre si: sociabilidade, comércio, 

afetividade e outras tantas. E, ainda mais, que os ribeirinhos não 

640 BARTH, Fredrik. “Grupos étnicos e suas fronteiras”. In: POUTIGNAT; 
STREIFF-FENART. Teorias da etnicidade. São Paulo: Fundação Editora da 
Unesp, 1998. 
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tenham estabelecido relações, também, com os grupos madeireiros, 

garimpeiros e até grileiros que, literalmente, atacaram a região antes 

– e depois – da criação da Esec Terra do Meio. Porém, em momento 

algum, a construção dessa teia de relações enfraquece o caráter 

identitário dos ribeirinhos. Ao contrário, nesses termos, a relação 

entre a comunidade e os agentes externos, sejam eles colonos, 

madeireiros, garimpos, ou Estado, torna-se elemento fundamental, já 

que é perante esse “outro” que nasce e se fortalece um “nós”.641 

Para além das margens do rio Iriri, assim como é vária a forma 

de as comunidades ribeirinhas se autoidentificarem, é também 

múltiplo o modo como os sujeitos circundantes definem e 

caracterizam os membros das comunidades tradicionais. As 

dimensões da história de cada um dos grupos, nos efeitos da 

territorialização, na dimensão tempo-espacial, se realizam na prática 

cotidiana dos grupos que estabelece vínculos mútuos com os seus, 

respectivos, “de dentro” e “de fora”, os “nós” e os “outros”, que no 

plano do vivido, sentido, percebido e concebido, produz o conhecido e 

o reconhecido. Isso identifica de forma distinta para cada um dos dois 

grupos os elementos do “seu” território produzido em “seu” processo 

histórico.642 

641 Idem. 
642 Barth posicionou as discussões sobre identidades culturais e etnicidade para 
dois pontos principais. O primeiro deles foi o apontamento de que as 
identidades estão presentes em todos os elementos da vida social, portanto, 
estas não podem ser compreendidas isoladamente. O segundo é a 
compreensão de que a sua descoberta deve ser feita a partir de seus limites, 
mas que estes não são fronteiras substanciais, mas simbólicas e que o processo 
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A maioria dos ribeirinhos encontrados na Esec Terra do Meio 

nasceu no local ou às margens de rios e igarapés próximos. 

Nordestinos que chegaram no início da década de 1940, 

arregimentados como “soldados da borracha” e se integraram à 

extração de látex são designados pelos ribeirinhos, também, como 

ribeirinhos. Já os colonos das margens do Iriri, chegados entre 2000 

e 2004, não são reconhecidos como ribeirinhos, mas como colonos. 

De modo recíproco, esses colonos também se reconhecem como um 

grupo diferente daquele formado pelos ribeirinhos.  

Ainda que o tempo na terra mostre uma grande discrepância 

entre os dois grupos, não é esse o principal fator de distinção entre 

eles, mas sim outros pontos, a saber, o modo de vida, memórias 

comuns, a pertença a um universo simbólico comum etc.  

Para o efeito de se determinar as ações a serem tomadas em 

relação aos ribeirinhos, ainda outros fatores devem ser levados em 

de construção de identidades requer um relacionamento entre os grupos, que 
por oposição e contraste, delimitariam a sua própria identidade. Desta forma, a 
“identidade” é vista como uma construção relacional entre o nós / outros, 
sendo que essa fronteira simbólica consiste na “necessidade de definir e manter 
seus próprios limites e negar aos outros grupos”. Cf. Barth, “Grupos étnicos e 
suas fronteiras”, citado, p. 153. 

Barth é referência por ter formulado, de modo decisivo, a distinção entre 
cultura e etnicidade. Até seu trabalho, os elementos culturais que compunham 
a identidade eram tidos como fixos e poderiam ser estudados por um ponto de 
vista. Para Barth, os grupos identitários não são resultados, mas pontos de 
partida para o estudo da cultura. O foco é deslocado, então, para a dinâmica da 
organização social da diferença, em constante transformação, ao invés da 
análise da cultura como junção de conteúdo. Portanto, a ênfase recai nas 
fronteiras étnicas e culturais e assim pode-se observar esse movimento e 
também os processos, tais como o motivo pelo qual alguns indivíduos fazem 
parte de um grupo ao invés de outro. 
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conta. O principal deles é o enraizamento dessa população na terra 

onde vivem. A remoção dessas famílias envolveria a expropriação de 

valores que não são passíveis de serem mensurados em moeda, 

como, por exemplo, os túmulos de seus familiares ou os marcos e 

monumentos naturais sob os quais se constrói a identidade, tanto no 

plano individual como no coletivo.643 

Não se deve, também, olvidar os direitos juridicamente 

constituídos que dão guarida aos povos tradicionais em unidades de 

conservação de proteção integral, como será visto adiante. 

Antes de adentrar nesses pontos específicos, apresenta-se uma 

breve memória do processo de formação desse povoamento 

ribeirinho e do processo de criação da Esec Terra do Meio, 

restringindo-nos naquilo que toca à população tradicional ribeirinha. 

Sob um ponto de vista histórico e sob aspectos gerais, a 

formação social da população ribeirinha do rio Iriri pouco difere da 

gênese de outros tantos extrativistas na Amazônia. A expansão 

abrupta do comércio de borracha, seguida do momento de refluxo 

econômico, com a brusca queda desse mercado, provoca o retorno e 

– em alguns casos – o surgimento local de uma economia calcada na 

produção direta dos meios de vida e apenas residualmente vinculada 

ao mercado. A inserção de saberes indígenas na formação dos grupos 

643 Sobre a relação entre identidade ribeirinha, território e marcos naturais, 
veja-se TORRES, Maurício. “Na morada de Mnemosine: a memória e o beiradão 
do Alto Tapajós”. 14. Encontro Nacional de Geógrafos – A Geografia e a 
Amazônia no Contexto Latino-Americano: diálogos práticas e percursos. Rio 
Branco, 2006. Anais, v. 2. 
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familiares integra o processo de formação desse campesinato 

florestal, dando-se a apropriação e o desenvolver de imemoriais 

matizes de saberes e tecnologias sobre as florestas ocupadas. A 

partir da formação da família na “sociedade dos seringais”, entende-

se a população tradicional hoje ocupante da Esec Terra do Meio, às 

margens do rio Iriri.  

Segundo o estudo realizado com finalidade de proposição do 

mosaico de unidades de conservação na Terra do Meio,  

Diversas comunidades se formaram em vários pontos 

ao redor dos principais barracões centralizadores da 

exploração do látex. Dentre estes poderíamos destacar, 

e.g., a Praia do Frizan no Iriri, próximo à boca do 

Riozinho do Anfrízio, e São Sebastião, a maior do rio 

Xingu. Estas comunidades tornaram-se verdadeiras 

vilas com 30/40 casas, escolas e igrejas, constituindo-

se no centro da vida social local. Ali eram celebrados as 

festas religiosas e outros acontecimentos sociais que 

reuniam a população ribeirinha.644 

6.3.1  O processo de criação da Esec Terra do Meio e a negação 

dos direitos à terra da população tradicional do rio Iriri  

Em 2001, a Secretaria de Coordenação da Amazônia – SCA e a 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do Estado do Pará – 

644 INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. Projeto realização de estudos preliminares e 
formulação de uma proposta técnica para a implantação de um mosaico de 
unidades de conservação no médio Xingu. Brasília: ISA; MMA, 2003. p. 85. 
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Sectam/PA, por meio de edital público, contrataram a realização de 

estudos e a formulação de uma proposta para decretação e implantação 

de um mosaico de unidades de conservação na Terra do Meio. 

Em resultado desse processo, em 2002, o Instituto 

Socioambiental (ISA) elaborou, com base em estudos socioeconômicos, 

fundiárias e biológicas, a “Proposta Técnica para Implantação de um 

Mosaico de Unidades de Conservação no Médio Xingu”.  

Esses estudos, em relação à população ribeirinha, além de 

registrar sua existência, também atentou para a importância do 

território para aquele específico modo de vida:  

Há sim, ainda atualmente, uma profunda relação com o 

lugar de moradia, com os castanhais, seringais e 

antigas habitações. Estas marcas humanizam o 

ambiente, conferindo identidade e singularidade a cada 

lugar em particular. Todos os moradores tradicionais, 

entretanto, se identificam como “beiradeiros”, fazendo 

uma clara distinção para com aqueles recém-chegados 

que representam uma mudança de padrões, percebida 

como uma ameaça para a posse de suas terras. Há, 

portanto, uma manifesta identificação com um modo de 

vida típico dessas populações ribeirinhas nos 

depoimentos dos moradores.645 

O quadro de abandono em que se encontra essa população é 

grave,  

645 Ibid., p. 87. 
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estas populações carecem do mínimo direito de 

cidadania e do conhecimento dos seus direitos e das 

possibilidades advindas de uma organização política. 

Uma grande parte dos moradores sequer possui um 

documento de identificação e nunca ouviu falar de uma 

associação ou cooperativa extrativista, por exemplo. O 

quadro, de forma realista, é de quase total carência 

neste e em outros sentidos.646 

Especificamente em relação ao grupo de ribeirinhos, registram-

se informações quantitativas relevantes, como, por exemplo, na 

Tabela 6.1647, de fonte secundária, onde se registra que a montante 

da localidade Entre Rios, em 1984, há 11 famílias, estimadamente, 

55 habitantes. Estimativa subdimensionada segundo a experiência 

em campo, onde constatou-se uma média bastante acima de 5 

habitantes por família. 

Tabela 6.1 – População ribeirinha: situação até 1984 

 
  

646 Idem. 
647 Ibid., p. 88. 

 

                                    



718 

 

Tabela 6.2 – População ribeirinha: número de habitantes tradicionais e 
não-tradicionais por região 

 

Em 1999, estudos realizados por Almeida648 apontam 112 

habitantes no rio Iriri, acima da localidade Entre Rios e, nos estudos 

do ISA, nessa mesma porção do rio são encontrados 99 habitantes, 

conforme dados compilados na Tabela 6.2.649 

Com base, também, na distribuição dessa população, mostrada 

na Figura 6.5, o mosaico proposto estende a Resex do Iriri, até o 

último ribeirinho a montante do rio, conforme a Figura 6.6.  

Note-se que, a proposta de traçado para a Resex abrange, 

rigorosamente, toda a área com registro de ocupação tradicional. 

648 ALMEIDA, M. P. de. Caracterização socioeconômica e utilização de recursos 
naturais pela população residente nos Rios Iriri e Curuá (Altamira – Pará). 
Belém, 1999. Monografia. Universidade Federal do Pará. 
649 ISA, Projeto realização de estudos preliminares..., citado, p. 90. 
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Figura 6.5 – Localidades habitadas na área de estudo650 

 

650 Ibid., p. 89. 
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Figura 6.6 – Mosaico de unidades de conservação.651 

651 Ibid., p. 173. 
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Figura 6.7 – O mosaico proposto e o implantado na Terra do Meio.  
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Compara-se, na Figura 6.7, a proposta de delimitações do 

mosaico de unidades de conservação da Terra do Meio, derivado do 

amplo estudo elaborado, com o traçado implantado.  

Em relação ao quadro de áreas, tem-se o seguinte: 

 

Tabela 6.3 – Área proposta e área criada  

Unidade de 
conservação Área Diferença 

Esec proposta 2.904 mil ha +485 mil ha 
(17%) Esec criada 3.389 mil ha 

APA proposta 1.347 mil ha +331 mil ha 
(25%) APA criada 1.678 mil ha 

Parna proposto 664 mil ha -216 mil ha (-
32%) Parna criado 448 mil ha 

Resex (Iriri) proposta 1.510 mil ha -1.109 mil ha 
(-73%) Resex (Iriri) criada 401 mil ha 

Área total de unidades de conservação proposta (excluindo a 
APA) 5.078 mil ha 

Área total de unidades de conservação criada (excluindo a 
APA) 4.238 mil ha 

 

A enorme redução da área da Resex do rio Iriri associa-se com 

a ampliação da área da APA e da Esec. Com as apurações de campo, 

essa dinâmica nos números ganha uma nova possibilidade de leitura.  

Segundo o depoimento de um grande latifundiário que teria 

sido encampado pela Esec, caso não fosse beneficiado pela ampliação 
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da APA, essa alteração nos traçados foi obtida pelo, então Secretário 

da Sectam (Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente do 

Estado do Pará), Gabriel Guerreiro. Segundo essa mesma fonte, o 

preço disso fora a adesão política – e financeira – à campanha 

eleitoral de Guerreiro a deputado federal em 2006.  

Na região da Vila Canopus e São Félix do Xingu, comenta-se 

abertamente como “os grandes que deram dinheiro para a campanha 

do Guerreiro não ficaram dentro da reserva”. A APA Triunfo do Xingu 

não é considerada como unidade de conservação pela população 

local. Ao contrário, a figura da APA foi usada aqui como uma 

precaução contra medidas conservacionistas. Uma vez criada a APA, 

dificilmente outra unidade de conservação é sobreposta652 e, na 

prática, a APA Triunfo do Xingu não representou restritivo algum 

àquele que se apoderou da terra.  

A Figura 6.8 mostra como ocorreu a redução da Esec e o 

aumento da APA. Em seguida, a Figura 6.9 ilustra os beneficiados 

pela alteração dos perímetros. Não temos nada além dos diversos 

depoimentos, sempre de pessoas que pediram para não serem 

identificadas, para comprovar o esquema para modificação dos 

limites da Esec e da APA em benefício de um grupo de apropriadores 

de terras públicas. Porém, um volumoso e criterioso estudo feito pelo 

ISA justificou e embasou o traçado proposto para o mosaico de 

652 O governo do Pará, no final de 2006 também tentou a mesma estratégia, 
sendo, entretanto, impedido de criar uma APA na região do rio Uruará por uma 
liminar da Justiça Federal demandada pelo MPF, conforme discutido no tópico 
6.1 deste trabalho. 
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unidades de conservação; enquanto em todo o processo de criação 

do mosaico, que tramitou no MMA, nenhuma justificativa foi dada 

para a redução da Resex e a ampliação da APA.  

O resultado da alteração é claro. Em primeiro lugar, nota-se a 

exclusão do perímetro da Esec de uma série de grandes apropriações 

de terras públicas, com flagrantes crimes ambientais. Em segundo 

lugar, há que se reconhecer, em apenas três anos, o expressivo 

aumento de desmatamento nas áreas excluídas do perímetro da 

Estação Ecológica e “beneficiadas” pela APA.  

Alguns casos são notáveis, como, por exemplo, o brinde ao 

crime ambiental, apropriação de terras públicas e concentração 

fundiária praticados por José Dias Pereira, identificado pelo número 1 

na Figura 6.9.  

José Dias Pereira, nessa mesma área, foi o autor de um dos 

maiores desmatamentos individuais na Amazônia. Em 2004, foi 

multado pelo desmatamento de 2.054 ha. A área estava, segundo os 

estudos feitos para criação do mosaico, totalmente inserida na 

Estação Ecológica Terra do Meio.  

Em 26 de julho de 2005, José Dias Pereira recebeu outra multa 

da Gerência do Ibama de Marabá, no valor de R$ 26.500.000,00 

(vinte e seis milhões e quinhentos mil reais)653 por conta de desmatar 

mais 6.852 hectares de floresta nativa.  

