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INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o município de Boca do Acre-AM vem pas-
sando por profundas transformações sociais, econômicas e am-
bientais decorrentes da expansão da agropecuária, processo em 
curso em toda a porção sul do estado do Amazonas. Situado na 
fronteira entre os estados do Acre e do Amazonas, o território 
municipal é cortado pela Rodovia BR 317, principal eixo de pe-
netração e ocupação desordenada do território.

A grilagem de terras públicas e o desmatamento têm como ve-
tor econômico principal a pecuária extensiva de corte. O reba-
nho de gabo bovino de Boca do Acre é estimado pela Secretaria 
de Estado da Produção Rural (SEPROR) em 350.000 cabeças, 
muito embora parte deste rebanho seja criado em áreas do mu-
nicípio vizinho de Lábrea. A expansão da pecuária no municí-
pio está diretamente relacionada ao aumento das taxas de des-
matamento e ocorrência de conflitos fundiários.

Com uma população total de 30.632 habitantes (senso 2010), 
Boca do Acre possui um Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) de 0,588. Este patamar está abaixo da média 

do estado do Amazonas (0,674) e do Brasil (0,727).Com o au-
mento do desmatamento e da expansão do agronegócio hou-
ve também um aumento da desigualdade social no município. 
O índice de Gini1 passou de 0,59 em 1991 para 0,63 em 2010 
(PNUD, 2013). 

A ocorrência de conflitos fundiários e situações de violência no 
campo é um resultado direto do modelo de ocupação desorde-
nada do território. Numa situação de precariedade da presença 
do Estado na região e baixa governança territorial, o município 
se tornou um terreno fértil para inúmeras atividades ilegais que 
têm como principais vítimas comunidades tradicionais, agricul-
tores familiares e povos indígenas. Os conflitos agrários refletem 
problemas estruturais e mudanças profundas em um território 
que está em franca disputa.

A geração de informações qualificadas sobre as disputas territo-

1  O índice de Gini é usado para medir a concentração de renda numa sociedade e 
indica a diferença de renda entre os mais pobres e os mais ricos. Varia entre 0 e 1, sendo que 0 
indica uma situação de máxima igualdade e 1 de máxima desigualdade. 

II Seminário Debatendo a Regularização Fundária em Boca do Acre, 2013
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riais e os conflitos agrários em Boca do Acre é uma necessidade 
tanto para as organizações da sociedade civil quanto para as 
instituições governamentais, do poder executivo e do judiciá-
rio, que têm por responsabilidade solucionar estes conflitos. 
Motivado por esta necessidade, um grupo de 38 lideranças lo-
cais, mobilizadas pelo Fórum de Desenvolvimento Sustentável 
de Boca do Acre reuniu-se, numa oficina entre os dias 09 e 10 
de outubro de 2014, para sistematizar informações e fazer um 
exercício de cartografia participativa, abordando o conjunto 
dos conflitos agrários vigentes no município.

A metodologia dos trabalhos de sistematização envolveu a divi-
são dos participantes na oficina em pequenos grupos, cada qual 
identificado com um ou mais casos de conflito fundiário. Cada 
um destes grupos produziu um relato do seu caso contendo as 
informações básicas sobre o conflito e a proposta para sua su-
peração. Após essa qualificação inicial, cada grupo se debruçou 
sobre uma carta imagem do município onde eram demarcadas 
áreas em disputa ou litígio. Ao final da oficina,grupos participan-

tes haviam construído um mapa participativo como uma pri-
meira representação do mosaico dos conflitos e das demandas 
territoriais e fundiárias dos diferentes grupos que ali se reuniram.

Na primeira parte deste documento são apresentados os princi-
pais resultados da oficina de mapeamento e qualificação dos ca-
sos de conflitos agrários e territoriais que ocorrem no território 
de Boca do Acre2. A maioria destes casos já foi notificada à Ou-
vidoria Agrária Nacional (OAN) e a outros órgãos e instâncias 
do poder executivo federal e do judiciário e vêm sendo objeto 
de negociação visando à resolução dos mesmos.

