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sul do pará

Posse da terra
e destruição

Ausência de controle da lei
promove desmatamentos,
expansão da pecuária,
migração e conflitos
que afetam todas as
decisões na região
Texto Philip M. Fearnside

Q

uestões sobre posse da
terra influencia consideravelmente as taxas de
desmatamento e a expansão da
pecuária extensiva como o uso
de terra na Amazônia brasileira.
O sul do Pará é a parte da Ama-

zônia onde estas questões são
mais proeminentes. É provável
que os problemas do sul do Pará
se estendam para outras áreas da
Amazônia. A posse da terra afeta praticamente todas as decisões
na Amazônia brasileira, incluindo
os investimentos de mão-de-obra
e capital por proprietários de terras (tanto grandes quanto pequenos), a migração de populações,
a ação de movimentos sociais e o
lançamento de programas governamentais e internacionais. Além
disso, o desmatamento e a exploração madeireira são resultados
diretos destas decisões. Mudanças nos procedimentos de posse
da terra são imprescindíveis para

Sistema de
financiamento
caracterizado
por fraudes

redirecionar o desenvolvimento
por caminhos mais sustentáveis,
socialmente benéficos e ambientalmente fundamentados do que
os atuais. O padrão atual de ocupação da terra é uma indicação
ambiental da ausência do controle
de lei. Problemas incluem lei de
propriedade inadequada e um sistema de financiamento que é caracterizado por fraude rotineira.
Alston e colaboradores(1) usaram uma abordagem conceitual
de teoria de jogos para interpretar
a frequência dos conflitos de terra
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Desmatamentos ilegais
para ampliação de áreas de
pastagens, comuns na região
e frequentes no sul do Pará

alailson muniz / agência amazônia

no Pará, em termos dos interesses
dos proprietários de terras, e dos
migrantes sem terra que invadem
as suas propriedades. O desmatamento é do interesse de ambos grupos, com a finalidade de
aumentar a probabilidade de um
resultado favorável para o grupo em questão e para reduzir os
conflitos violentos. Ironicamente,
o trabalho destes autores indica
que os esforços de assentamento
do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
servem para aumentar a probabilidade de conflitos violentos. A
mesma lógica se aplicaria aos outros meios pelos quais esforços do
INCRA induzem os dois grupos
a incrementarem esforços para
garantir a posse da terra que eles
reivindicam, inclusive a atividade
de desmatamento.
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Muitas estradas
foram abertas,
oficiais, vicinais e
particulares, que
ficam impraticáveis
no período chuvoso

Posse
desigual
Como em qualquer parte do
planeta Terra, o número de pessoas que podem ser sustentadas em
áreas rurais na Amazônia está limitado por diversos fatores. Entre
eles, a área disponível para assentamento, o nível médio da produtividade agrícola por hectare que
pode ser sustentado, o nível de
consumo da população e as limitações devido aos impactos ambientais, tais como o desmatamento.(2)
Na Amazônia, a área total que
pode ser desmatada é limitada por
impactos sérios de desmatamento
em larga escala, enquanto a área
na qual a agricultura ou a pecuária pode ser intensificada está
limitada por recursos físicos, tais
como o fosfato.(3,4)
A distribuição desigual da posse da terra na Amazônia brasileira
representa uma limitação severa
sobre a área alocada para agricultura familiar porque a maior parte
da terra privada é, atualmente, de
grandes proprietários.(5) Dos quatro milhões de km2 da Amazônia
brasileira que eram originalmente
florestados, a área desmatada até
2008 totalizou 738 mil km2, de
acordo como os dados do INPE,(6)
ou 18,5% da floresta original na
Amazônia brasileira. Pelo menos
80% dessa área estão hoje sob pastagem ou floresta secundária em
pastagens que foram degradadas e
abandonadas.(7) Na área já desmatada, a percentagem sob vegetação
secundária diminuiu fortemente
desde os anos 1980, representando
aproximadamente 20% em 2000.(8)
Muito da área de pastagem está
nas mãos de grandes proprietários
de terras. A redistribuição de pastagens das grandes fazendas à população de sem terra da região, e a
conversão destas áreas para agricultura familiar, representaria um
avanço significativo na redução das
extremas desigualdades sociais que
predominam hoje no Brasil.
Apesar do tamanho vasto da
Amazônia, a população de sem
terra do Brasil, de 4,8 milhões de
famílias,(9) é muito grande para
ser sustentada pela distribuição
de terra na Amazônia.(10) Devem
ser encontradas soluções fora da
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Sul do Pará
Corte de imagem de satélite
do sul do Pará evidenciando
o grau de desmatamento e
ocupação da terra (as áreas
claras foram desmatadas).
Visualiza-se o Lago de
Tucuruí, a Terra Indígena
Paracanã e as principais
cidades.