653 Segundo <http://www.ibama.gov.br/novo_ibama/paginas/materia. 
php?id_arq=2994>. Outras fontes falam em R$ 20,6 milhões. 
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Figura 6.8 – APA proposta e implantada na Terra do Meio. 
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Figura 6.9 – Desmatamento na APA Triunfo do Xingu.  
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No total, José Dias Pereira responde pela destruição de 8.906 

hectares.  

Por conta da imensa derrubada, José Dias Pereira foi preso em 

31 de agosto de 2005 por agentes da Polícia Federal em cumprimento 

a mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça Federal de 

Santarém. Segundo o Ministério Público Federal de Santarém, no 

pedido de prisão preventiva, "Nem a multa astronômica foi capaz de 

inibir os marginais, que no ano de 2005 voltaram a delinquir. Mas 

desta vez a área é muito maior. O sentimento de impunidade forjou 

uma audácia, quase uma declaração de guerra ao estado democrático 

de direito".654 

José Dias Pereira não se limitou ao enorme quinhão que 

permanece em seu poder por ter ficado – inexplicavelmente – fora da 

Esec, contrariando todos os argumentos técnicos indicados nos 

estudos. Ele avançou para dentro dos limites da Estação Ecológica e, 

agora, tenta por meio de um projeto de lei, reduzir ainda mais a 

unidade de conservação. 

Identificados pelo número 2 (Figura 6.9), estão as apropriações 

do Ramal do Jabá, uma zona de violentos conflitos pelo controle da 

terra, onde há hegemonicamente grande concentração fundiária. Não 

há ocupação camponesa no local.  

654 Cf. <http://noticias.pgr.mpf.gov.br/noticias-do-site/criminal/criminal-
2006/preso-o-responsavel-pelo-maior-desmatamento-do-ano-na-amazonia-
20050901>. 
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Como se observa facilmente, o não cumprimento das indicações 

fundamentadas no estudo do ISA possibilitou, entre 2004 e 2007, 

uma explosão no desmatamento nessa outra área indicada para ser 

inserida no perímetro da Esec e, sem qualquer explicação técnica, 

abrangida pela APA.  

No local indicado pelo número 4, também na Figura 6.9, há a 

apropriação de Aldimir Lima Nunes, conhecido nacionalmente como 

Branquinho. Para se ter uma ideia do perfil desse outro “beneficiário” 

da ampliação da APA sobre a Esec, veja-se a matéria abaixo:  

Segundo informações prestadas pela Polícia Federal, o 

fazendeiro Aldimir Lima Nunes, o "Branquinho", foi 

preso neste dia 21 de janeiro em Fortaleza (CE). Na 

hora de ser capturado, andava armado. Anos atrás, 

Branquinho havia deixado o Ceará para o Tocantins e o 

Pará, deixando ali uma ficha-crime já consistente. 

Segundo o Superintendente da PF do Tocantins, o preso 

será transferido para Brasília, onde deve ser mantido 

em estabelecimento de alta segurança. No dia 24 de 

setembro do ano passado, depois de quase um ano 

foragido da Justiça Federal (prisão provisória decretada 

em outubro de 2002 pela Justiça Federal do Tocantins, 

em relação à denúncia de vários crimes entre os quais 

aliciamento, homicídio, trabalho escravo, grilagem), 

havia se entregado em Marabá-PA, quando o cerco 

policial estava para se fechar ao seu redor. Com a 

acusação então apresentada pelo Ministério Público, de 

que o fazendeiro seria o autor de repetidas ameaças de 

morte proferidas contra o trabalhador Jair Matos (de 

Ananás-TO), contra agentes da CPT do Tocantins 
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(Edmundo Rodrigues, Silvano Rezende, Xavier Plassat) 

e contra o então Procurador da República em Palmas-

TO (Mário Lúcio de Avelar), o Juiz Federal de Marabá 

decretou sua prisão temporária, neste mesmo dia 24 de 

setembro. Não passaram dois meses e Branquinho, 

fugiu no dia 05 de novembro do estabelecimento 

prisional de Marabá, onde estava sob a custódia da 

Polícia Civil do Pará, saindo pela porta da frente sem a 

menor dificuldade. De lá para cá, a imprensa relatou 

novos envolvimentos criminosos de Branquinho em 

confronto de pistoleiros operando na região do Iriri 

(Terra do Meio, sul-Pará) opondo grupos concorrentes 

na grilagem de terra. O última confronto relatado, dia 

24 de novembro, resultou na morte de 3 dos 

envolvidos. Ao lado das causas estruturais (carência de 

políticas de desenvolvimento adequadas nas regiões de 

aliciamento, perversidade do modelo de exploração da 

Amazônia), a impunidade tem sido apontada como um 

fator determinante na permanência do trabalho escravo 

no país. Como parte do Plano Nacional de Erradicação 

do Trabalho Escravo, adotado em março de 2003 pelo 

Governo Federal, entidades e grupos solidários do 

Brasil e do exterior, há meses, cobram das autoridades 

brasileiras um empenho reforçado na investigação das 

múltiplas situações criminosas existentes na região do 

Iriri, bem como na apuração dos vários crimes de 

trabalho escravo e no efetivo julgamento dos 

envolvidos. Em 2003, a CPT teve conhecimento de 229 

denúncias de trabalho escravo no Brasil, envolvendo 

7.800 trabalhadores (metade das vítimas no Pará) dos 

quais 4.970 foram libertados em 149 fazendas, em 7 

estados (PA, MA, MT, TO, RO, BA, RJ), graças à 
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intensificação da fiscalização do Ministério do 

Trabalho.655 

A Esec Terra do Meio foi decretada em 17 de fevereiro de 2005, 

cinco dias após o assassinato da missionária Dorothy Stang. A criação 

da unidade de conservação veio, também, em resposta à comunidade 

internacional pelo crime cometido. Havia que se mostrar que o 

governo brasileiro estava, sim, cuidando das florestas.  

Servidores do MMA que também não quiseram se identificar 

explicam que a redução da Esec (em benefício dos grandes que se 

apropriavam das terras públicas, como mencionado acima) diminuiria 

a área e, segundo esses depoimentos, o MMA queria responder às 

cobranças internacionais com um vultoso número. A solução teria 

sido a amputação da área indicada nos estudos para ser destinada à 

Resex e à expansão da Esec sobre ela. Dessa forma, privando a 

população tradicional do rio Iriri de seus direitos e garantindo a 

grileiros a terra (sobre a qual não tinham direito) se pode oferecer à 

opinião pública “mais de 3 milhões de hectares de área de proteção 

integral”.  

Novamente, a extensão da Resex do Iriri no traçado proposto 

pelo estudo era técnica e cientificamente justificada e, ao contrário de 

seu mutilamento, vindo sem fundamentação de qualquer ordem. 

655 REPÓRTER BRASIL. Fazendeiro "Branquinho" é recapturado no Ceará. 23 
jan. 2004. Disponível em: <http://www.reporterb 
rasil.com.br/exibe.php?id=214>. Acesso em: jul. 2008. 
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A interrupção da Resex fracionou um agrupamento social 

historicamente constituído. Os moradores afortunados por terem 

ficado dentro da Resex – o que, nos parece – foi bastante ao acaso, 

estão, ainda que precária e embrionariamente, tendo acesso a 

direitos civis, como documentos de identidade, educação, tratamento 

de saúde e outros. A parte do grupo que está na área proposta pelo 

estudo para ser Resex, mas onde foi criada a Esec, não tem acesso a 

nenhum dos serviços sociais de que desfruta o grupo a jusante. E não 

é só isso, direta ou indiretamente, os habitantes tradicionais da Esec 

sofrem uma cruel criminalização por parte do Ibama/ICMBio. O seu 

crime seria o de não terem tido seus direitos ao território reconhecido 

e a área onde vivem ter-lhes sido negada com a criação da Esec 

Terra do Meio. 
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Figura 6.10 – Resex do Rio Iriri proposta e implantada. 
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6.3.2  A população tradicional moradora da Esec Terra do Meio 

hoje 

É fatídico o quadro generalizado de desencontro entre a 

população ribeirinha que vive na Esec Terra do Meio e os servidores 

do Ibama/ICMBio que tiveram contato com esse grupo.  

Não presenciamos, na área, nenhuma ação do Ibama/ICMBio 

que tenha atingido o grupo de ribeirinhos, os registros apresentados 

a seguir baseiam-se em depoimentos de diversas famílias locais. Às 

vezes, ouvidos conjuntamente, outras, o depoimento foi tomado 

individualmente, com um só falante. De modo geral, houve uma 

coerência significativa nos fatos narrados, no que diz respeito à 

descrição do protocolo de ação do Ibama.  

A família ribeirinha do seu José Boi, por exemplo, manifesta, 

literalmente, pânico em relação ao Ibama/ICMBio. Chegando à sua 

casa, ele e a família tomaram-me como sendo servidor desses órgãos 

e mostraram-se aterrorizados com essa proximidade. Com bastante 

dificuldade, conversando algum tempo sobre mandioca (espécie da 

qual ele conta com um verdadeiro banco de germoplasma)656, sobre 

656 Sobre o banco genético desenvolvido e gestado pelas populações 
tradicionais, veja-se: TORRES, Mauricio. “A despensa viva: o banco de 
germoplasma dos roçados da floresta amazônica”. Geografia em questão, v. 04, 
n. 02, 2011. p. 113-138. ISSN: 2178-0234. [Versão eletrônica disponível em 
<http://e-revista.unioeste.br/index.php/geoem 
questao/article/view/4820/4218>]. 
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as festas anuais do grupo, sobre o trabalho e a família etc., aos 

poucos seu José Boi foi se tranquilizando e narrou a violência e o 

terror com que fora tratado pelas equipes de fiscalização do 

Ibama/ICMBio. Os relatos desse senhor, repetiram-se 

sistematicamente rio acima. 

 

 

 
Fotografia 6.24 – Família de seu José Boi, às margens do rio Iriri. Exemplo 

de população tradicional ribeirinha ocupante do interior da Esec Terra do 
Meio. 
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Fotografia 6.25 – Família de seu José Boi. 

 

Na casa de dona Josefa, por exemplo, essa senhora se sente 

ultrajada por ter hospedado a equipe do Ibama/ICMBio e, na partida 

da equipe, ter tido sua casa revistada (sem que poupassem sequer 

suas roupas íntimas) e as espingardas de caça de seus filhos 

confiscadas.  

Nas palavras dessa senhora:  

O pessoal do Ibama veio aqui em casa e ficou um 

bocado de dias fazendo pesquisa, dormiram aqui, 

cozinharam aqui no meu fogo e não achamos ruim não. 

Ficaram só olhando as nossas coisas e depois que 

foram embora voltaram só dois fiscais e reviraram toda 

a nossa casa, humilharam a gente e tomaram nossas 

espingardas. Agora não sei como vou fazer pra 
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defender minha família se vier uma onça por aqui. Isso 

foi a maior humilhação que já passei. Se nasci e me 

criei aqui nessa terra e o mato tá todo em pé é porque 

a gente cuida, né? E nem foram nos fazendeiros porque 

acho que eles têm medo de ir lá. Não podem tratar a 

gente assim. Trabalho muito com os meus filhos para 

viver aqui e nunca tivemos nenhuma assistência do 

governo e a primeira vez que o governo vem aqui é pra 

destratar a gente. Não tá certo, né?  

Ainda ouvi de outro ribeirinho, em perceptível estado de 

desolação após a visita de servidores do Ibama/ICMBio, o relato de 

sua situação:  

O Ibama chegou falando que a gente ia ter que 

desocupar a área e que não podia nem caçar e nem 

botar mais roça, nem um palmo. Eu tenho que 

respeitar a autoridade. Ai, não sei como vamos viver, 

porque se não colocar roça não colhe e se não colher, 

nós não come. O moço não falou se ia trazer comida 

pra gente.  

Analisando esse caso específico com um dos servidores do 

Ibama/ICMBio que participou da ação, de modo bastante 

preconceituoso, ignorando os mais básicos preceitos do assunto, o 

servidor nega àquela gente a condição de “população tradicional”, 

usando como parâmetro constatações insólitas. As “evidências” 

citadas para tal foram:  

1. a presença de litros vazios de garrafas de pinga nos 

terreiros; 

2. tatuagens nos braços de um dos filhos de dona Josefa; 
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3. sujeira (no conceito de sujeira do servidor, naturalmente) 

nos arredores da casa;  

4. relação de trabalho complementar nos garimpos da região 

e, até;  

5. o hospitaleiro (e tradicional) hábito de oferecer pouso a 

vendedores ambulantes (no caso, um vendedor de facas 

que partira de Minas Gerais e chegava a distantes rincões 

mascateando seus produtos).  

Quanto aos pontos relatados pelo servidor do Ibama/ICMBio, 

que, para ele, comprovam o caráter de não tradicionalidade do grupo, 

são de tal forma absurdos que sequer merecem ser contestados. É 

importante, porém, frisar que a definição de população 

tradicional não é uma definição moral, mas social e 

antropológica. Não são populações tradicionais aqueles que se 

“comportam bem” nos distantes parâmetros morais do servidor.  

Há que se registrar também que todos os ribeirinhos ouvidos, 

os mesmos que se queixaram da violência sofrida, fazem questão de 

registrar um reconhecimento pela seriedade da equipe do 

Ibama/ICMBio. Ainda que isso possa parecer ilógico à primeira vista, 

de fato, não o é. Conhecemos a coordenação da equipe e, sem medo 

de errar, afirmamos que são de indiscutível honestidade e acreditam, 

piamente, estarem cumprindo com suas obrigações. Isso, porém, não 

ameniza o problema, apenas o desloca e, de certa forma, a convicção 

de que agem em acordo com a lei, faz com que a operação adquira 

um efeito de horror ainda mais terrível frente à população tradicional.  
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Os analistas, muitas vezes, apoiam-se em uma leitura parcial 

da legislação ambiental, como, por exemplo, o artigo 9, que define o 

que é uma Estação Ecológica, entendendo-se daí, que atividades de 

populações tradicionais são incompatíveis com o modelo de unidade 

de conservação. Porém, são esquecidos outros artigos, como o 5, 28 

e 42, no qual é cristalino que as populações tradicionais ocupantes da 

área antes da criação de uma unidade de proteção integral podem 

continuar vivendo no local e manter as atividades para a 

satisfação das necessidades materiais, sociais e culturais. Isso 

até que seja realizado o plano de manejo da unidade (art. 28, 

parágrafo único) e que as famílias sejam devidamente "indenizadas 

ou compensadas pelas benfeitorias existentes e devidamente 

realocadas pelo Poder Público, em local e condições acordados entre 

as partes" (art. 42).  

Enfim, pela carência na formação dos servidores para o trato e 

a identificação de populações tradicionais, se assenta o princípio da 

lamentável situação que leva a população tradicional do rio Iriri a ter 

seus direitos infringidos e ser vitimadas por uma violência descabida.  

Sem dúvida, a formação dos servidores do Ibama/ICMBio, em 

geral, deixa essa lacuna, e não será de uma hora para a outra que 

isso será solucionado. Porém, uma providência pode ser tomada de 

pronto e com efeitos relevantes: há que ser reconhecida a 

incompetência e a falta de autoridade dos servidores para a 

identificação de populações tradicionais e, face a isso, ser aceito – 

pelos próprios servidores – o fato de que tal tarefa cabe a uma área 

de conhecimento que foge ao domínio deles.  
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Essa seria a primeira atitude a ser tomada para se iniciar o, 

agora, difícil e imprescindível processo de aproximação entre esses 

grupo e o Ibama/ICMBio.  