Na segunda parte, são apresentadas as principais ações de 
regularização fundiária em curso em Boca do Acre, resultado de 
um intenso processo de negociação entre as lideranças do fórum 
da sociedade civil local e dos diferentes órgãos fundiários. Uma 
cartografia dos processos de regularização fundiária é apresen-
tada com o objetivo de registrar os resultados de, pelo menos, 
quatro anos de intenso trabalho, principalmente por meio do 
Programa Terra Legal (MDA) e do Programa Nossa Várzea (SPU).

Finalmente, esta publicação pretende oferecer um retrato rea-
lista da situação fundiária de Boca do Acre, com suas conse-
quências muitas vezes dramáticas para os grupos sociais locais 
e, ao mesmo tempo, procura registrar um leque de ações efeti-
vas que estão sendo realizadas visando o ordenamento territo-
rial do município. Trata-se de um “laboratório” onde estão sen-
do testadas soluções e negociadas agendas densas de trabalho 
fundamentadas na sinergia entre sociedade civil e as políticas 
públicas incidentes. 

2  Os conflitos agrários mapeados durante a oficina e apresentados neste documen-
to são principalmente aqueles considerados mais graves por envolver grupos de famílias em 
situação de risco e em disputas territoriais mais importantes. Inúmeros outros casos de litígio 
fundiário são observados em Boca do Acre, mas não são registrados aqui por se tratarem de 
situações pontuais e que nem sempre se desdobram em conflito aberto.

Grupo de trabalho durante seminário de regularização fundiária, 2011
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Programa Terra Legal (MDA)

O Terra Legal é um programa do governo federal coordenado 
pela Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária da 
Amazônia Legal (SERFAL), do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA). Criado pela Lei nº 11.952/09, o programa tem 
o objetivo de promover a regularização fundiária das ocupa-
ções em terras públicas federais situadas na Amazônia Legal. Os 
parâmetros para a atuação do programa incluem: i) Simplifica-
ção do rito de titulação; ii) Prioridade aos pequenos produtores 
e às comunidades locais; iii) Cláusulas resolutivas que garantam 
a função social das propriedades; iv) Regularização de áreas ur-
banas; v) Apoio aos governos estaduais nos processos de regu-
larização fundiária em terras públicas estaduais. Em Boca do 
Acre, o Terra Legal está realizando o georreferenciamento e o 
parcelamento das glebas de terras federais e procedendo a titu-
lação das ocupações.

Fonte: Portal do MDA

Secretaria de Patrimônio da União (SPU)

A SPU é ligada ao Ministério de Planejamento, Orçamento e 
Gestão (MPOG), REGULARIZA e ADMINISTRA as ILHAS e VÁR-
ZEAS federais, as terras nas margens dos RIOS que estão sob 
a influência das marés e os terrenos nas margens dos rios na-
vegáveis. A SPU possui Termos de Cooperação com o INCRA, 
ICMBio, ITEAM e com o CEUC/SDS, e a ação de regularização 
dessas áreas é feita em conjunto, conforme a normalidade. O 
escritório da SPU em cada estado chama-se Superintendência 
Estadual do Patrimônio da União (antigo GRPU). Em Boca do 
Acre, a SPU vem fazendo o cadastramento das famílias ribeiri-
nhas nos Rios Purus e Antimary e emitindo os Termos de Autori-
zação de Uso Sustentável em nome dessas famílias, documento 
que regulariza oficialmente as ocupações tradicionais em áreas 
de várzea.

Fonte: Adaptado de Carvalheiro et al. (2013)
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PRINCIPAIS CASOS DE CONFLITO 
FUNDIÁRIO EM BOCA DO ACRE

Demandas de regularização fundiária 

Seringal Pirapora

A região do Seringal Pirapora é habitada por cerca de 210 famí-
lias que se dividem em lotes de 30 a 50 hectares, numa área apro-
ximada de 9.500 hectares. As posses, que remontam à década de 
50 e 60, têm como atividade econômica predominante a agri-
cultura familiar de subsistência. A localidade tem sido o palco 
dos mais intensos conflitos fundiários do município de Boca do 
Acre, com episódios de extrema violência e assassinatos. 