Lições
com a
problemática
dessa região
Amazônia para sustentar as populações de sem terra nos estados
não-amazônicos. A continuação da
migração desta população para a
Amazônia torna inviável qualquer
plano para sustentar a atual população rural da região por meio da
“reforma agrária”. Na prática, esse
termo é usado para incluir tanto a
redistribuição das grandes propriedades privadas como a distribuição
de áreas de floresta no domínio público, prática que fica evidente no
sul do Pará. Lições aprendidas com
a problemática dessa região darão
valiosas contribuições para decisões em toda a região amazônica.
O presente trabalho examina a atual situação de posse da terra no sul
do Pará e as tentativas para identifi-
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car mudanças de políticas públicas
que reduziriam o seu impacto ambiental em toda a Amazônia.
O estado legal da terra
A maior parte da terra nos cinco
milhões de km2 da Amazônia Legal estava, até recentemente, sob o
domínio público, seja do governo
federal ou dos estaduais. A terra
pode ser incorporada a propriedades privadas por meio de vários
mecanismos. Legalmente, as terras públicas podem ser vendidas a
grandes proprietários privados por
meio de licitações, enquanto parcelas pequenas de terra, chamados
de “lotes”, podem ser vendidas para
colonos em áreas de assentamento
patrocinadas pelo governo. Os lotes
distribuídos para famílias de pequenos colonos eram de 100 ha nos
anos 1970 e de 50 ha nos anos 1980.
Na época, a terra era vendida sob
condições favoráveis, com períodos
de carência de cinco anos e 6%
de juros anuais (muito abaixo da
taxa anual de inflação). Na prática,

Transferência
de terras
por meio de
invasões ilegais
oportunidades para obter terra pública por meios legais normalmente eram raras, e atualmente são
inexistentes. Embora grandes áreas
de terras públicas tenham sido distribuídas dessa maneira nos anos
1970, tais distribuições não têm
acontecido desde 1987. Entretanto,
por meio de uma tradição de longa
data, desde os tempos coloniais, a
maior parte das transferências de
terra pública para a propriedade
privada têm sido por meio de invasões ilegais, tanto por grandes
proprietários como por pequenos.
O papel do governo fica restrito à
“regularização” ou “legalização”
a posteriori das propriedades que
existem no chão.(11)
Desde os anos 1980 a reforma
agrária tem sido feita predominan-