A emergência dessa apresentação é impedir a repetição tão 

frequente como desastrosa de se colocarem (ribeirinhos e 

Ibama/ICMBio) em confronto, desvelando um emaranhado de 

contradições entre intenções que, no limite, são convergentes: uma 

relacionada à proteção ambiental e outra à diversidade cultural. 

Valores que, principalmente em casos como na Terra do Meio, não se 

opõem, mas se viabilizam mutuamente. 

Como lembra Ana Beatriz Vianna Medes, o Snuc referencia mais 

do que a relação dos homens com a natureza, mas também, a 

relação entre homens:  

Sendo, por excelência, o corpo de leis que estabelece 

critérios e normas para a criação, implantação e gestão 

das unidades de conservação, ele estabelece obrigações 

e deveres tanto para os responsáveis pela sua 

execução, quanto para aqueles que foram submetidos à 

sua regra. A referência da relação dos homens entre si, 

portanto, é evidenciada quando observamos as relações 

sociais que passam a existir depois da criação de uma 

unidade de conservação. As pessoas que viviam nestes 

locais antes da criação, passam a ter que dialogar com 

os responsáveis pela implantação e gestão das 

unidades de conservação, e, frequentemente, com 

organizações não governamentais que não raro 

assumem a cogestão da área (QUEIROZ, 1995; 

PEREIRA, 2002). Neste sentido é institucionalizada uma 

arena de disputas que congrega questões sobre a 
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exclusão de determinados atores ao uso dos recursos 

naturais, às formas (sustentáveis) de utilização dos 

recursos naturais, as responsabilidades com relação à 

conservação dos recursos naturais (dos moradores ou 

do Estado?), e aos deveres de cada ator concernido 

nesta nova configuração político-institucional criada 

(FERREIRA, 1996 e 2004; FERREIRA et al. 2007).657 

 
 

 
Fotografia 6.26 – Casa da dona Josefa. 

657 MENDES, Ana Beatriz Vianna. “Ambientalização de direitos étnicos e 
etnização das arenas ambientais: populações tradicionais e povos indígenas da 
Reserva de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá (AM)”. 26. Reunião 
Brasileira de Antropologia, 2008, Porto Seguro. Caderno de Resumos da 26. 
Reunião Brasileira de Antropologia, 2008. 
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Fotografia 6.27 – O espaçoso interior da casa da hospitaleira dona Josefa, 

ribeirinha ocupante do interior da Esec Terra do Meio, foi onde nos 
hospedamos por duas noites. A operação do Ibama/ICMBio também se 

valera de sua hospitalidade, na partida, revistaram seu quarto e 
confiscaram velhas armas de caça.  
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6.3.3  A população tradicional ocupante da Esec Terra do Meio: 

definições e uso do meio 

Não fez parte dessa etapa de nosso trabalho a pesquisa sobre a 

forma de utilização da floresta pela população ribeirinha, porém, nos 

estudos elaborados para a proposição do mosaico de unidades de 

conservação da Terra do Meio, afirma-se que essa população 

emprega mais do que um uso de tecnologias patrimoniais 

importantes à sustentabilidade, mas, também, que oferecem valiosos 

préstimos ambientais:  

A manutenção do modus vivendis da população 

ribeirinha representaria, assim, não apenas a 

preservação dos sítios em si, mas também do 

conhecimento que esta população tem sobre o 

ambiente natural e cultural onde vivem. O espaço físico 

onde se insere esta população não é apenas um 

patrimônio natural, mas também cultural.658 

O mencionado relatório entende esses habitantes como 

população tradicional e, nesse complexo conceito, adota a seguinte 

definição:  

[...] no presente relatório esse termo [população 

tradicional] é vinculado ao tipo de ocupação e tem 

bases econômicas, históricas e culturais. Assim, as 

658 ISA, Projeto realização de estudos preliminares..., citado, p. 85. 
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populações tradicionais da Terra do Meio caracterizam-

se por uma economia de base extrativista e de 

subsistência; por uma relação histórica e cultural com 

os povos indígenas e novos imigrantes extrativistas; 

por um domínio de um corpus de conhecimento 

historicamente construído sobre o meio e; atividades de 

baixo impacto sobre o ambiente.659 

Do que foi possível observar preliminarmente do grupo de 

ribeirinhos da Esec Terra do Meio, entendeu-se que se enquadra 

precisamente na definição adotada pelo estudo.  

De certa forma, a própria nomenclatura do conceito colabora 

para preconceitos em relação a essas populações como os que as 

vitimaram por ocasião das ações do Ibama/ICMBio. Como explica 

Litte, 

A opção pela palavra “tradicional” gera mais 

dificuldades ainda, dada a polissemia dessa palavra e a 

forte tendência de associá-la com concepções de 

imobilidade histórica e atraso econômico. A teoria da 

modernização, por exemplo, prognosticava a inevitável 

(e desejável) superação da “sociedade tradicional”.660 

Nesse particular, concorda-se, aqui, com o autor, também 

quando ele insere as populações tradicionais em dinâmicas e 

contextos históricos: 

659 Ibid., p. 86. 
660 LITTLE, Paul E. Territórios sociais e povos tradicionais no Brasil: por uma 
antropologia da territorialidade. Brasília: Departamento de Antropologia-UnB, 
2002. 
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Todavia, nesta análise, a importância dada às 

constantes mudanças históricas provocadas pelos 

processos seculares de fronteiras em expansão e aos 

múltiplos tipos de territórios sociais que produziram, 

mostra que o uso do termo tradicional aqui refere 

explicitamente a realidades fundiárias plenamente 

modernas (e, se quiser, pós-modernas) do século XXI. 

Aqui o conceito de tradicional tem mais afinidades com 

uso recente dado por Sahlins (1997) quando mostra 

que as tradições culturais se mantêm e se atualizam 

mediante uma dinâmica de constante transformação.661 

O conceito de “População Tradicional” se tornou uma “regra de 

ouro”, como diz o procurador do Estado do Pará, Ibraim José das 

Mercês662. O conceito de populações tradicionais passou a ser um 

crivo a definir, em certas situações, quem tem ou não direito à terra. 

A falta de precisão da conceituação foi ao encontro das correntes 

deterministas de pensamento sobre o campesinato ou, até mesmo, 

de superficialidades e fantasias, como no caso dos servidores do 

Ibama/ICMBio que entraram em conflito com os ribeirinhos. Destarte, 

acabou-se por gerar um conceito que se presta, muitas vezes, mais à 

exclusão do que à proteção dessa população. Isso se operava na 

redução da caracterização de “população tradicional” a um tipo 

pictórico-decorativo, fossilizado em um exótico estado idílico-

selvagem. Redução que é, de fato, esperar de famílias camponesas 

661 Idem. 
662 ROCHA, Ibraim José das Mercês. “Posse e domínio na regularização de 
unidades de conservação: análise de um amazônida”. Jus Navigandi, Teresina, 
ano 7, n. 64, abr. 2003. Disponível em: <http://ju 
s2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=3972>. Acesso em: 14 dez. 2005. 
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um tipo mais viável como atração turística – aliás, um grande fetiche 

de algumas correntes ambientalistas – do que como organizações 

econômicas e sociais.  

Somente essa expectativa de fixismo histórico poderia explicar 

a afirmação de que o grupo não é população tradicional por consumir 

pinga ou por alguns de seus membros usarem tatuagens.  

Certamente, a equipe do Ibama/ICMBio percorreu as moradas 

dos ribeirinhos apreendendo suas armas de caça, suas malhadeiras 

de pesca e revistando suas casas no mais lídimo sentimento de 

cumprimento de suas atribuições. Talvez, também acreditando estar 

dentro de suas funções ao classificar a população encontrada como 

“malandros”, por usar tatuagens, “cachaceiros”, pelos litros de pinga, 

“garimpeiros”, pela tradicional prática do trabalho sazonal para 

monetarização em períodos específicos do ano agrícola, “laranjas de 

grileiros” etc.  

É de vital importância que os servidores que terão contato com 

essa população saibam que o conceito de “população tradicional” é 

objeto de intenso e acalorado debate, sobre o qual existe imensa 

bibliografia e, ainda assim, não possui definição consensual, seja no 

âmbito jurídico, seja academicamente663. Não obstante esse 

663 Sobre isso, veja-se, entre muitos outros, SANTILLI, Juliana. 
Socioambientalismo e novos direitos. São Paulo: ISA, 2005; VIANNA, Lucila 
Pinsard. Considerações críticas sobre a construção da ideia de população 
tradicional no contexto das Unidades de Conservação. São Paulo, 1996. 
Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – FFLCH-USP; e BARRETO 
FILHO, Henyo Trindade. “Populações tradicionais: introdução à crítica da 
ecologia política de uma noção”. In: ADAMS, Cristina; MURRIETA, Rui; NEVES, 
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desencontro, o conceito é utilizado por juristas, cientistas e pelo 

governo e, como registrou Henyo Trindade Barreto Filho, é usado no 

autorreconhecimento por parte das populações às quais ele se refere: 

“a noção produz efeitos nas disputas simbólicas constitutivas da 

micropolítica das lutas camponesas em torno do acesso aos fatores 

de produção e nos processos políticos que influenciam os direitos 

territoriais”.664 

No trato com as populações tradicionais, os servidores do 

Ibama/ICMBio não podem se olvidar que, mesmo a área sendo uma 

unidade de conservação de proteção integral, a ocupação por 

população tradicional acontece em conformidade com as normas 

jurídicas, quais sejam, o artigo 225 da Constituição Brasileira de 

1988, o Decreto no 6.040, de 7 de fevereiro de 2008 (Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais), a Convenção no 169 da OIT (da qual o Brasil é 

signatário) e o próprio Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(Snuc, Lei Federal n° 9.985, de 18 de julho de 2000).  

Nunca é demais lembrar que o Capítulo VII do Snuc, deixa claro 

que: 

Art. 42. As populações tradicionais residentes em 

unidades de conservação nas quais sua permanência 

não seja permitida serão indenizadas ou compensadas 

pelas benfeitorias existentes e devidamente realocadas 

Walter (orgs.). Sociedades caboclas amazônicas: modernidade e invisibilidade. 
São Paulo: Annablume, 2006.  
664 Barreto Filho, “Populações tradicionais...”, citado, p. 110. 
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pelo Poder Público, em local e condições acordados 

entre as partes.  

§ 1º O Poder Público, por meio do órgão competente, 

priorizará o reassentamento das populações tradicionais 

a serem realocadas.  

§ 2º Até que seja possível efetuar o reassentamento de 

que trata este artigo, serão estabelecidas normas e 

ações específicas destinadas a compatibilizar a 

presença das populações tradicionais residentes com os 

objetivos da unidade, sem prejuízo dos modos de vida, 

das fontes de subsistência e dos locais de moradia 

destas populações, assegurando-se a sua participação 

na elaboração das referidas normas e ações. 

§ 3º Na hipótese prevista no § 2, as normas regulando 

o prazo de permanência e suas condições serão 
estabelecidas em regulamento.  

Portanto, o uso da terra e dos recursos segundo o modus 

operandi da população tradicional é lícito e a União não pode infringir 

esses direitos, sob pena de ser obrigada também a indenizar os 

danos que essa ofensa gere. 

É triste e corriqueiro o quadro em que se encontra a maioria de 

unidades de conservação nas quais se repetiu a política do não 

reconhecimento das terras tradicionalmente ocupadas. Usualmente, a 

população tradicional moradora da área acaba por não ser realocada, 

nem tampouco autorizada a ficar. Um cenário onde essas pessoas são 

levadas a uma situação kafkiana. Não são removidas, mas passam a 

sofrer sistematicamente repressões, comumente com muita violência, 

por parte do órgão gestor. Esses habitantes, por sua vez, identificam 

o desrespeito de que são vítimas ao ideal da conservação ambiental. 

Um triste enredo, com as piores consequências, quer seja 

socialmente, quer seja ambientalmente.   
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7 Conclusão 
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Seja nas terras griladas pela Indussolo ou pelo Programa Terra 

Legal, seja pelos assentamentos da SR30, feitos a soldo de 

madeireiros, ou pela criação de unidades de conservação por meio 

das quais se expropria o ribeirinho ou o camponês pobre, ou ainda 

por diversas situações mostradas neste trabalho, há grupos 

socialmente oprimidos em conflito com políticas de destinação de 

terras e florestas públicas. 

A conturbada e indefinida malha fundiária da região contribui 

bastante em prol dos desmandos e o Estado parece aquiescer com 

um conivente silêncio. Na verdade, tal concordância estatal 

manifesta-se com a renúncia às ações de discriminação de terras 

devolutas, que, não obstante todos seus gargalos, foi a mais enfática 

ferramenta para enfrentar a distinção entre o público e o privado. 
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Nessa incerta vastidão de terras públicas, foi possível 

arquitetar-se a suposta reforma agrária implementada na SR30, no 

primeiro mandato do governo Lula, intencionou a entrega de terras a 

madeireiras em detrimento de camponeses, reinventando, após quase 

40 anos, a contrarreforma agrária, na alcunha de Octávio Ianni.  

Ainda que o projeto dos assentamentos de papel tenha se 

frustrado, por conta das ações judiciais movidas pelo Ministério 

Público Federal, outras “alternativas” foram encontradas e, nesse 

sentido, ganha protagonismo o Programa Terra Legal. O desenrolar 

dessa política pública anuncia a legitimação da detenção ilegal de 

terras públicas, fazendo da grilagem a principal forma de aquisição de 

terras no oeste paraense. 

Se Ligia Osório Silva apregoou que faltou condições ou desejo 

aos poderes públicos para evitar a apropriação de terras públicas no 

período entre os séculos XIX e XX665, pode-se concluir que hoje, sob 

o discurso da real necessidade da promoção da regularização 

fundiária, o Estado monta o Programa Terra Legal, um arcabouço 

jurídico e administrativo para concentrar milhões de hectares de 

terras públicas da Amazônia nas mãos de apenas alguns poucos 

grileiros, que invadiram tais terras, cometeram crimes ambientais e, 

não raro, expropriaram populações indígenas e camponesas. 

O oeste paraense – à semelhança de toda a Amazônia e, 

mesmo, da situação do campo no Brasil – é terreno do acirrado 

665 SILVA, Ligia Osório. Terras devolutas e latifúndio: efeitos da Lei de 1850. 2. 
ed., Campinas: Unicamp, 2008. p. 272. 
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conflito no qual a expansão do modo capitalista de produção 

demanda a totalidade do território, em um processo de conversão de 

terras em mercadoria. Isso ocorre em detrimento de camponeses e 

de povos e comunidades tradicionais, na medida em que o 

reconhecimento de seus direitos territoriais (por meio de 

assentamentos de reforma agrária, terras indígenas, unidades de 

conservação, quilombos, faxinais e outras formas) opõe-se aos 

interesses de expansão do agronegócio, ao retirar terras do mercado. 

Em escala que transcende a Amazônia e o Brasil, o geógrafo 

David Harvey comenta esse efeito: 

Todas as características da acumulação primitiva que 

Marx menciona permanecem fortemente presentes na 

geografia histórica do capitalismo até os nossos dias. A 

expulsão de populações camponesas e a formação de 

um proletariado sem terra tem se acelerado em países 

como o México e a Índia nas três últimas décadas; 

muitos recursos antes partilhados como a água, têm 

sido privatizados (com frequência por insistência do 

Banco Mundial) e inseridos na lógica capitalista da 

acumulação; formas alternativas (autóctones e mesmo, 

no caso dos Estados Unidos, mercadorias de fabricação 

caseira) de produção e consumo têm sido suprimidas. 