Segundo os relatos, entre os anos 2000 e 2011, 36 pessoas teriam 
morrido no Seringal Pirapora. Há ainda relatos sobre a ocorrên-
cia de tráfico de drogas e de muitas discussões internas entre 
posseiros. Menciona-se que o período de maior tensão foi du-
rante a reintegração de posse, quando os agricultores familia-

Abertura do II Seminário de Regularização Fundiária de Boca do Acre, 2013

res se viram sob forte pressão da Polícia Militar. O conflito mais 
recente é protagonizado por um suposto proprietário de terras 
que possuiria um título de 950 ha, mas que tenta se apropriar 
de cerca de 9.500 ha da área do Seringal Pirapora. Como a área 
do Seringal está matriculada em nome da União, seria neces-
sário que o INCRA o transformasse em área de assentamento 
de reforma agrária ou que o Terra Legal fizesse o parcelamento 
da terra e a emissão de títulos para os seus ocupantes após um 
levantamento de campo detalhado.
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Seringal Novo Andirá

A área do Seringal Novo Andirá é ocupada por cerca de 200 fa-
mílias. Segundo dados do INCRA, a área do seringal é de 9.000 
ha sendo que destes, 2.500 estão sob posse de um particular pos-
suidor de um título definitivo. O restante da área é de domínio 
da União. Como solução para o impasse fundiário sugere-se 
que o restante da área, que não está contida no título particular, 
seja arrecadada e matriculada pelo INCRA. É uma localidade 
ocupada por agricultores familiares que exploram tanto áreas 
de várzea quanto de terra firme. Para as famílias que habitam 
a parte da várzea já foram entregues 85 Termos de Autorização 
de Uso (TAUS) pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU). A 
região já foi intensamente desmatada e não se registra a ocor-
rência de conflitos violentos.

Termo de Autorização de Uso Sustentável (TAUS)

Termo de Autorização de Uso feita pelo Governo Federal – Per-
mite a POSSE PROVISÓRIA e o USO AGROEXTRATIVISTA em 
uma terra por COMUNIDADES TRADICIONAIS até que se assine 
o contrato de CDRU (Contrato de Concessão de Direito Real de 
Uso). No agroextrativismo, pode-se fazer a ROÇA, a CRIAÇÃO 
de animais e praticar o EXTRATIVISMO de frutos, pesca, caça, 
madeira e outros. Em alguns casos, pode-se conseguir manejar 
a madeira para venda. A Autorização de Uso pode ser COLE-
TIVA, para um grupo de famílias, através do ICMBio e SPU. A 
Autorização de Uso também pode ser INDIVIDUAL, para cada 
família separadamente, através do ITEAM e SPU. São feitas para 
situações de transição, quer dizer, enquanto não se resolve de 
vez o documento da terra, e desde que não exista prejuízo para 
a sociedade e para o destino da terra e da natureza. Com essa 
autorização, é possível LEGALIZAR AS ATIVIDADES das famí-
lias, como roçados e manejo florestal, nos órgãos ambientais. 
No Amazonas, a SPU tem emitido vários Termos de Autorização 
de Uso Sustentável (TAUS) para comunidades tradicionais, nas 
áreas de VÁRZEA e terrenos marginais e seus acrescidos.

Fonte: Adaptado de Carvalheiro et al. (2013)
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Seringal Macapá/ Granada

A região dos seringais Macapá e Granada é ocupada por 114 
famílias. São duas áreas contíguas sendo que no seringal Ma-
capá existe escritura da área, enquanto que no seringal Granada 
existe um título de 15.000 ha em nome de um particular. Porém, 
uma parcela significativa da área, cerca de 9.500 ha, é ocupa-
da por famílias de perfil extrativista que exploram a castanha e 
o açaí, e não são clientes do Programa Terra Legal. O conflito 
existente é entre as famílias ocupantes e o particular detentor 
do título da área. Já ocorreram despejos, ameaças contra as fa-
mílias e três tentativas de reintegração de posse. A alternativa 
para resolver o conflito seria a aquisição da área pelo INCRA e o 
assentamento das famílias.