temente por redistribuição de grandes propriedades privadas, em vez
de terras públicas. O procedimento
legal para esta redistribuição tem
sido a expropriação e indenização
dos proprietários de terras, de acordo com o Estatuto da Terra (Lei 4.330
de 30 de novembro de 1964). Desde
1985, as indenizações têm sido pagas em Títulos de Dívida Agrária
(TDAs), em vez de dinheiro vivo,
assim permitindo expropriações
mais rápidas. Os TDAs vencem em
períodos variados que dependem
do tamanho da área expropriada,
geralmente em 20 anos. A terra é
distribuída a colonos pelo INCRA.
A expropriação e distribuição da
terra procederam muito lentamente
até 1994, quando o ritmo acelerou
notadamente como resultado direto
de ocupação de terra por várias organizações de base, especialmente
o Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST). Em apenas
cinco anos, de 1995 a 1999, foram
instaladas 372.866 famílias no Brasil, mais do que as 218.000 famílias
instaladas ao longo dos 30 anos an-
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teriores desde o Estatuto da Terra, de
1964.(12)
Desde 1997, um sistema “dirigido
pelo mercado” de reforma agrária
está sendo testado em cinco estados
da região Nordeste, dentro do programa “Cédula da Terra”, financiado pelo Banco Mundial. A terra é
comprada por meio de pagamentos
em dinheiro vivo para os proprietários das terras a preços de mercado,
e é financiada com empréstimos aos
colonos com períodos de carência
de três anos e 18% de juros anuais. O programa enfrenta resistência do MST, que vê, nessa situação,
um esforço para minar o seu papel
na iniciação da reforma agrária. O
programa também é criticado pelas condições desfavoráveis de empréstimos, que são improváveis de
serem pagos pela produção agrícola
nos lotes.(12) Este programa está sendo estendido ao resto do País, por
meio do projeto “Banco da Terra”,
do Banco Mundial, de US$2 bilhões
em seis anos, mas o modelo de expropriação e indenização ainda predomina no Estado do Pará.
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Acampamento característico do
MST na beira de estrada. Permanente
ameaça e medo para grandes e
pequenos proprietários de terra

marcelo seabra

Grilagem, títulos irregulares e futura legalização
Antes das estradas chegarem no
interior da Amazônia no início dos
anos 1970, grandes áreas de terra
foram concedidas a longo prazo
como concessões (aforamentos)
para colheita de produtos como seringa (Hevea brasiliensis) ou castanha-do-Pará (Bertholletia excelsa). A
terra, muitas vezes, foi conseguida
por “grileiros” com documentos falsificados, em combinação com subornos, ameaças e violência, para
obter áreas ilicitamente. No Brasil
como um todo, 75% das propriedades com mais de 10.000 ha de área
(latifúndios) têm títulos inválidos,
de acordo com o Ministro do Desenvolvimento Fundiário.(13) Uma
parte significativa da terra no Pará é
registrada no nome de “fantasmas”,
ou seja, pessoas fictícias.(14) Estas
irregularidades são facilitadas pelo
sistema kafkaniano brasileiro de
inscrição de títulos da terra, onde
diferentes cartórios podem arquivar uma variedade de documentos,
que datam de períodos históricos
diferentes. Reivindicações de terra
frequentemente se sobrepõem e, até
que o planejado Cadastro Nacional
da Terra seja implementado, a maio-

75% dos
latifúndios
(+10.000ha) têm
títulos inválidos
ria dos documentos da terra não
têm informações georreferênciadas
sobre os limites das propriedades.
Em 2000 o Ministério do Desenvolvimento Fundiário cancelou as
inscrições de 1.899 grandes propriedades (77% do número total) como
parte de um esforço para conferir a
documentação de grandes propriedades em todo o País.(15) No Pará,
344 registros foram cancelados, ou
88% dos latifúndios no Estado. Propriedades com registros cancelados
não podem ser vendidas, subdivididas, alugadas ou hipotecadas, até
que um título válido seja apresentado ao INCRA. A prevalência de
títulos irregulares significa que a
situação de posse da terra na área
poderia mudar radicalmente se as
terras que atualmente se encontram
nas mãos de “grileiros” fossem desapropriadas de fato.