Indústrias nacionalizadas têm sido privatizadas. O 

agronegócio substitui a agricultura familiar. E a 

escravidão não desapareceu (particularmente no 

comércio sexual).666  

666 HARVEY, David. O novo imperialismo. São Paulo: Loyola, 2004. p. 121. 

 

                                    



752 

 

Espera-se ter demonstrado como, em relação ao oeste 

paraense, sob diferentes aspectos e sob mantos de discursos sociais 

e ambientais, a principal ferramenta a instrumentalizar esse processo 

– assim como o seu movimento inverso: a conquista de terras pelos 

pobres do campo – é o aparato jurídico-político criado e 

implementado no Estado burguês.  

Como visto, tem se mantido, de certa forma constante, a 

premissa (ainda que não declarada) de que, na proteção do 

latifúndio, consistem esteios à segurança e ao desenvolvimento 

nacional. Nesse sentido, o intelectual português Boaventura de Sousa 

Santos ajuda a compreender como a produção de normativas legais 

engrena-se, como é produzido e engendrado esse processo: 

Ao direito moderno foi atribuída a tarefa de assegurar a 

ordem exigida pelo capitalismo, cujo desenvolvimento 

ocorrera num clima de caos social que era, em parte, 

obra sua. O direito moderno passou, assim, a constituir 

um racionalizador de segunda ordem da vida social, um 

substituto da cientifização da sociedade, o ersatz que 

mais se aproxima – pelo menos no momento – da 

plena cientifização da sociedade que só poderia ser 

fruto da própria ciência moderna. Para desempenhar 

essa função, o direito moderno teve que se submeter à 

racionalidade cognitivo-instrumental da ciência 

moderna e tornar-se ele próprio científico. A 

cientifização do direito moderno envolveu também a 

sua estatização, já que a prevalência política da ordem 

sobre o caos foi atribuída ao Estado moderno, pelo 
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menos transitoriamente, enquanto a ciência e a 

tecnologia a não pudessem assegurar por si mesmas.667 

Ao que se viu, o direito oficial vinha, historicamente, ao 

encontro dos interesses das elites e, nessas horas, sempre fora 

invocado aos brados como o único bastião da legitimidade. Porém, ao 

menor sinal de que o conjunto de normativas oficiais ameaça 

qualquer interesse das classes dominantes, abrem-se 

“automaticamente as portas de comunicação do direito oficial com o 

outro ordenamento, até então oculto, que legitima e consagra o 

status dominii tradicional”668. Em relação a isso, explica Fábio Konder 

Comparato: 

Foi por isso, aliás, que o sistema capitalista fixou, tão 

rapidamente, fundas raízes entre nós. É que uma das 

características principais do "espírito" do capitalismo, 

não apontadas por Max Weber em seu célebre ensaio 

[A ética protestante e o espírito do capitalismo], é a 

sua natureza camaleônica, a habilidade em encobrir os 

fatos reais com o manto da ideologia. A invocação da 

liberdade individual serve sempre de justificativa para a 

submissão de trabalhadores, consumidores e do próprio 

Estado ao poder dominante dos empresários no 

mercado. O princípio da isonomia (todos são iguais 

perante a lei) esconde a sistemática dominação do rico 

sobre o pobre, do produtor sobre o consumidor, da 

667 SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente: contra o 
desperdício da experiência. 6. ed., São Paulo: Cortez, 2007. pp. 119s. 
668 COMPARATO, Fábio Konder. “O direito e o avesso”. Estudos Avançados. 
[online]. 2009, vol.23, n.67, pp. 6-22. ISSN 0103-4014, p. 09. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-
40142009000300002&script=sci_arttext>. Acesso em: abr. 2012. 
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grande empresa prestadora de serviços sobre o usuário 

ignorante e imprudente.  

[...] 

O que se viu, portanto, em todos esses episódios 

históricos, não foi a sucessão de um regime jurídico por 

outro, mas o amálgama do novo com o velho, do 

direito revogado com o direito revogador. Aquele, 

embora convidado a se retirar do proscênio, não 

desapareceu do teatro jurídico: foi simplesmente 

relegado aos bastidores, para ressurgir em cena, como 

personagem não esquecido, no momento oportuno.669 

Os projetos de lei no 1.610/1996, no 7.099/2006 e no 

5.265/2009, que buscam regulamentar a exploração mineral em 

terras indígenas e o projeto de lei no 5.722/2009, que intenta o 

mesmo em unidades de conservação são exemplos ilustrativos das 

“agroestratégias”, no conceito cunhado por Alfredo Wagner Berno de 

Almeida670 e aqui adotado. 

O aparato tratado nesta tese (o Programa Terra Legal, a Lei de 

Gestão de Florestas Públicas, a política da suposta reforma agrária da 

região, voltada completamente aos interesses do agronegócio e da 

madeira etc.), bem como os projetos de lei retrocitados e outros 

congêneres enquadram-se como agroestratégias na medida em que 

se articulariam a um conjunto de discursos, ações e instrumentos 

engendrados por agências multilaterais e conglomerados 

669 Idem. 
670 Cf. ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. “Agroestratégias e 
desterritorialização: os direitos territoriais e étnicos na mira dos estrategistas 
dos agronegócios”. In: O Plano IIRSA na visão da Sociedade Civil Pan-
Amazônica. 2009. 
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agroindustriais e financeiros a fim de “conquistar” terras à expansão 

da produção de commodities agropecuárias e minerais. 

No caso brasileiro, faz parte das agroestratégias a 

disseminação de uma visão triunfalista dos 

agronegócios articulada com uma imagem 

hiperbolizada do Brasil e de seu potencial agrícola. A 

narrativa mítica de terras ilimitadas, como se fossem 

recursos abertos e/ou “espaços vazios”, abre em 

decorrência um novo capítulo de conflitos sociais no 

campo, porquanto toda e qualquer extensão de terra é 

apresentada como disponível à expansão dos 

agronegócios.671 

Literalmente, as agroestratégias configuram “medidas que 

objetivam remover obstáculos jurídico-formais e político-

administrativos que impedem o ingresso de novas extensões de 

terras no mercado”.672 

É nessa medida, e mediante o preocupante silêncio de 

movimentos sociais e sindicatos de trabalhadores rurais, que 

emergem no oeste paraense (como em outras partes) polos 

nucleares de contestação e resistência. Grupos mobilizam-se em 

pontos diversos, como as comunidades indígenas e ribeirinhas dos 

rios Arapiuns e Uruará, ou camponeses como os assentados do PDS 

Esperança (Anapu) e o PA Rio Trairão (Uruará). Lutam contra a 

expropriação, contra a privatização das terras e contra o controle do 

território por meio da apropriação dos recursos florestais. Ou, ainda, 

671 Ibid., p. 68. 
672 Ibid., p. 141. 
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poder-se-ia falar nas comunidades no alto Tapajós e da Volta Grande 

do Xingu, que resistem contra os megaprojetos do hidronegócio tão 

intimamente ligados ao avanço dos bilionários interesses de grupos 

mineradores e industriais. 

A cada dia, ganha espaço no cenário da região a eclosão de 

movimentos de contestação celulares, nessas e em outras 

comunidades aparentemente desconectadas, mas alinhadas no modo 

de organização e resistência à territorialização do capital. Coloca-se, 

então, na ordem do dia o debate em torno das políticas públicas de 

ordenamento territorial (em especial, de destinação de terras 

públicas) como algo fundante da política agrária, que por sua vez 

dialoga com os conceitos de “cidadania” e de “direto à terra”. 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO 

JUSTIÇA FEDERAL DE 1ª INSTÂNCIA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ 

SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE ALTAMIRA 
VARA ÚNICA 

 
Autos nº: 2007.39.03.00716-0. Classe: 9200 (Medida Cautelar Inominada). 
Referência:  Afastamento de servidores do INCRA – Quebra de sigilos – Requerimento do MPF – 

Presença dos requisitos autorizadores – Deferimento – Criação de assentamentos irregulares. 
Requerente: Ministério Público Federal - MPF. 
Requeridos: Pedro Aquino de Santana, Bruno Lourenço Kempner, Sílvio Carneiro de Carvalho, 
Luiz Edmundo Leite Magalhães e Dilton Rego Tapajós. 
Juiz Federal Substituto no Exercício da Titularidade: Antônio Carlos Almeida Campelo. 

DECISÃO 
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF move AÇÃO CAUTELAR, com PEDIDO DE MEDIDA 

LIMINAR, em face de PEDRO AQUINO DE SANTANA, BRUNO LOURENÇO KEMPNER, SÍLVIO CARNEIRO 
DE CARVALHO, LUIZ EDMUNDO LEITE MAGALHÃES e DILTON REGO TAPAJÓS, mediante petição 
protocolada na Vara Única desta Subseção em 11 de outubro de 2007. 

2. O motivo do oferecimento seria suposta prática de atos de improbidade administrativa - 
criação de assentamentos de forma irregular, para se atingir metas - pretendendo-se, ao final, o 
afastamento cautelar dos servidores de suas atividades, além de outras medidas objetivando instruir ação 
futura. 

3. A inicial, de fls. 3/349 (incluindo anexos), pode assim ser sintetizada. 
4. Segundo o MPF, a Superintendência Regional do INCRA em Santarém teria, entre 

suas finalidades, a promoção e execução da reforma agrária visando efetivar melhor distribuição da terra. 
5. Para tanto, conforme sustentado na exordial, deveria realizar modificações no regime 

de sua posse e uso, a fim de atender aos princípios da justiça social, inclusive através da criação e 
implantação de projetos de assentamentos de reforma agrária. 

6. No entanto, estariam ocorrendo irregularidades na criação de assentamentos, tendo 
sido, inclusive, determinada por parte da Justiça Federal em Santarém/PA a suspensão de portarias de 
criação de assentamentos. 

7. As “pendências mais graves” teriam sido registradas na tabela de fls. 242/282, o que 
levou o Parquet à seguinte conclusão: 

a. “Os projetos foram criados sem 
qualquer política efetiva de implementação, conforme se constata no clamor 
das reivindicações de importantes entidades representativas dos 
trabalhadores rurais. 
b. Verificou-se que tais projetos não 
atendem a uma autêntica demanda de potenciais clientes da reforma agrária. 
São antes resultado da pressão do setor madeireiro junto às esferas 
governamentais, que vislumbram nos assentamentos um estoque de matéria-
prima cujo manejo é objeto de um licenciamento mais rápido, devido ao 
valor social que seu manejo representa, em tese”. 

8. A Superintendência do INCRA em Santarém/PA também teria sido utilizada “no 
intuito de inflar as metas anuais cumpridas de famílias homologadas em relações de beneficiários da 
reforma agrária. Tudo comandado pelo Superintendente Pedro Aquino e por outros servidores que se 
mobilizaram para que as metas – ainda que apenas aparentes – se realizassem”. 

9. Teria sido criada, na estrutura da Superintendência, uma Coordenação de Metas, 
unidade que agia sob o comando do Superintendente, tendo sido mencionado pelo MPF que: “Com a 
tramitação dos laudos diretamente dos técnicos para a Coordenação de Metas, a apreciação referente à 
consistência do laudo – regimentalmente realizada pela Divisão de Obtenção – deixou de ser feita”. 

10. Em 2006, a tramitação dos processos de criação de assentamentos na Superintendência 
teria se dado de maneira informal e com instrução deficiente, sem despachos de remessa ao setor 
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destinatário, o que, por diversas vezes, teria gerado situações tumultuárias nas providências que 
dependiam da localização dos mesmos. 

11. Os trabalhos eram desenvolvidos de forma açodada, segunda a peça vestibular, por 
conta da pretensão do Superintendente de atingir metas ambiciosas, que inclusive tinha por finalidade 
suprir o fraco desempenho em outras superintendências. 

12. Em virtude da pressa na aprovação de novos assentamentos teriam sido “deixadas de 
lado diversas práticas relevantes de levantamento de campo para um procedimento de criação dos 
assentamentos adequadamente instruído. É o caso, por exemplo, da avaliação sócio-econômica das 
populações das áreas, a qual foi abandonada em virtude de intervenção da servidora do INCRA em 
Brasília, Beronice Freitas”. 

13. O Órgão Ministerial ainda afirma, na inicial, que: “Os trabalhos da autarquia foram 
atrelados a tal ponto ao cumprimento incondicional das metas, que o Superintendente AQUINO chegou 
ao ponto de assinar, no mês de outubro de 2006, diversas portarias de criação de assentamentos, tudo 
para que o Presidente da República, então em campanha presidencial, pudesse mencionar em debate o 
alto desempenho do cumprimento de metas de reforma agrária. Quem assumiu o encargo de levar ao 
Superintendente de Santarém a demanda de números de assentados foi a servidora Beronice Barros 
Freitas, da diretoria da autarquia em Brasília”. 

14. Após a visita da servidora em questão, os trabalhos teriam sido ainda mais acelerados, 
em franco desgaste aos servidores lotados em Santarém/PA. 

15. As metas eram compostas de acordo com as diretrizes emanadas de Brasília/DF. 
16. O Superintendente teria pressionado os técnicos do INCRA para que fossem realizados 

levantamentos de campo com práticas ilícitas. Teria exigido dos mesmos, ainda, a finalização dos 
relatórios em versões simplificadas – contrariando as normas internas do INCRA – e com datas 
retroativas à data de publicação das portarias de criação, sob pena de terem de ressarcir à autarquia as 
diárias pagas pelas idas a campo. 

17. Foi destacada a situação do PDS Cocalino, que, no entender do MPF: “Além de o 
mesmo se sobrepor ao Parque Nacional da Amazônia , das 100 famílias homologadas na relação de 
beneficiários (RB), na comunidade há apenas 41 famílias ocupantes, sendo que destas, na realidade, 
apenas 26 ou 27 estão na relação de beneficiários (RB) efetivamente. O assentamento, por sua vez, não 
atende aos reais anseios das comunidades locais. Além de a placa com o nome da comunidade estar fora 
dos limites do assentamento apresentados pelo agrônomo responsável, vários comunitários que estão na 
relação de beneficiários homologada estão fora dos limites do PDS. E mais grave: embora a área 
reinvidicada pela comunidade seja de 5.200 ha – com 52 famílias – o PDS, tal como criado, tem pouco 
mais de 2.600 ha, sendo que o mapa do assentamento feito pelo agrônomo responsável excluiu da área 
da comunidade uma área que vem sendo invadida pelo fazendeiro Valmir Climaco!”. 

18. Quanto à eventual ausência de licença de viabilidade ambiental para a criação dos 
assentamentos, no dizer do MPF, o Superintendente dissuadia os servidores envolvidos nos 
procedimentos, reportando-se à existência de um termo de ajustamento de conduta então vigente que 
permitiria superar essa dificuldade. 

19. Por outro turno, o Serviço de Informação dos Projetos de Reforma Agrária (SIPRA) se 
caracteriza, segundo o MPF, pela falta de formalidade, não obstante as graves responsabilidades e ônus 
que os dados ali inseridos acarretariam ao erário público, como o repasse de créditos instalação, por 
exemplo. 