Seringal Entre Rios

A região é ocupada por 185 famílias, sendo que 28 destas estão 
em situação de conflito. Relata-se a existência de um título de 
120.000 ha em nome de um particular. No entanto, a área foi 
ocupada de maneira irregular por grandes fazendeiros. Cerca 
de 80% da área está nas mãos de quatro destes grandes ocupan-
tes enquanto que no restante da área vivem agricultores familia-
res. Cerca de 28 famílias residentes no Ramal São Francisco, Km 
60, estão no centro do conflito fundiário e já sofreram atos de 
violência como queima de casas e agressões de policiais contra 
menores a mando dos fazendeiros. A solução para o conflito é 
a desapropriação da área ocupada por todas as famílias, depois 
de um levantamento de campo detalhado.

Família ocupante  
do Seringal Macapá Extração da seringa
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Seringal Redenção

Ocupam o Seringal Redenção, com área aproximada de 76.000 
ha, 98 famílias com perfil de agricultura familiar, sendo que 33 
destas estão em área de conflito e residem no Km 104 do ra-
mal que dá acesso ao seringal. A área faz parte da gleba federal 
“Axioma/Redenção”, localizada entre a BR 317 e a linha Cunha 
Gomes (fronteira do Acre com o Amazonas). As 33 famílias tra-
balham, em sua maioria, como peões e vaqueiros nas fazendas 
adjacentes e ocupam uma área de 14 hectares, formando uma 
pequena vila às margens do ramal. Essas famílias acessaram a 
área pelos fundos de uma fazenda de 3.000 ha. A mando deste 
fazendeiro,a polícia queimou recentemente os barracos destas 
33 famílias, que já voltaram 3 vezes para a área numa situação 
de tensão extrema. Como as famílias ocupam uma gleba fede-
ral, com características de aptidão ao programa Terra Legal, a 
medida sugerida para contornar o conflito seria destinar 1.500 
ha (de um total de 3.000 ha da fazenda) para as famílias e o res-
tante para o fazendeiro.

Seringal Bananeira

Habitam a região do antigo Seringal Bananeira apenas 6 famí-
lias. A área é de aproximadamente 7.000 hectares e está às mar-
gens do Rio Antimary. Faz parte de uma gleba da união que já 
foi arrecadada e matriculada pelo INCRA. O conflito na área 
ocorre por conta de um particular que argumenta ter adqui-
rido, no passado, os “piques” do antigo seringal que, por sua 
vez, pertenceria a uma antiga moradora da região. Quando da 
presença dos técnicos do Programa Terra Legal na região do 
seringal, os familiares deste particular reivindicaram a posse da 
terra e exigiram uma solução para a questão. Como forma de 
contornar o conflito sugere-se o georreferenciamento da área 
e a entrega de um título coletivo via criação de uma RDS, PAE 
ou RESEX, uma vez que o perfil das famílias ali residentes é de 
extrativistas tradicionais.
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Seringal Perseverança

Vive na localidade um grupo de 17 famílias. A área é uma gle-
ba da união que já foi arrecadada e matriculada pelo INCRA. 
No entanto, um dos grandes fazendeiros da região, residente em 
RioBranco-AC, agência a ocupação desordenada neste seringal. 
A forma de avanço pela área se dá pela abertura de picadas e, 
posteriormente, com a criação de loteamentos clandestinos para 
que pessoas possam habitar na condição de “laranjas” do supos-
to fazendeiro. A solução para o embate é garantir a posse das fa-
mílias extrativistas via criação de RDS, PAE ou RESEX e emissão 
de Contrato de Concessão de Direito Real de Uso (CCDRU).