Em 2009, a chamada “MP da
grilagem”(Medida Provisória 458,
que se tornou lei 11.952 ao ser aprovada pelo Congresso Nacional)
abriu caminho para legalizar áreas
illegais de até 1.500 ha. Na Amazônia como um todo, o objetivo do
governo é de legalizar 67 milhões
de hectares, uma área equivalente à
metado do Pará. Isto se refere à área
controlada pelo INCRA na Amazônia Legal “ainda sem destinação”.(5)
As implicações vão ainda mais longe, sendo que a medida cria a expectativa, entre invasores e grileiros
de todos os tamanhos, que futuras
“legalizações” também ocorrerão, e
de que invadir terras públicas hoje
tem boa chance de resultar na futura concessão de um título legal da
terra.
No sul e sudeste do Pará (que
daqui por diante, neste artigo,
será denominado “sul do Pará”),
a iniciativa de assentar pequenos
agricultores vem principalmente
de uma variedade de movimentos
sociais que organizam migrantes
sem terra. Enquanto o MST é o
maior destes movimentos na escala
nacional, e o que exerce mais pres-
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são política sobre o governo federal,
a Federação dos Trabalhadores na
Agricultura (FETAGRI), no sul do
Pará, é o maior. Movimentos sociais
fixam acampamentos, seja em terra
privada ou nas margens de estrada
em frente às propriedades que eles
desejam que o governo exproprie.
Se o governo aceitar essa demanda,
ou os acampamentos são transformados em assentamentos do INCRA ou oferecesse às pessoas lotes
de terra em um assentamento em
outro local.
O INCRA tem mais de 200 assentamentos no sul do Pará, contendo
dezenas de milhares de famílias
legalmente reconhecidas (além de
uma população flutuante significativa). Os acampamentos estabelecidos por movimentos sociais recebem uma doação de comida (cesta
básica) do INCRA, desde que eles
não invadam terra privada. A entrada de migrantes em terra privada,
chamada de “invasão” pelo governo
e de “ocupação” pelos migrantes,
ainda é comum, apesar da política
do INCRA, que começou em 1999,
de não inspecionar e expropriar propriedades que foram invadidas.

Latifúndios
e pastagens
Na região de Marabá, vastas áreas de pastagem dominam o uso da
terra na área, se estendendo além
do horizonte de visão das estradas
principais. A maior parte da terra
se encontra em grandes fazendas
de pecuária, frequentemente com
donos ausentes. Pelo menos nove
grandes fazendas (cada uma com
aproximadamente 10.000 ha) são
da família Mutran, que obteve
concessões de 99 anos para exploração de castanha-do-Pará antes da área se tornar acessível ao
transporte rodoviário(16-18) O estado legal destas concessões é um
ponto fundamental a ser resolvido
nas atuais disputas fundiárias. O
MST argumenta que as concessões só permitem a colheita de
castanha-do-Pará, não o desmatamento ou a exploração madeireira.
Estas concessões são controladas
pelo Instituto Estadual de Terras
do Pará (ITERPA), ao invés de serem controladas pelo órgão federal
(INCRA). Prováveis complicações
legais incluem a possibilidade dos
fazendeiros reivindicar que os
termos de concessão tinham sido
violados “de boa fé” e a grande
dificuldade de remover qualquer
pessoa (grande ou pequena) que
ocupa uma terra sem oposição durante mais de um ano, de acordo
com a lei brasileira.
A existência de pastagens serve
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Grandes fazendas receberam
concessões estaduais mas
as controvérsias podem
levar a classificá-las como
improdutivas

como prova de que os fazendeiros
estão ocupando a terra de forma
produtiva. Pastagem também conta como “benfeitoria” na terra que
deve ser indenizada se a terra for
desapropriada, impondo, assim, limites práticos sobre a quantidade de
terra com pastagem que o governo
pode expropriar.
O MST afirma que pastagem
não é “terra produtiva” (classificação como “improdutivo” permite a
expropriação), argumentando que
a pastagem não cumpre a “função social da terra”, requerida pela

Função
social = terra,
comida e
emprego
constituição brasileira de 1988 (Artigo 184). A interpretação do MST
da “função social” é que a terra tem
que produzir comida e emprego.
Embora os sistemas de pecuária
extensiva que predominam nas
fazendas fornecem carne de boi e

empregos, as quantidades de cada
produzidas por hectare são minúsculas.(19) O INCRA classifica a produtividade, baseado em um sistema de pontuação que inclui pontos
para pastagem com base na densidade de gado presente e o retorno
econômico da operação.
Philip Martin Fearnside é biólogo,
mestre em Zoologia, doutor em
Ciências Biológicas e pesquisador do
Instituto Nacional de Pesquisas da
Amazônia.
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