20. O aumento da capacidade dos assentamentos teria sido feito através de retificações 
publicadas no Diário Oficial da União, sem que houvesse ademais qualquer prévio parecer técnico nesse 
sentido. A questão teria sido tratada como se fosse uma mera correção de erros material. As ordens para 
alteração teriam sido dadas pessoalmente pelo próprio Superintendente Aquino, contrariando 
expressamente a Norma de Execução 37 da autarquia. 

21. Ademais, ainda segundo a peça vestibular, a inserção tumultuária igualmente permitiria 
a concessão de privilégios como a inserção de parentes de servidores.  Exemplo desta prática seria a 
inserção de parentes do Executor de Altamira, Bruno Kempner, que, como beneficiários, constariam a 
mãe do servidor, Maria Suk Kempner, e seu irmão, Milton Luiz Kempner, inscritos na relação de 
beneficiários do PA Pilão Poente e PA Ressaca, respectivamente.  Igualmente cadastrados estariam 
Márcio Alexandre Kempner e Teresinha  Kempner, cadastrados no PA Pilão Poente. Frise-se que apenas 
o  Sr. Marcio Alexandre Kempner possui endereço cadastrado em Altamira, os demais parentes estariam 
residindo em Abaetetuba (Maria Suk Kempner e Teresinha Kempner) e Paraná (Milton Luiz Kempner). 

22. As irregularidades supostamente encontradas no cadastro das famílias permaneceriam 
por ocasião da sua efetivação nos projetos de assentamento. A ocupação de vastas porções de terra 
pública federal teria ocorrido sem que houvesse a devida formalização. 
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23. No início de 2007, teria sido designada uma equipe na Superintendência de Santarém 
com a função de apurar as deficiências dos procedimentos de criação de assentamentos, porém, passado 
um mês da entrega do relatório final ao Superintendente, nada teria sido feito. E prossegue o MPF: “Pelo 
contrário: o servidor que coordenou os trabalhos de levantamento dos passivos teve a gaveta de sua 
mesa de trabalho arrombada – de onde foi furtado o relatório original assinado e recibado pelo 
Superintendente – e ainda passou a receber ameaças de morte no telefone residencial desde o dia em que 
o MPF realizou inspeção na sede da Superintendência, em Santarém”. 

24. O MPF afirma, ainda, que: “O Superintendente sempre esteve consciente da situação 
tumultuária em que estavam os processos de criação de assentamentos cujas portarias assinava. Quando 
o coordenador do levantamento de deficiências nos processos de criação lhe entregou o relatório final 
apontando as graves falhas dos processos, o Superintendente lhe afirmou: ‘É, Francisco, se a gente 
continuar a trabalhar dessa forma, a gente vai se ferrar. A gente tem de começar a trabalhar direito’”. 

25. O Chefe da Procuradoria da Superintendência do INCRA em Santarém/PA estaria 
ciente das irregularidades cometidas nas criações de assentamentos, inclusive sobre a inexistência de 
licenciamento ambiental, mas não teria comunicado o ocorrido ao Ministério Público nem à Polícia. 

26. A Superintendência funcionava, segundo a inicial, em um prédio sem quaisquer 
condições para dar qualquer apoio de infra-estrutura às atividades desenvolvidas, considerando-se o ritmo 
então existente. Também não havia suporte material, como computadores. 

27. O Superintendente Adjunto, Silvio Carneiro de Carvalho, também teria assinado 
muitas portarias de criação de assentamentos, com processos deficientes.  

28. Ademais, conforme relata a peça pórtica, também aos servidores do serviço de crédito, 
na Superintendência, jamais teria sido oferecido qualquer curso de formação. A pressão das metas 
igualmente induziria desorganização no setor de serviço de crédito, gerando outras irregularidades, como 
a homologação de candidatos fora do perfil de beneficiário. 

29. O MPF seria parte legítima no feito. 
30. A Justiça Federal seria competente para a apreciação e julgamento da ação cautelar. 
31. Estariam presentes os requisitos autorizadores do deferimento da medida liminar 

requerida, pois: 
a) O fumus boni juris estaria representado pela situação administrativa da 
Superintendência do INCRA em Santarém, associada a dispositivos normativos 
correspondentes. 
b) Quanto ao periculum in mora “temos que na situação ora analisada, é evidente que 
a permanência dos requeridos poderão obstar/dificultar a coleta de provas. Ora, 
possibilitar o contato de agentes com as provas que o incriminem é arriscar, por 
demais, que a instrução processual se esvazie e a impunidade impere”. 

32. No pedido de urgência consta: “Ante todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO 
FEDERAL requer a Vossa Excelência, as seguintes providências”: 

a) “I – LIMINARMENTE, sejam afastados, pelo período de 60 (sessenta) dias, todos 
os demandados de suas respectivas funções, empregos ou cargos públicos, com o fito de 
impedir que sejam criados obstáculos à produção das provas, bem como preservar a 
busca pela verdade real, sem prejuízo da remuneração” (grifos no original); 
b) “II -  LIMINARMENTE, proibir a permanência dos demandados nas 
dependências privativas de funcionários dos respectivos Órgãos ao qual estão lotados, 
pelo período de 60 (sessenta) dias” (grifos no original); 
c) “III -  LIMINARMENTE, suspender o acesso dos demandados aos sistemas de 
dados informatizados utilizados nos respectivos Órgãos Públicos em que estão lotados, 
pelo período de 60 (sessenta) dias” (grifos no original); 
d) “IV - LIMINARMENTE, inaudita altera pars,  a quebra do sigilo bancário  e fiscal 
de  PEDRO AQUINO DE SANTANA, CPF  nº 122.598.885-34, BRUNO 
LOURENCO KEMPNER,  CPF nº 284.266.909-63, SILVIO CARNEIRO DE 
CARVALHO,  CPF  nº 038.315.822-20, LUIZ EDMUNDO LEITE MAGALHAES, 
CPF nº 190.288.572-49 E DILTON REGO TAPAJOS, CPF nº 110.912.072-91 
determinando” (grifos no original): 

I. “a) ao Banco Central do Brasil o encaminhamento de todos os dados 
disponíveis no cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), no 
prazo de 10 dias, em arquivo magnético, no formato Acess, devidamente tabulados, 
referentes às pessoas físicas e jurídica acima relacionadas”; 
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II. “b) sucessivamente, após a resposta do BACEN, a cada instituição 
financeira a apresentação das informações relacionadas à movimentação financeira 
dos requeridos, no prazo de 30 dias, em especial”:  

1. “b.1) que os dados sejam enviados, obrigatoriamente, no 
modelo descrito no arquivo MI004-2007, disponível no 
endereço eletrônico http://bancario.pgr.mpf.gov.br, contendo 
os extratos de todas as operações financeiras mencionadas no 
§ 1º do art. 5º da Lei Complementar nº 105/2001, de todas as 
contas bancárias; investimentos em bolsas de valores e 
mercadorias e futuros; custódia de títulos mobiliários; 
aquisição de moeda estrangeira; conversão de moeda 
estrangeira em moeda naciona; cartões de crédito e contratos 
de mútuo efetivados em valores superiores a R$ 1.000,00 (mil 
reais)”; 

2. “b.2) que os dados, antes da remessa, sejam submetidos ao 
programa validador bancário, também disponível no endereço 
eletrônico http://bancario.pgr.mpf.gov.br”;  

3. “b.3) que as instituições financeiras encaminhem, em papel 
todos os documentos de cadastro das contas informadas pelo 
BACEN (cadastro de abertura de conta, cartão de autógrafos, 
documentos apresentados pelos correntistas etc), assim como 
os extratos bancários, DOC'S, guia de depósito, cheques 
relativos a crédito e débito das contas correntes e aplicações 
superiores a R$ 1.000,00 ( mil reais), também em papel, 
referente ao período de 01-01-2004 até o ano de 2007”; 

4. “b.4) encaminhar os arquivos em formato texto delimitado, 
extensão TXT, e com delimitador (separador de campo) 
definido como tabulação, bem como em CD-Rom contendo 08 
arquivos TXT”. 

III. “c) à Secretaria da Receita Federal que remeta a esse juízo, no prazo de 10 
(dez) dias”: 

1. “c.1) cópias dos demonstrativos mensais de recolhimento de 
Contribuição Provisória Sobre Movimentação Financeira 
(DCPMF) dos réus, no período compreendido entre 
01/01/2004 até a última data disponível” (grifos no original); 

2. “ c.2) cópias da Declaração de Ajuste Anual das Pessoas 
Físicas e da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da 
Pessoa Jurídica dos réus, referentes ao período especificado 
supra e” (grifos no original) 

3. “c.3) cópia completa dos Dossiês Integrados dos requeridos, 
em papel e em meio eletrônico, do período indicado supra, que 
deverão conter, entre outras, as seguintes informações: Pessoa 
Física (Extrato DW, Cadastro CPF, Ação Fiscal, Cadin, CC5 
Entradas, CC5 Saídas, CNPJ, Coleta, Conta Corrente PF, 
Compras DIPJ Terceiros, DAI, DCPMF, Derc, Dimob, Dirf, 
DIRPF, DOI, ITR, Rendimentos DIPJ, Rendimentos Recebidos 
PF, Siafi, Sinal, Sipade, Vendas DIPJ Terceiros); Pessoa 
Jurídica (Extrato DW, IPI, DW, Cadastro CNPJ, Ação Fiscal, 
Cadin, CC5 Entradas, CC5 Saídas, Compras DCTF/DCP 
Terceiros, Coleta, Conta Corrente PJ, DCTF, DCPMF, 
Dacon, Derc, Dimob, DIPJ, Dirf, Doações, DOI, ITR, 
Movimentação de Selos, Rendimentos Recebidos de PF, Siafi, 
Sinal, Sipade, Vendas DIPJ Terceiros)” (grifos no original); 

e) “IV - LIMINARMENTE, inaudita altera pars, o fornecimento  de dados referentes 
a ligações telefônicas efetivadas de  aparelhos fixos ou móveis, particulares e 
funcionais, pertencentes ou utilizados por   PEDRO AQUINO DE SANTANA, CPF  nº 
122.598.885-34, BRUNO LOURENCO KEMPNER,  CPF nº 284.266.909-63, SILVIO 
CARNEIRO DE CARVALHO,  CPF  nº 038.315.822-20, LUIZ EDMUNDO LEITE 
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MAGALHAES, CPF nº 190.288.572-49 E DILTON REGO TAPAJOS, CPF nº 
110.912.072-91 no período de 01/01/2004 a 10/10/2007” (grifos no original); 
f) “V - LIMINARMENTE, seja ordenado à Controladoria Geral da União – CGU a 
imediata auditoria dos processos de criação de assentamentos rurais, cadastro e 
concessão de créditos a  beneficiários da reforma agrária”; 
g) “VI - a fixação de multa coercitiva indireta diária (astreintes), no valor de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento da decisão judicial”; (...) 
h) “IX - a destinação do eventual produto da aplicação da multa para o fundo a que 
se refere o artigo 13 da Lei nº 7.347/85, com vinculação a investimentos na área de 
educação e saúde dos Municípios de Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, 
Vitória do Xingu, Senador José Porfírio, Porto de Moz, Anapu, Pacajá e Novo 
Repartimento”; 
i) “X– a tramitação do presente feito em segredo de justiça, até a efetivação da 
liminar, caso concedida”; 
j) “XI -  a dispensa do pagamento das custas, emolumentos e outros encargos, em 
vista do disposto no artigo 18, da Lei n°7.347/85”; 

33. Por fim, foi dada à causa o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo sido juntados 
os documentos de fls. 57/349. 
 

34. É o relatório. Decido. 
 

35. Compete ao Magistrado, nesta fase embrionária da apreciação judicial, tão somente 
verificar a presença dos requisitos autorizadores das medidas excepcionais requeridas. 

36. Quanto ao fumus boni juris, encontra-se suficientemente demonstrado às fls. 57/349, 
nas quais foram apresentados inúmeros documentos e depoimentos que indicam a provável existência de 
atos de improbidade praticados pelos requeridos. 

37. Assim, é plenamente factível a tese proposta na exordial de que houve irregularidades 
quanto à criação de diversos assentamentos, inclusive em municípios da circunscrição da Subseção 
Judiciária de Altamira, mediante atividade coordenada de servidores da Superintendência do INCRA 
em Santarém/PA, em especial se considerada a cópia de decisão de fls. 163/169, na qual o Juízo da 
Subseção de Santarém/PA reconheceu a existência da prática de procedimentos sem fundamentação 
técnica. 

38. Desta forma, o pedido quanto ao afastamento dos servidores e a quebra do sigilo 
bancário, fiscal e de dados telefônicos, nos termos delimitados pelo requerente, merece ser acolhido, o 
que não implicará em dano de qualquer espécie aos demandados, sendo conveniente ressalvar que, por 
conta de tal requerimento, os autos terão a tramitação reservada, sendo que referidos dados somente 
poderão ser acessados pelas partes, tendo em vista que dados sigilosos serão trazidos aos mesmos. Porém, 
não vislumbro a necessidade de determinar o sigilo total dos referidos autos posto que envolve matéria de 
ordem pública de interesse da coletividade. 

39. Quanto ao tema, ressalto que, na doutrina e na jurisprudência, é pacífico o 
entendimento segundo o qual o direito ao sigilo bancário, fiscal e de dados telefônicos não tem caráter 
absoluto, devendo, na verdade, ser flexibilizado quando os interesses de ordem pública, social ou da 
Justiça superem o interesse individual, hipótese em que a proteção constitucional somente pode ser 
afastada mediante decisão fundamentada da Autoridade Judicial competente, na presença de indícios 
razoáveis de existência de ato ímprobo, bem como de sua autoria. 

40. Destaco, neste sentido, que o Eminente Ministro Celso Mello, discorrendo sobre o 
alcance dos direitos e garantias constitucionais, ao proferir voto unanimemente acolhido no Mandado de 
Segurança nº 23.452-1/RJ, de que foi o Relator, assim se pronunciou: “Não há, no sistema constitucional 
brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante 
interesse público ou exigências derivadas do princípio de conveniência das liberdades legitimam, ainda 
que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas 
individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição”. 

41. Na mesma decisão, acrescentou: “Torna-se essencial enfatizar, neste ponto, uma vez 
mais, não obstante a posição eminente que as liberdades públicas assumem em nosso sistema 
constitucional, que não devem elas - considerado o substrato ético que as informa - 'proteger abusos nem 
acobertar violações', eis que os direitos e garantias individuais expõem-se a naturais restrições 
derivadas 'do princípio de convivência das liberdades, pelo qual nenhuma delas pode ser exercida de 
modo danoso à ordem pública e às liberdades alheias'”. 
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42. A quebra do sigilo bancário, fiscal e de dados telefônicos é providência, no caso 
vertente, necessária para que se possa esclarecer o montante dos recursos públicos que, em tese, podem 
ter sido desviados, bem como se proveitos ilícitos foram e/ou estão sendo auferidos pelos requeridos, 
assim como também apurar eventuais condutas delituosas praticadas. 

43. Assim, a necessidade da comprovação irretorquível da existência, ou não, de 
malversação de recursos relativos à criação de assentamentos (patrimônio público destacado em favor de 
terceiros) evidencia o interesse público superior na situação em tela, que deve prevalecer sobre a proteção 
aos sigilos bancário, fiscal e de dados telefônicos, uma vez que a prática irregular pode eventualmente 
camuflar a obtenção de vantagem ilícitas como meio de agilização da distribuição de parcelas das terras 
públicas. 