Seringal Prainha

Cerca de 12 famílias com perfil de agricultores familiares mo-
ram atualmente no Seringal Prainha. Já apareceram na locali-
dade três supostos donos, dizendo-se herdeiros da terra. Houve 
a tentativa de incorporação da área do seringal com documen-
tos pretensamente verdadeiros, afetando assim as 12 famílias ali 
residentes. É uma área que está fora do programa Terra Legal, o 
que faz com que seja necessário pesquisar qual é a sua melhor 
destinação a fim de garantir os direitos das famílias ocupantes. 
Existe uma escritura, um documento cartorial (não emitido por 
órgãos de governo) com uma espécie de inventário da área em 
posse de terceiros. Houve, em determinado momento, avisos e 
“falatório” na região informando que os moradores seriam des-
pejados, mas até o momento não houve violência no local. Das 
12 famílias residentes na localidade, 3 estão em área de várzea, 
já possuindo o TAUS e 9 habitam áreas de terra firme.
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Seringal Bom Lugar

Moram no Seringal Bom Lugar135 famílias de perfil extrativista, 
numa área aproximada de 56.000 hectares, sendo que 36 destas 
famílias estão em área de conflito. Existem duas grandes fazen-
das dentro desta área e, em 2005, houve um despejo a mando 
de um fazendeiro. Após este episódio, a Comissão Pastoral da 
Terra entrou com requerimento da cadeia dominial e foi cons-
tatado que a área é da União. O INCRA lançou o edital para 
requerimento da área, entretanto a FUNAI também manifestou  
o seu interesse nela e o processo de regularização fundiária fi-
cou paralisado. Atualmente, a terra está sub judice, tramitando 
uma possível destinação para demarcação de Terra Indígena. É 
necessária a definição por parte da FUNAI a respeito do que vai 
ser feito em relação a esta área, o que exige um diálogo com o 
INCRA e o programa Terra Legal.

Seringal Cajueiro do Cametá

Existem no momento 120 posses no antigo Seringal Cajueiro 
do Cametá, algumas com indicação de mais de 90 anos de ocu-
pação. Existem 16 famílias indígenas habitando a localidade e 
uma reivindicação para criação de uma Terra Indígena, o que 
é motivo de conflitos e tensões na área (ver tópico sobre de-
mandas indígenas). Na região Europa/Cametá, o ITEAM emitiu 
títulos provisórios, muito embora a área seja federal e a titu-
lação deva ser feita por órgãos federais. Na Ilha do Apodi, em 
Campo Maior e Manobrinha, áreas de várzea, já foram emitidos 
TAUS para os ribeirinhos que ali residem. Entretanto, a questão 
central é a definição sobre a destinação final da área: se para 
indígenas ou não-indígenas, se terra indígena ou para reforma 
agrária. Para tanto, a FUNAI instituiu um grupo de trabalho que 
está fazendo os estudos sobre a pertinência de se criar uma Ter-
ra Indígena na área. Pela complexidade da questão, o MPF foi 
acionado e promoveu uma audiência pública no começo de 
2014, o que resultou na criação de um acordo de convivência 
entre as partes em conflito, com o intuito de apaziguar a situa-
ção até que os estudos sejam finalmente concluídos.
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PAE Antimary

O Projeto de Assentamento Extrativista (PAE) do Antimary é 
uma das áreas mais conflituosas de Boca do Acre. Em 1978, 
um particular de nome José Teixeira Goes pediu a regulariza-
ção da área junto ao INCRA alegando seu direito de proprie-
dade sobre uma extensa porção de terra na margem esquerda 
do Rio Antimary. Em 1988, a suposta área, que contabilizava 
9.000 ha, foi arrecadada pelo INCRA e incorporada ao território 
do atual PAE Antimary. Após a criação do PAE, outro particular 
de nome Dauro Rezende alegou ter adquirido a área por meio 
de um atestado verbal de compra feito com o Sr. José Teixeira, 
acima citado. Atualmente, existe uma sentença de reintegração 
de posse a partir de uma ação movida pelo Sr. Dauro Resende, 
sendo o caso informado à Ouvidoria Agrária Nacional (OAN). 

Estima-se em 157 o número de famílias que ocupam o Projeto 
de Assentamento Extrativista (PAE) do Antimary. No ano de 2012 
um total de 80 famílias foram notificadas para saírem do proje-
to de assentamentopor terem entrado de forma desordenada e 
sem passar pelo cadastro do INCRA. Muitas famílias compraram 
terras de particulares sem saber que estavam dentro de um As-
sentamento do INCRA. Cerca de 35 famílias são realmente as-
sentadas e residem na localidade de Praia dos Paus. A situação 

de tensão e violência na área do PAE é agravada pela negligên-
cia do INCRA em relação aos problemas fundiários e abandono 
do PAE por parte deste órgão. A própria polícia militar do Ama-
zonas chegou a fazer ameaças àfamílias ocupantes de algumas 
áreas que estão sendo pretendidas por pecuaristas.