44. Os entendimentos acima possuem assento na jurisprudência. Nesse diapasão, trago a 
lume os seguintes trechos de ementas de acórdãos: 

a. “Acórdão Origem: STF - Supremo 
Tribunal Federal Classe: AI-AgR - AG.REG.NO Agravo de Instrumento 
Processo: 541265 UF: SC - Santa Catarina Órgão Julgador: Data da 
decisão:   Documento: Fonte DJ 04-11-2005 PP-00030 EMENT VOL-02212-
07 PP-01308 Relator(a) Carlos Velloso 
b. Ementa 
c. CONSTITUCIONAL. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. MINISTÉRIO 
PÚBLICO. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. MEDIANTE ORDEM 
JUDICIAL. PRECEDENTES. (...) 
d. VI. - O entendimento desta Suprema 
Corte consolidou-se no sentido de não possuir caráter absoluto a garantia 
dos sigilos bancário e fiscal, sendo facultado ao juiz decidir acerca da 
conveniência da sua quebra em caso de interesse público relevante e 
suspeita razoável de infração penal. Precedentes” (grifei). 
e.  
f. “Acórdão Origem: STJ - Superior 
Tribunal de Justiça Classe: ROMS - Recurso Ordinário em Mandado de 
Segurança – 20350 Processo: 200501162669 UF: MS Órgão Julgador: 
Primeira Turma Data da decisão: 15/02/2007 Documento: STJ000734322 
Fonte  DJ Data: 08/03/2007 Página: 159 
Relator(a) Luiz Fux. 
g. Ementa   
h. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DE SIGILO. 
IRREGULARIDADES DE PAGAMENTO. DESVIO DE RECURSOS. 
EXAME DE CONTAS DO IMPETRANTE. NOTITIA CRIMINIS DE FATOS 
CAUSADORES DE PREJUÍZOS À UNIÃO. 
i. 1. A quebra de sigilo bancário é 
admitida, excepcionalmente, nas hipóteses em que se denotem a existência 
de interesse público superior, posto proteção não consubstanciadora de 
direito absoluto a sobrepor-se ao interesse coletivo. 
j. 2. O art. 38 da Lei 4.595/64 (Lei do 
Sistema Financeiro Nacional) previa a quebra de sigilo bancário e fiscal, 
sendo certo que, com o advento da Lei Complementar 105, de 10/01/2001, 
culminou por ampliar as hipóteses de exceção do sigilo (§§ 3º e 4º do art. 1º), 
permitindo o Poder Legislativo e a CPI obterem informações das instituições 
financeiras, sem a interferência do Poder Judiciário, revelando inequívoca 
intenção do legislador em tornar a quebra do sigilo bancário instrumento 
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eficiente e necessário nas investigações patrimoniais e financeiras 
tendentes à apuração da autoria dos atos relacionados com a prática contra 
o erário de condutas ilícitas, como soem ser a improbidade administrativa, 
o enriquecimento ilícito e os ilícitos fiscais. 
k. 3. Precedentes jurisprudenciais do 
STF: RE nº 219780/PE, Relator Ministro CARLOS VELLOSO, DJ de 
10.09.1999 e do STJ: RMS 15364/SP, Relator Ministro João Otávio de 
Noronha, DJ de 10.10.2005; RHC 17353/SP, Relator Ministro Félix Fischer, 
DJ de 29.08.2005; RMS 18445/PE, Relator Ministro Castro Filho, DJ de 
23.05.2005; MC 2981/PE, desta relatoria, DJ de 28.02.2005. 
l. 4. Deveras, in casu, descabida a 
insurreição contra decisão judicial, que determina a  apresentação de 
documentos necessários à instrução de procedimento investigatório 
engendrado pelo Ministério Público Federal, notadamente porque o direito 
à intimidade não se aplica à hipótese vertente, na medida em que à 
administração pública incumbe velar pela transparência no trato do 
interesse coletivo” (grifei). 
m.  
n. “Acórdão TRF Primeira Região. MS 
199901000399924. Processo: 199901000399924/MT. Órgão Julgador: 
Segunda Seção. Fonte: DJ 7/4/200, p. 2. Relator(a): Desembargador Federal 
I'talo Fioravanti Sabo Mendes.  
o. CONSTITUCIONAL. PROCESSO 
PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DE SIGILO 
BANCÁRIO. INDÍCIOS DE PRÁTICA DE FRAUDES. DEFERIMENTO 
POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. CABIMENTO. DENEGAÇÃO. 
p. 1. Não há de se falar na inadequação 
da via eleita, na forma como suscitado pelo Ministério Público Federal, 
considerando que a presente ação mandamental foi impetrada objetivando 
fosse  afastada a decisão que determinou a extensão da quebra de sigilo à 
conta no HSBC - Bamerindus S/A. Preliminar afastada. 2. Não se encontra 
desprovida de fundamentação a decisão que apenas determinou a extensão 
dos efeitos de decisão proferida anteriormente. 3. A jurisprudência do eg. 
Supremo Tribunal Federal e do eg. Superior Tribunal de Justiça tem se 
posicionado no sentido de que a proteção ao sigilo bancário não se constitui 
em direito absoluto, uma vez que deve ceder ante a evidente superioridade 
do interesse público, mormente quando haja comprovada necessidade de sua 
quebra para a apuração de eventuais infrações penais. 4. Inexistência,  na 
espécie, de fundamento jurídico hábil a impedir o eventual prosseguimento 
das investigações pela Polícia Federal, considerando a suposta aplicação 
irregular de verbas oriundas da Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia - SUDAM. 5. Mandado de segurança conhecido e denegado” 
(grifei). 
q.  
r. “Acórdão. TRF Primeira Região. MS 
200001001235856. Processo: 200001001235856/AM. Órgão Julgador: 
Segunda Seção. Fonte: DJ 23/5/2003, p. 35. Relator(a): Desembargador 
Federal Mário César Ribeiro. Decisão: A Seção, por maioria, denegou a 
segurança. 
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s. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE 
SEGURANÇA. SIGILO BANCÁRIO. QUEBRA. DECISÃO JUDICIAL 
FUNDAMENTADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. 
t. 1. O direito ao sigilo bancário não 
tem caráter absoluto, devendo ser flexibilizado quando os interesses de 
ordem pública, social ou da Justiça superem o interesse individual, hipótese 
em que a proteção constitucional somente pode ser afastada mediante 
decisão fundamentada da autoridade judiciária competente, na presença de 
indícios razoáveis de existência de crime e de sua autoria. 2. Estando a 
decisão judicial fundada em razões de interesse público, existindo fortes 
indícios de malversação de verbas públicas provenientes do Fundo de 
Investimento da Amazônia - FINAM, a medida extrema atende aos 
princípios da objetividade material, da pertinente adequação e da proibição 
de excesso” (grifei). 
u.  
v. “Acórdão Origem: TRIBUNAL - 
QUARTA REGIÃO Classe: AC - APELAÇÃO CIVEL Processo: 
200004010999267 UF: RS Órgão Julgador: QUARTA TURMA Data da 
decisão: 14/11/2002 Documento: TRF400086501 
w. Fonte  DJU DATA:29/01/2003 
PÁGINA: 382 Relator(a) JOÃO PEDRO GEBRAN NETO 
x. Ementa   
y. ADMINISTRATIVO. AGRAVO 
RETIDO. PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. 
SIGILO TELEFÔNICO. 
z.  1. Não merece prosperar agravo 
retido, contra decisão que indefere  prova  testemunhal, se a pretensão do 
feito liga-se a vícios formais  no procedimento  administrativo, cuja prova é 
exclusivamente  documental. 
aa.  2. Não ocorre cerceamento de defesa 
com o aproveitamento do  depoimento  de testemunha arrolada pela 
comissão processante,  prestado na fase  inquisitorial. A repetição do ato 
somente se faria  indispensável o indiciado  a tivesse arrolado, ou se viesse a  
protestar, no curso do procedimento,  pela renovação do depoimento.  
Nulidade formal inocorrente. 
bb.  3. O direito constitucional à 
intimidade não é absoluto, podendo  ceder,  no caso concreto, segundo um 
juízo de ponderação, frente ao  interesse  público de apurar atos de 
improbidade administrativa. 
cc.  4.- Agravo retido improvido. 
Apelação do autor improvida. Apelo da União e remessa oficial tida por 
interposta providos”. 

45. Em relação ao periculum in mora, reside, principalmente, na potencial possibilidade 
dos demandados, diante de uma ação judicial de ressarcimento, dissiparem seu patrimônio, dilapidando-o 
intencionalmente, com vistas a frustrar um eventual futuro provimento de mérito. 

46. Também se revela urgente o deferimento da quebra de sigilo bancário, fiscal e de 
dados telefônicos, tendo em vista a necessidade do deslinde célere dos fatos apurados, dada a grande 
quantidade de pessoas existentes nos diversos assentamentos, sendo certo que, caso haja demora na 
apuração, muitos dos assentados, poderão migrar para outras regiões, tornando ainda mais complicada a 
situação administrativa existente. 
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47. Quanto ao afastamento dos servidores, são pertinentes as palavras do d. representante 
do MPF, quando afirma que: “na situação ora analisada, é evidente que a permanência dos requeridos 
poderão obstar/dificultar a coleta de provas. Ora, possibilitar o contato dos agentes com as provas que o 
incriminam é arriscar, por demais, que a instrução processual se esvazie e a impunidade impere”. 

48. De fato, a permanência dos requeridos em atividade na autarquia representará 
significativo risco de eliminação de provas e indícios ainda passíveis de apreciação. Além disso, a 
manutenção dos mesmos nos cargos pode, em última análise, provocar comoção social, o que poderia, em 
tese, representar risco aos próprios demandados, que poderão, eventualmente, ser alvo de fúria popular, 
consubstanciada em uma possível invasão aos órgãos onde estão lotados, situação que é bastante 
corriqueira na seara dos conflitos agrários. 

49. Pelo exposto, presentes os requisitos autorizadores da concessão das medidas 
cautelares, DEFIRO, prima facie e inaudita altera pars, os pedidos liminares requeridos, com fulcro 
no art. 804 do CPC, para: 

a) AFASTAR, pelo período de 60 (sessenta) dias, todos os demandados de suas 
respectivas funções, empregos ou cargos públicos, sem prejuízo da remuneração; 
b) PROIBIR a permanência dos demandados nas dependências privativas de 
funcionários dos respectivos Órgãos ao qual estão lotados, pelo período de 60 
(sessenta) dias; 
c) SUSPENDER o acesso dos demandados aos sistemas de dados informatizados 
utilizados nos respectivos Órgãos Públicos em que estão lotados, pelo período de 60 
(sessenta) dias; 
d) DECRETAR a quebra do sigilo bancário e fiscal de  PEDRO AQUINO DE 
SANTANA, CPF  nº 122.598.885-34, BRUNO LOURENCO KEMPNER,  CPF nº 
284.266.909-63, SILVIO CARNEIRO DE CARVALHO,  CPF  nº 038.315.822-20, 
LUIZ EDMUNDO LEITE MAGALHAES, CPF nº 190.288.572-49 E DILTON 
REGO TAPAJOS, CPF nº 110.912.072 91. 
e) DETERMINAR que o Banco Central do Brasil encaminhe todos os dados 
disponíveis no cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), no 
prazo de 10 dias, em arquivo magnético, no formato Acess, devidamente tabulados, 
referentes às pessoas acima relacionadas; 
f) DETERMINAR à Secretaria da Receita Federal que remeta a esse Juízo, no 
prazo de 10 (dez) dias: 

I. cópias dos demonstrativos mensais de recolhimento de Contribuição 
Provisória Sobre Movimentação Financeira (DCPMF) dos réus, no período 
compreendido entre 01/01/2004 até a última data disponível; 
II. cópias da Declaração de Ajuste Anual das Pessoas Físicas e da 
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica dos réus, 
referentes ao período especificado supra e 
III. cópias completas dos Dossiês Integrados dos requeridos, em papel e em 
meio eletrônico, do período indicado supra, que deverão conter, entre outras, as 
seguintes informações: Pessoa Física (Extrato DW, Cadastro CPF, Ação Fiscal, 
Cadin, CC5 Entradas, CC5 Saídas, CNPJ, Coleta, Conta Corrente PF, 
Compras DIPJ Terceiros, DAI, DCPMF, Derc, Dimob, Dirf, DIRPF, DOI, ITR, 
Rendimentos DIPJ, Rendimentos Recebidos PF, Siafi, Sinal, Sipade, Vendas 
DIPJ Terceiros); Pessoa Jurídica (Extrato DW, IPI, DW, Cadastro CNPJ, Ação 
Fiscal, Cadin, CC5 Entradas, CC5 Saídas, Compras DCTF/DCP Terceiros, 
Coleta, Conta Corrente PJ, DCTF, DCPMF, Dacon, Derc, Dimob, DIPJ, Dirf, 
Doações, DOI, ITR, Movimentação de Selos, Rendimentos Recebidos de PF, 
Siafi, Sinal, Sipade, Vendas DIPJ Terceiros)” (grifos no original); 

g) DETERMINAR que seja encaminhado ofício à Controladoria Geral da União 
– CGU para que promova a imediata auditoria dos processos de criação de 
assentamentos rurais, cadastro e concessão de créditos a  beneficiários da reforma 
agrária pela Superintendência de Santarém. 
h) DETERMINAR que sejam oficiadas todas operadoras de telefonia fixa e 
móvel para que forneçam, no prazo de 30 (trinta) dias, listagem com os dados 
referentes a ligações telefônicas efetivadas de  aparelhos fixos ou móveis, 
particulares e funcionais, pertencentes ou utilizados por   PEDRO AQUINO DE 
SANTANA, CPF  nº 122.598.885-34, BRUNO LOURENCO KEMPNER,  CPF nº 
284.266.909-63, SILVIO CARNEIRO DE CARVALHO,  CPF  nº 038.315.822-20, 
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LUIZ EDMUNDO LEITE MAGALHAES, CPF nº 190.288.572-49 E DILTON 
REGO TAPAJOS, CPF nº 110.912.072-91 no período de 01/01/2004 a 10/10/2007. 
i) DETERMINAR que seja oficiado ao INCRA para que informe, no prazo de 10 
(dez) dias, sobre a existência de telefones funcionais utilizados pelos servidores 
supracitados, após o que, sendo o caso, deverão ser confeccionados novos ofícios, 
nos exatos termos do parágrafo anterior. 
j) FIXAR multa coercitiva indireta diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) em caso de descumprimento de qualquer item desta decisão judicial por 
parte de quem quer que seja. 

50. Apresentadas informações pelo BACEN, desde já determino que sejam 
encaminhados ofícios às instituições financeiras respectivas, para que apresentem informações 
relacionadas à movimentação financeira dos requeridos, no prazo de 30 dias, devendo tais 
informações observarem os seguintes parâmetros:  

a) os dados deverão ser enviados, obrigatoriamente, no modelo descrito no 
arquivo MI004-2007, disponível no endereço eletrônico 
http://bancario.pgr.mpf.gov.br, contendo os extratos de todas as operações 
financeiras mencionadas no § 1º do art. 5º da Lei Complementar nº 105/2001, de 
todas as contas bancárias; investimentos em bolsas de valores e mercadorias e 
futuros; custódia de títulos mobiliários; aquisição de moeda estrangeira; conversão 
de moeda estrangeira em moeda nacional; cartões de crédito e contratos de mútuo 
efetivados em valores superiores a R$ 1.000,00 (mil reais); 
b) os dados, antes da remessa, deverão ser submetidos ao programa validador 
bancário, também disponível no endereço eletrônico 
http://bancario.pgr.mpf.gov.br; 
c) deverão ser encaminhados em papel todos os documentos de cadastro das 
contas informadas pelo BACEN (cadastro de abertura de conta, cartão de 
autógrafos, documentos apresentados pelos correntistas etc.), assim como os 
extratos bancários, DOCs, guia de depósito, cheques relativos a crédito e débito 
das contas correntes e aplicações superiores a R$ 1.000,00 (mil reais), também em 
papel, referente ao período de 01/01/2004 até o ano de 2007; 
d) os arquivos deverão ser encaminhados em formato texto delimitado, extensão 
TXT, e com delimitador (separador de campo) definido como tabulação, bem como 
em CD-ROM contendo 08 arquivos TXT. 

51. Determino que seja destinado o eventual produto da aplicação da multa para o 
fundo a que se refere o artigo 13 da Lei nº 7.347/85, com vinculação a investimentos na área de 
educação e saúde dos Municípios de Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, Vitória do 
Xingu, Senador José Porfírio, Porto de Moz, Anapu, Pacajá e Novo Repartimento. 

52. Fica o MPF dispensado do pagamento das custas, emolumentos e outros encargos 
(art. 18, da Lei nº 7.347/85). 

53. Ultimadas as providências acima, determino que o acesso aos autos seja limitado 
às partes e seus respectivos advogados constituídos, por conta dos dados bancários e fiscais. 

54. Publique-se, intimem-se e citem-se os demandados, com as observações de praxe. 
55. Registre-se. 

Altamira/PA, 17 de outubro de 2007. 
 

ANTÔNIO CARLOS ALMEIDA CAMPELO 
Juiz Federal Substituto no Exercício da Titularidade 

Vara Única de Altamira 
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9.8 Anexo 8 
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9.9 Anexo 9 

 

 

 

 

 

 



Tabela 9.1 – Relação de peças faltantes por processo de criação de assentamento. 

Assenta-
mento 

ha/ 
Família 

ÁREA 
(ha) 

Famí-
lias 

Municí-
pio 

Porta
-ria Data Publicação no DOU 

DOCUMENTOS FALTANTES NOS 
PROCESSOS DE CRIAÇÃO DE 

ASSENTAMENTOS 

PDS Terra 
Nossa 149,84 149.842,473

8 1000 Altamira 3 3/6/2006 8/6/20
06 

nº 109, S. 
1, p. 57 

Ofício do Movimento Social 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PDS 
Nelson 
Oliveira 

93,34 4.666,9002 50 Novo 
Progresso 4 6/6/200

6 
8/6/20

06 
nº 109, S. 
1, p. 57 

Ofício do Movimento Social 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAC 
Acomtags 17,48 25.000,0000 1430 Oriximiná 6 14/11/2

006 
18/11/
2006 

nº 179, S. 
1, p. 68 

Ordem de Serviço 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE 
Região do 

Cuçari 
112,16 28.040,3366 250 Prainha 7 5/10/20

06 
9/10/2

006 
nº 194, S. 
1, p. 60 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
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Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PDS Mario 
Braule 

Pinto da 
Silva 

70,17 7.016,5120 100 Aveiro 8 5/10/20
06 

9/10/2
006 

nº  194, S. 
1, p. 60 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PDS 
Esperança 
do Trairão 

93,35 32.672,1805 350 Trairão 9 5/10/20
06 

9/10/2
006 

nº  194, S. 
1, p. 60 

Ordem de Serviço 
Ofício do Movimento Social 
Laudo Agronômico 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PDS Nova 
União 95,35 14.302,4234 150 Itaituba 10 5/10/20

06 
9/10/2

006 
nº  194, S. 

1, p. 60 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAC Arixi 56,01 5.768,8500 103 Itaituba 11 5/10/20
06 

9/10/2
006 

nº  194, S. 
1, p. 60 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
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Ofício do Movimento Social 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PDS Novo 
Paraíso 93,82 42.217,0733 450 Aveiro / 

Itaituba  12 5/10/20
06 

9/10/2
006 

nº  194, S. 
1, p. 60 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Ofício do Movimento Social 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PDS São 
João 

Batista 
5,08 299,6871 59 Itaituba 13 5/10/20

06 
9/10/2

006 
nº  194, S. 

1, p. 60 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PDS 
Cocalino 26,27 2.627,4758 100 Itaituba 14 5/10/20

06 
9/10/2

006 
nº  194, S. 

1, p. 60 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Ofício do Movimento Social 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
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de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PDS Nova 
Integraçã

o 
90,18 22.543,8736 250 Aveiro 15 5/10/20

06 
9/10/2

006 
nº  194, S. 

1, p. 61 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Ofício do Movimento Social 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE 
Cuçaru 10,73 2.360,0000 220 Monte 

Alegre 16 13/10/2
006 

18/10/
2006 

nº  200, S. 
1, p. 51 

Ordem de Serviço 
Planta de Localização 
Laudo Agronômico 
Ofício do Movimento Social 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE Ilhas 
Reunidas 50,00 6.000,0000 120 Prainha 17 13/10/2

006 
18/10/
2006 

nº  200, S. 
1, p. 51 

Ordem de Serviço 
Planta de Localização 
Laudo Agronômico 
Ofício do Movimento Social 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
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Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE 
Pacoval/Pr

acobal 
40,00 4.000,0000 100 Prainha 18 13/10/2

006 
18/10/
2006 

nº  200, S. 
1, p. 51 

Ordem de Serviço 
Planta de Localização 
Laudo Agronômico 
Ofício do Movimento Social 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE 
Nazaré 11,44 2.060,0000 180 Monte 

Alegre 19 13/10/2
006 

18/10/
2006 

nº  200, S. 
1, p. 52 

Ordem de Serviço 
Planta de Localização 
Laudo Agronômico 
Ofício do Movimento Social 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE 
Curralinho 10,00 400,0000 40 Monte 

Alegre 20 6/10/20
06 

18/10/
2006 

nº  200, S. 
1, p. 52 

Ordem de Serviço 
Planta de Localização 
Laudo Agronômico 
Ofício do Movimento Social 
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Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE 
Igarapé 

do Cuçari 
60,00 3.000,0000 50 Prainha 21 13/10/2

006 
18/10/
2006 

nº  200, S. 
1, p. 52 

Ordem de Serviço 
Planta de Localização 
Laudo Agronômico 
Ofício do Movimento Social 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE 
Cuieiras 5,00 600,0000 120 Monte 

Alegre 22 13/10/2
006 

18/10/
2006 

nº  200, S. 
1, p. 52 

Ordem de Serviço 
Planta de Localização 
Laudo Agronômico 
Ofício do Movimento Social 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE Costa 30,00 4.800,0000 160 Monte 23 13/10/2 18/10/ nº  200, S. Ordem de Serviço 
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do 
Amazonas 

Alegre 006 2006 1, p. 52 Planta de Localização 
Laudo Agronômico 
Ofício do Movimento Social 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE 
Aritapera 33,33 25.000,0000 750 Santarém 24 13/10/2

006 
18/10/
2006 

nº  200, S. 
1, p. 87 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PA 
Anapuzinh

o 
75,76 17.500,0000 231 Anapu 25 13/10/2

006 
18/10/
2006 

nº  200, S. 
1, p. 52 

Ordem de Serviço 
Planta de Localização 
Laudo Agronômico 
Ofício do Movimento Social 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PDS 
Santa 119,55 23.909,1167 200 Santarém 26 13/10/2

006 
18010-

6 
nº  200, S. 

1, p. 52 
Ordem de Serviço 
Ofício do Movimento Social 
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Clara Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE Piapó 9,52 400,0000 42 Monte 
Alegre 27 17/10/2

006 
18/10/
2006 

nº  200, S. 
1, p. 52 

Ordem de Serviço 
Planta de Localização 
Laudo Agronômico 
Ofício do Movimento Social 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE São 
Diogo 4,82 1.060,0000 220 Monte 

Alegre 28 17/10/2
006 

18/10/
2006 

nº  200, S. 
1, p. 53 

Ordem de Serviço 
Planta de Localização 
Laudo Agronômico 
Ofício do Movimento Social 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 
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PDS 
Liberdade 

I 
128,57 450.000,000

0 3500 Pacajá 29 17/10/2
006 

18/10/
2006 

nº  200, S. 
1, p. 53 

Ordem de Serviço 
Planta de Localização 
Ofício do Movimento Social 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE 
Urucuritub

a 
39,00 19.500,0000 500 Santarém 30 20/10/2

006 
24/10/
2006 

nº  204, S. 
1, p. 161 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Ofício do Movimento Social 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PDS 
Horizonte 

Novo 
105,22 20.622,6277 196 Porto de 

Moz 31 20/10/2
006 

24/10/
2006 

nº  204, S. 
1, p. 161 

Ordem de Serviço 
Ofício do Movimento Social 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE 
Atumã 67,00 33.500,0000 500 Alenquer 32 23/10/2

006 
27/10/
2006 

nº  207, S. 
1, p. 109 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 

 



860 

 

Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE 
Salvação 146,15 19.000,0000 130 Alenquer 33 20/10/2

006 
24/10/
2006 

nº  204, S. 
1, p. 161 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Ofício do Movimento Social 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PDS Novo 
Horizonte  92,41 13.861,0599 150 Itaituba 34 24/10/2

006 
27/10/
2006 

nº  207, S. 
1, p. 109 

Ordem de Serviço 
Ofício do Movimento Social 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Laudo Agronômico 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PA 
Macanã I 100,11 25.727,3453 257 Placas 35 6/11/20

06 
9/11/2

006 
nº  215, S. 

1, p. 60 

Ordem de Serviço 
Ofício do Movimento Social 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PA 
Macanã II 100,01 30.301,7270 303 Placas 36 6/11/20

06 
9/11/2

006 
nº  215, S. 

1, p. 60 
Ordem de Serviço 
Ofício do Movimento Social 

 



861 

 

Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PDS Itata 105,73 105.734,239
2 1000 Altamira 37 6/11/20

06 
9/11/2

006 
nº  215, S. 

1, p. 61 

Memorando de solicitação de 
formalização do processo 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Planta da Área do Assentamento 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PDS São 
Manoel 63,68 12.735,5439 200 Aveiro 38 8/11/20

06 
9/11/2

006 
nº  215, S. 

1, p. 61 

Ordem de Serviço 
Ofício do Movimento Social 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Laudo Agronômico 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE 
Madalena 31,70 15.850,0000 500 Curuá 39 8/11/20

06 
9/11/2

006 
nº  215, S. 

1, p. 61 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 

 



862 

 

Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE 
Tapará 13,76 11.700,0000 850 Santarém 40 8/11/20

06 
10/11/
2006 

nº  216, S. 
1, p. 80 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAC 
Araipacup

u 
75,88 31.112,3952 410 Rurópolis 41 21/11/2

006 
27/11/
2006 

nº  226, S. 
1, p. 69 

Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 

PDS Nova 
Brasília II 94,90 5.693,7468 60 Itaituba 42 21/11/2

006 
27/11/
2006 

nº  226, S. 
1, p. 69 

Ordem de Serviço 
Ofício do Movimento Social 
Mapa de Uso Atual 
Laudo Agronômico 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PA Nossa 
Senhora 

de Fátima 
75,53 4.531,8659 60 Trairão 43 21/11/2

006 
13/12/
2006 

nº  238, S. 
1, p. 148 

Ordem de Serviço 
Ofício do Movimento Social 
Mapa de Uso Atual 
Laudo Agronômico 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PA Rio 
Cigano 99,98 2.199,5312 22 Trairão 44 21/11/2

006 
27/11/
2006 

nº  226, S. 
1, p. 69 

Ordem de Serviço 
Ofício do Movimento Social 

 



863 

 

Mapa de Uso Atual 
Laudo Agronômico 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PDS Água 
Azul 199,65 29.947,0931 150 Terra 

Santa 45 23/11/2
006 

27/11/
2006 

nº  226, S. 
1, p. 70 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PDS Boa 
Vista do 
Caracol 

227,43 22.742,5968 100 Trairão 46 23/11/2
006 

27/11/
2006 

nº  226, S. 
1, p. 70 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAC Nova 
Altamira 36,35 2.908,2229 80 Monte 

Alegre 47 23/11/2
006 

27/11/
2006 

nº  226, S. 
1, p. 70 

Ordem de Serviço 
Ofício do Movimento Social 
Memorando de solicitação de 
formalização do processo 
Laudo Agronômico 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 

 



864 

 

Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAC 
Cauçu B e 
Balança 

45,78 3.662,1718 80 Monte 
Alegre 48 23/11/2

006 
27/11/
2006 

nº  226, S. 
1, p. 70 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 

PAE 
Paraná de 

Baixo 
30,9375 9.900,0000 320 Óbidos 49 24/11/2

006 39048 nº  226, S. 
1, p. 70 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE Três 
Ilhas 44,8 8.960,0000 200 Óbidos 50 24/11/2

006 39048 nº  226, S. 
1, p. 70 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE Maria 
Tereza 134 13.400,0000 100 Óbidos 51 24/11/2

006 39048 nº  226, S. 
1, p. 70 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
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Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE Costa 
Fronteira 

31,0546
88 15.900,0000 512 Óbidos 52 24/11/2

006 39048 nº  226, S. 
1, p. 70 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE Paru 99,5 15.920,0000 160 Óbidos 53 24/11/2
006 39048 nº  226, S. 

1, p. 71 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE 
Cacoal 
Grande  

52,4 10.480,0000 200 Óbidos 54 24/11/2
006 39048 nº  226, S. 