Diante desse quadro surgiram algumas propostas de desafetação 
de parte da área do PAE que já foram ocupadas, principalmente 
por agricultores do município vizinho de Sena Madureira, no 
Estado do Acre. Alguns grupos alimentam a expectativa de que 
a desafetação poderia facilitar a regularização de suas ocupa-
ções por meio do Programa Terra Legal. Porém, este é um tema 
controverso já que essa desafetação poderia servir de incentivo 
à outras ocupações irregulares e aumento do desmatamento na 
área do PAE, o que ameaça o meio de vida das famílias agroex-
trativistas assentadas.

Outra fonte de preocupação é a expansão das frentes de pene-
tração e desmatamento no interior do PAE a partir da fronteira 
com o Estado do Acre, uma região onde a ausência do Estado 
é quase absoluta. Ramais, caminhos e picadas já foram abertos 
e o desmatamento aumenta a cada ano, já estando próximo à 
área da Resex do Arapixi (a seguir).
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RESEX Arapixi

Na Reserva Extrativista do Arapixi residem cerca de 160 famílias. 
A área possui sobreposição de títulos do ITEAM, títulos privados 
e outros emitidos pelo INCRA. Uma das ameaças atuais diz res-
peito ao desmatamento do PAE Antimary que já está próximo 
aos castanhais de uso tradicional dos extrativistas da RESEX, 
existindo a possibilidade de conflito armado entre fazendeiros 
e moradores locais. Devido a um erro no processo de demarca-
ção da RESEX e do PAE Antimary, os castanhais em questão fica-
ram dentro do PAE, embora estejam em área de uso tradicional 
dos extrativistas da RESEX. O desmatamento para a formação 
de pastagens no interior do PAE Antimary é financiada por um 
fazendeiro de Rio Branco e tem, como resultado, a degradação 
dos castanhais. Uma das medidas cabíveis para resolução dos 
conflitos seria a definição, por parte do INCRA, dos limites do 
PAE que, até hoje, são imprecisos e incertos, e, ainda, a amplia-
ção da área da RESEX, abrangendo os limites dos castanhais 
existentes no PAE Antimary e que são de uso tradicional dos 
extrativistas.

Outra situação de conflito no interior da RESEX diz respeito a 
uma ocupação de famílias indígenas Jamamadi na comunidade 
do Maracaju (ver tópico mais à frente), que fica no interior da 
RESEX. A informação de que essas famílias estavam demandan-
do a criação de uma Terra Indígena tem gerado incertezas e 
tensões entre famílias e comunidades vizinhas. 

Rio Purus
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Região do Cruzeirinho

Existem na região do Cruzeirinho dois grupos de ocupantes que 
distam de 3 a 4 km entre si e que somam 200 famílias de agricul-
tores familiares. Destas, 135 ocupam a área da fazenda Cruzeiro 
e 35 a área da fazenda União. Existe um proprietário legal da 
área chamado José Lopes, que possui um título de 1971 refe-
rente a 2.100 ha, apesar da área já apresentar mais de 5.000 ha, 
desmatados para formação de pastagens. Deste total, as famílias 
ocupam atualmente cerca 3.000 hectares.

As famílias demandaram, junto ao INCRA, a transformação da 
área em um Projeto de Assentamento, o que seria uma medida 
cabível para a resolução do conflito. O INCRA acolheu a pro-
posta, que tramita no órgão atualmente. Em meio à situação de 
conflito, uma liderança do Cruzeirinho, de apelido “Capitão”, 
foi autuado pelo IBAMA por uma suposta derrubada de apro-
ximadamente 340 ha de mata na região, processo este alegado 
como injusto e descabido pela população local, uma vez que o 
autuado estaria respondendo por ações realizadas por terceiros 
enquanto os grandes desmatadores da região continuam agin-
do impunemente. 

Igarapé Grande

Habitam a região do Igarapé Grande cerca de 30 famílias, ocu-
pando áreas dos pretensos proprietários: Thomas Lopes e José 
Lopes. A área ocupada é da União e possui aproximadamente 
200 hectares, tamanho insuficiente para o total de famílias que 
ali residem. O Programa Terra legal está medindo o local para 
dar destinação da terra às famílias.

Comunidade Fortaleza/Lago Novo

Na comunidade Fortaleza residem 96 famílias. Quase todas 
já receberam o TAUS da SPU restando apenas 5 famílias para 
receber o documento. Um particular que se diz dono da área 
tem promovido o loteamento e a venda irregular de lotes para 
terceiros. Cerca de 34 das 96 famílias da localidade estão em 
conflito com este suposto proprietário. Foram derrubadas/quei-
madas 10 casas de moradores tradicionais como tentativa de 
intimidação e expulsão das famílias. Já houve uma reunião com 
a SPU para deixar claro a situação de dominialidade da área. 
Trata-se de uma área de várzea do Lago Novo, zona de influên-
cia das cheias do Rio Purus. Portanto, a área é indubitavelmente 
da União. Para apaziguar a situação recomenda-se reforçar a 
atuação do MPF e da Política Federal na área, a fim de assegurar 
os direitos fundiários das famílias e a própria dominialidade da 
União sobre a área de várzea.
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Conflitos e Reivindicações 
em Boca do Acre, AM
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Terras Indígenas em reivindicação 

Lourdes

A área correspondente a aldeia Lourdes está situada às margens 
do rio Purus sendo habitada por um grupo de cerca de 70 
famílias indígenas do povo Jamamadi. Estes indígenas têm ocu-
pação ancestral naquele território sendo encontrados, ainda, 
resquícios de aldeias antigas. Moradores não-indígenas da região 
dão conta da existência de indígenas na área desde a chegada 
dos primeiros não-indígenas, na época do ciclo da borracha, 
há mais de cem anos. A TI em reivindicação está cercada por 
fazendas e pequenas propriedades de agricultores familiares, as 
quais se expandiram para “os fundos” da área. Os indígenas se 
veem prejudicados em seus meios de sobrevivência devido à 

Moradia da Aldeia Igarapé Lourdes

diminuição da sua área de uso. As queimadas nas fazendas são 
frequentes e entram na área indígena, razão pela qual a vegeta-
ção é de capoeira recente. A TI Lourdes está em processo de de-
marcação sendo que os estudos antropológicos estão em curso.

Cajueiro

A comunidade do Cajueiro é habitada por um grupo de 15 famí-
lias indígenas do povo Apurinã. A comunidade se originou de 
uma família Apurinã que migrou para a localidade do Cajueiro 
há algumas décadas. Também nesta aldeia os indígenas encon-
tram-se cercados por propriedades dos não-indígenas, encon-
trando-se confinados numa estreita faixa de terra. Sua área de 
uso é bastante reduzida e as cercas das fazendas estão muito 
próximas das moradias dos indígenas. As famílias sobrevivem 
basicamente da pesca no rio Purus e de pequenos roçados feitos 
fora da área da aldeia, em porções de terra cedidas pelos fazen-
deiros não-indígenas, seus vizinhos.

O processo de identificação da Terra Indígena está em curso e 
sob a responsabilidade de um grupo de trabalho instituído pela 
FUNAI. Os estudos incluem a comunidade de Lourdes e Cajuei-
ro, que deverão fazer parte de uma mesma Terra Indígena, uma 
vez concluídos os processos de identificação e demarcação.
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Maracaju

A comunidade indígena do Maracaju é formada por cerca de 10 
famílias do povo Jamamadi. Ocupam uma faixa de terra às mar-
gens do rio Purus dentro da RESEX Arapixi. O falecido patriarca 
da família instalou-se na área há cerca de 30 anos vindo da Ter-
ra Indígena Capana. Neste período, o grupo vem convivendo 
com as famílias de extrativistas não-indígenas e sua atividade 
econômica está relacionada à exploração da castanha, do açaí 
e do pescado. Com a criação da RESEX Arapixi em 2006, a área 
passou a ser gerida pelo ICMBio e as famílias indígenas se viram 
prejudicadas em seu modo de vida pelas restrições impostas 
pelo órgão quanto ao uso dos recursos naturais da reserva. Em 
meados dos anos 2000, deram entrada em um pedido de de-
marcação de uma Terra Indígena, o que gerou um conflito com 
os demais moradores da RESEX.