1, p. 71 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE São 
Pedro 96 14.400,0000 150 Curuá 55 24/11/2

006 39048 nº  226, S. 
1, p. 71 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 

 



866 

 

Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PDS Nova 
Esperança 

93,1864
27 27.955,9280 300 Óbidos 57 12/12/2

006 39065 nº  239, S. 
1, p. 66 

Ordem de Serviço 
Ofício do Movimento Social 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE 
Paituna 15,99 2.878,3079 180 Monte 

Alegre 58 12/12/2
006 

13/12/
2006 

nº  238, S. 
1, p. 148 

Ordem de Serviço 
Ofício do Movimento Social 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE 
Região 

dos Lagos 
6,06 1.332,4848 220 Monte 

Alegre 59 12/12/2
006 

13/12/
2006 

nº  238, S. 
1, p. 148 

Ordem de Serviço 
Ofício do Movimento Social 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Planta da Área do Assentamento 

PAE 
Acará-Açu 48,06 2.402,8178 50 Prainha 60 12/12/2

006 
15/12/
2006 

nº  240, S. 
1, p. 151 

Ordem de Serviço 
Ofício do Movimento Social 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 
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PAC Bela 
Terra I 38,75 10.850,7772 280 Belterra 61 21/11/2

006 
15/12/
2006 

nº  240, S. 
1, p. 151 

Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 

PAC Bela 
Terra II 40,87 11.034,6557 270 Belterra 62 21/11/2

006 
15/12/
2006 

nº  240, S. 
1, p. 151 

Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 

PDS 
Arthur 
Faleiro 

100,33 23.176,1586 231 Placas 63 12/12/2
006 

13/12/
2006 

nº  238, S. 
1, p. 148 

Ordem de Serviço 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 

PDS 
Avelino 
Ribeiro 

100,25 21.754,7594 217 Placas 64 12/12/2
006 

13/12/
2006 

nº  238, S. 
1, p. 149 

Ordem de Serviço 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 

PAE 
Paraná 
Dona 
Rosa 

72,12 23.800,0000 330 Juruti 65 13/12/2
006 

14/12/
2006 

nº  239, S. 
1, p. 66 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE Santa 
Rita 84,67 12.700,0000 150 Juruti 66 13/12/2

006 
14/12/
2006 

nº  239, S. 
1, p. 66 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
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Biológica 

PAE 
Valha-me 

Deus 
25,50 5.100,0000 200 Juruti 67 13/12/2

006 
14/12/
2006 

nº  239, S. 
1, p. 67 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE Salé 126,57 44.300,0000 350 Juruti 68 13/12/2
006 

14/12/
2006 

nº  239, S. 
1, p. 67 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE Balaio 100,00 21.000,0000 210 Juruti 69 13/12/2
006 

14/12/
2006 

nº  239, S. 
1, p. 67 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PDS Mãe 
Menininha 75,18 19.020,0702 253 Altamira 70 14/12/2

006 
15/12/
2006 

nº  240, S. 
1, p. 152 

Ordem de Serviço 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 
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PDS 
Esperança   75,21 17.673,8048 235 Altamira 71 14/12/2

006 
15/12/
2006 

nº  240, S. 
1, p. 152 

Ordem de Serviço 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Ofício do Movimento Social 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PA 
Esperança 75,33 12.654,7997 168 Altamira 72 14/12/2

006 
15/12/
2006 

nº  240, S. 
1, p. 152 

Ordem de Serviço 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Ofício do Movimento Social 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAC 
Ananizal 47,53 2.376,5662 50 Oriximiná 73 15/12/2

006 
19/12/
2006 

nº  242, S. 
1, p. 166 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAC 
Itapecuru 79,43 6.354,4386 80 Oriximiná 74 15/12/2

006 
19/12/
2006 

nº  242, S. 
1, p. 166 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 

 



870 

 

Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAC Iripixi 50,72 2.536,2227 50 Oriximiná 75 15/12/2
006 

19/12/
2006 

nº  242, S. 
1, p. 167 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAC 
Monte 
Muria 

65,01 5.200,5916 80 Oriximiná 76 15/12/2
006 

19/12/
2006 

nº  242, S. 
1, p. 167 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE 
Nhamund

á 
44,93 22.467,0930 500 Oriximiná 77 19/12/2

006 
20/12/
2006 

nº  243, S. 
1, p. 138 

Ordem de Serviço 
Ofício do Movimento Social 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 

 



871 

 

Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE 
Cachoeiry 35,96 17.982,4380 500 Oriximiná 78 19/12/2

006 
20/12/
2006 

nº  243, S. 
1, p. 138 

Ordem de Serviço 
Ofício do Movimento Social 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE 
Aramanaí 18,60 3.367,0601 181 Santarém 79 19/12/2

006 
21/12/
2006 

nº  244, S. 
1, p. 138 

Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 

PAE 
Pindobal 35,10 8.072,0373 230 Santarém 80 19/12/2

006 
21/12/
2006 

nº  244, S. 
1, p. 138 

Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 

PAE Ituqui 52,19 21.920,0000 420 Santarém 81 22/12/2
006 

27/12/
2006 

nº  247, S. 
1, p. 247 

Ordem de Serviço 
Ofício do Movimento Social 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 

 



872 

 

Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE 
Chicantã 76,30 7.630,0000 100 Prainha 82 27/12/2

006 
29/12/
2006 

nº  249, S. 
1, p. 660 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Planta de Localização 
Ofício do Movimento Social 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE N. 
Sra. do 

Perpétuo 
Socorro 

65,27 6.527,0000 100 Prainha 83 27/12/2
006 

29/12/
2006 

nº  249, S. 
1, p. 660 

Ordem de Serviço 
Planta de Localização 
Ofício do Movimento Social 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE 
Anema 51,78 2.589,0000 50 Prainha 84 27/12/2

006 
29/12/
2006 

nº  249, S. 
1, p. 660 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Planta de Localização 
Ofício do Movimento Social 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 

 



873 

 

de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE 
Jacarecap

á  
5,50 1.540,0000 280 Monte 

Alegre 85 27/12/2
006 

29/12/
2006 

nº  249, S. 
1, p. 660 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Planta de Localização 
Ofício do Movimento Social 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE 
Jaquará 9,23 1.845,0000 200 Monte 

Alegre 86 27/12/2
006 

29/12/
2006 

nº  249, S. 
1, p. 660 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Planta de Localização 
Ofício do Movimento Social 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAC Bom 
Sossego 96,05 96.050,0000 1000 Santarém 87 27/12/2

006 
29/12/
2006 

nº  249, S. 
1, p. 661 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Planta de Localização 
Ofício do Movimento Social 
Mapa de Uso Atual 

 



874 

 

Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PA Paraíso 
do Norte 291,69 116.677,000

0 400 Medicilân
dia 88 27/12/2

006 
29/12/
2006 

nº  249, S. 
1, p. 661 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE 
Aldeia 9,72 2.917,0000 300 Monte 

Alegre 89 27/12/2
006 

29/12/
2006 

nº  249, S. 
1, p. 660 

Ordem de Serviço 
Planta de Localização 
Ofício do Movimento Social 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAC São 
Sebastião 
do Tutuí 

136,88 38.599,9370 282 Uruará 90 27/12/2
006 

29/12/
2006 

nº  249, S. 
1, p. 661 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 

 



875 

 

Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAC Nova 
União 103,28 29.952,0000 290 Uruará 91 27/12/2

006 
29/12/
2006 

nº  249, S. 
1, p. 659 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PDS Ouro 
Branco 126,85 58.731,1605 463 Uruará 92 27/12/2

006 
29/12/
2006 

nº  249, S. 
1, p. 661 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAC Ouro 
Branco I 139,40 39.448,8400 283 Uruará 93 27/12/2

006 
29/12/
2006 

nº  249, S. 
1, p. 661 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 

 



876 

 

Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAC Ouro 
Branco II 126,71 37.126,0101 293 Uruará 94 27/12/2

006 
29/12/
2006 

nº  249, S. 
1, p. 661 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Planta de Localização 
Mapa de Uso Atual 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PAE Ponta 
Negra 12,62 5.048,1978 400 Santarém 95 27/12/2

006 
29/12/
2006 

nº  249, S. 
1, p. 659 

Ordem de Serviço 
Ofício do Movimento Social 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Memorando de solicitação de 
formalização do processo 
Planta de Localização 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PDS 97,36 34.076,6225 350 Jacareaca 96 27/12/2 29/12/ nº  249, S. Ordem de Serviço 

 



877 

 

Laranjal nga 006 2006 1, p. 661 Ofício do Movimento Social 
Planta de Localização 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PDS 
Pimental 54,50 10.899,4710 200 Trairão 97 27/12/2

006 
29/12/
2006 

nº  249, S. 
1, p. 660 

Ordem de Serviço 
Ofício do Movimento Social 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Memorando de solicitação de 
formalização do processo 
Planta de Localização 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PDS 
Taborari 69,58 6.957,5106 100 Trairão 98 27/12/2

006 
29/12/
2006 

nº  249, S. 
1, p. 661 

Ordem de Serviço 
Ofício do Movimento Social 
Planta de Localização 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

 



878 

 

PDS Milho 
Verde 37,19 1.115,5600 30 Rurópolis 99 27/12/2

006 
29/12/
2006 

nº  249, S. 
1, p. 660 

Ordem de Serviço 
Ofício do Movimento Social 
Planta da Área do Assentamento 
Memorial Descritivo 
Memorando de solicitação de 
formalização do processo 
Planta de Localização 
Laudo Agronômico 
Mapa de Uso Atual 
Mapa Temático de Classes de Capacidade 
de Uso das Terras 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PDS Vila 
Nova 

Incra e II 
106,92 5.880,3574 55 Prainha 100 27/12/2

006 
29/12/
2006 

nº  249, S. 
1, p. 660 

Ordem de Serviço 
Laudo Agronômico 
Imagem de Satélite Georreferenciada 
Mapa de Prioridade de Preservação 
Biológica 

PDS Irmã 
Doroth 166,63 24.994,8092 150 Uruará 101 28/12/2

006 
29/12/
2006 

nº  249, S. 
1, p. 659 

Ordem de Serviço 
Mapa de Uso Atual 
Imagem de Satélite Georreferenciada 

 

 


	TERRAPRIVADAVIDADEVOLUTA
	TERRA PRIVADAVIDA DEVOLUTAOrdenamento fundiário e destinação deterras públicas no oeste do Pará
	Agradecimentos
	Sumário
	Lista de mapas
	Lista de figuras
	Lista de tabelas
	Lista de fotografias
	Lista de gráficos
	Resumo
	Abstract
	Introdução
	1 Procedimentos de pesquisa e pressupostos teórico-metodológicos
	1.1 Delimitações e recortes
	1.1.1 Espacial e temporal
	1.1.2 Temático

	1.2 Objetivos e hipóteses
	1.2.1  Registro Torrens e o aparelho de sofisticação da grilagem
	1.2.2  Programa Terra Legal: a legitimação da grilagem revestida de regularização fundiária.
	1.2.3  A reforma agrária como estratégia de entregar o controle da floresta aos madeireiros e, de quebra, gerar número de “beneficiários” do II PNRA
	1.2.4  Unidades de Conservação – conflitos com populações tradicionais residentes em unidades de conservação de proteção integral e de uso sustentável
	1.2.4.1  Apas e Flonas: a criação de unidades de conservação de uso sustentável como forma de expropriação dos povos da floresta e reserva de capital


	1.3 Procedimentos de pesquisa
	1.4 Bases Teóricas e Metodológicas
	1.4.1 Um novo olhar sobre o front e a fronteira
	1.4.2  Campesinato no capitalismo, a dialética da expropriação e recriação
	1.4.2.1 Camponeses ribeirinhos e o status de população tradicional como estratégia de acesso à terra
	1.4.2.1.1 Da servidão por dívida à formação do campesinato nos seringais
	1.4.2.1.2 População tradicional et al.: categorias controversas


	1.4.3  O conflito como realidade cotidiana e como ponto de observação
	1.4.4  A pesquisa como via de mão dupla

	1.5 Concepção de território e o método
	1.5.1 O desenvolvimento desigual e combinado
	1.5.2  O território


	2 O aparato político e normativo dos programas estatais de destinação de terras públicas no oeste do Pará
	2.1 A Lei de Terras de 1850 e a sinuosidade do conceito de terras devolutas
	2.1.1  O conceito de terras devolutas, uma abstração tendenciosa

	2.2 Breve balanço da legislação fundiária paraense
	2.3 A necessidade da legitimação dos títulos de posse e a caducidade das posses não legitimadas
	2.4 Os limites impostos pela legislação ao tamanho das posses
	2.5 O aparato jurídico e político dos programas de “ocupação” da Amazônia e a ruptura com as formas tradicionais de territorialização da população amazônica
	2.5.1  Decretos-lei e a segurança nacional: ferramentas jurídicas e políticas de intervenção
	2.5.2  As políticas públicas de destinação de terras da década de 1970

	2.6 A revogação do Decreto-Lei no 1.164/1971 e a restituição – em dois momentos – das terras devolutas federais ao patrimônio do estado do Pará
	2.7 Quadro atual do ordenamento fundiário do oeste no Pará: a destinação territorial e a não regularização fundiária
	2.8 Várzea do Amazonas: uma peculiar situação fundiária

	3 Registro Torrens: instrumento legal para a sofisticação da grilagem
	3.1 O Registro Torrens e a absolutização da propriedade privada
	3.1.1 A iniciativa pioneira de implementação de um sistema de registro de imóveis derivando na ferramenta da grilagem especializada

	3.2 Indussolo, a “invulnerabilidade” do estelionato

	4 Programa Terra Legal: a legitimação da grilagem sob o manto da regularização fundiária293F
	4.1.1 Discursar para os pequenos, agir para os grandes
	4.1.1.1 A contradição estatística
	4.1.1.2 A farsa sobre a necessidade de novos marcos legais

	4.1.2  Definições conceituais dos critérios exigidos para a legitimação de posse
	4.1.2.1 Morada habitual
	4.1.2.2 Cultura efetiva
	4.1.2.3 Exploração direta do posseiro e sua família

	4.1.3 A regra feita para ser fraudada e a floresta indo para o mercado de terras
	4.1.4  Contra a lei, novas leis

	5 Assentamentos de Papel, Madeira de Lei
	5.1 Ilegalidade fundante
	5.2 Anúncio do asfaltamento da BR-163 e a aceleração da grilagem
	5.3 A Portaria conjunta Incra/MDA nº 10/2004
	5.4 “Um uso criminoso da reforma agrária”
	5.5 “Olha, os assentamentos podem resolver o problema do setor madeireiro lá na região”
	5.6 O assentamento de reforma agrária como forma de apropriação das madeireiras
	5.7 Madeireiro, “cliente da reforma agrária”
	5.8 Metas e atropelos
	5.9 Os números da reforma agrária
	5.10  Compromissos de campanha
	5.11  Expropriação e transformações sociais.
	5.12  Assentamentos fora da lei
	5.13  Simulacros de assentamentos, simulações de assentados.
	5.14  A fabricação de números calcada na promoção do minifúndio e na garantia do latifúndio (grilado)
	5.15  Projetos de Assentamentos em área “não griláveis”: unidades de conservação
	5.16  PAC Ouro Branco I e II
	5.17  Madeireiro, pecuarista e sojeiro: clientes da reforma agrária
	5.18  PDS Serra Azul
	5.19  PDS Renascer II
	5.20  PA Curuá
	5.21  PDS Santa Clara
	5.22  Incra: a insistência pelo time do “serviço sujo”.
	5.23  A destinação de verbas públicas direcionadas para os assentamentos sobre florestas primárias
	5.24  As consequências da Ação Civil Pública e o cancelamento dos assentamentos da SR30

	6 A polifonia das unidades de conservação: reservas ambientais como um instrumento político de luta de classes
	6.1 O caso do rio Uruará: a disputa entre ribeirinhos e grandes madeireiras e as unidades de conservação como instrumento de disputa das duas partes
	6.1.1  A pilhagem da floresta e a expropriação dos ribeirinhos
	6.1.2  Vidas em trânsito: expropriação e transformações sociais
	6.1.3  Resistência pela floresta e luta pela terra
	6.1.4  A arquitetura do estigma: “o bom brasileiro”
	6.1.5  O caos ético no Pará
	6.1.6  A Resex Renascer e o direito à floresta
	6.1.7  Desfechos

	6.2 Unidades de conservação de proteção integral: o triste histórico do Parque Nacional da Amazônia
	6.2.1  Caboclo, um estranho na Amazônia
	6.2.2  Xenofobia preservacionista
	6.2.3 Culturas tradicionais: fúteis saberes, perniciosas perspectivas
	6.2.4  O empenho do Governo Federal na desafetação do Parque Nacional da Amazônia e os interesses sociais como escudo aos interesses do hidronegócio

	6.3 As disputas políticas em torno da destinação territorial do mosaico de unidades de conservação da Terra do Meio
	6.3.1  O processo de criação da Esec Terra do Meio e a negação dos direitos à terra da população tradicional do rio Iriri
	6.3.2  A população tradicional moradora da Esec Terra do Meio hoje
	6.3.3  A população tradicional ocupante da Esec Terra do Meio: definições e uso do meio


	7 Conclusão
	8 Bibliografia
	9 Anexos