Iquirema/Goiaba/Monte

A ocupação indígena na região do Iquirema data de 1983, quan-
do uma família Jamamadi deixou a Terra Indígena do Igarapé 
Capana por conta de uma epidemia, perambulou por outros 
seringais e localidades e, finalmente, instalou-se na região de 
Iquirema. Neste mesmo ano, uma liderança local deu entrada 
em pedido de demarcação de uma Terra Indígena. Esta área é 
próxima à BR-317 e está cercada por grandes fazendas e pressio-
nada pela expansão do desmatamento para instalação das pas-
tagens na dinâmica econômica que caracteriza aquela porção 
do território de Boca do Acre. A localidade do Monte sempre 
esteve em conflito com o INCRA, que decretou o Projeto de As-
sentamento Monte em prejuízo da ocupação indígena ali exis-
tente. Atualmente, há indefinição por parte da FUNAI quanto à 
decretação da TI Iquirema/Goiaba e da TI Monte, deixando as 
famílias indígenas em uma grave situação de insegurança fun-
diária e condições precárias de sobrevivência.
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Valparaíso

A região da localidade de Valparaíso foi an-
teriormente ocupada por várias famílias do 
povo Apurinã, as quais saíram da área por 
problemas internos e em busca de traba-
lho em outros locais. Atualmente, apenas 
4 famílias residem permanentemente na 
localidade. A área reivindicada como Ter-
ra Indígena está sob pressão em razão da 
expansão do desmatamento e da pecuária. 
Há várias famílias de agricultores familia-
res não-indígenas morando na área ou nas 
suas proximidades e há constantes relatos 
de invasões e ocupações irregulares. 

Plenária do II Seminário de Regularização Fundiária em Boca do Acre

Foto: Tuko Dias
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Entrega de TAUS pela SPU

AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁ-
RIA E ORDENAMENTO TERRITORIAL 
EM BOCA DO ACRE

As organizações da sociedade civil de Boca do Acre debatem o 
tema da regularização fundiária a mais de três décadas. Neste 
período, as comunidades tradicionais e indígenas viram seus 
territórios se transformarem profundamente em decorrência da 
grilagem de terras públicas, do desmatamento e da expansão 
da pecuária de corte. Foram inúmeras mobilizações, eventos, 
reuniões e demandas junto aos órgãos fundiários no sentido de 
que o Estado assegure os direitos fundiários dos ocupantes tra-
dicionais do território.

Em que pese algumas conquistas importantes, como a criação 
da Reserva Extrativista do Arapixi e a demarcação das Terras 
Indígenas, o território de Boca do Acre encontra-se em perma-
nente disputa sendo os indígenas, agricultores familiares, extra-
tivistas e ribeirinhos o lado mais frágil dos conflitos.

Motivado pela urgência no enfrentamento dos conflitos e pelo 
histórico de lutas sociais e políticas das comunidades locais, um 
grupo de lideranças decidiu, em 2011, pela criação do Fórum de 
Desenvolvimento Sustentável de Boca do Acre. Com a criação 
do Fórum, organizações locais como o Sindicato dos Trabalha-

dores e Trabalhadoras Rurais (STTR), a representação do Con-
selho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), a Comissão 
Pastoral da Terra (CPT) e a Organização dos Povos Indígenas 
Apurinã e Jamamadi de Boca do Acre (OPIAJBAN) visaram uni-
ficar suas pautas e agendas e abrir novos canais de negociação 
com os governos estadual e federal. De imediato, o tema da re-
gularização fundiária despontou como o mais importante para 
o conjunto do Fórum.
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A criação do Fórum representou um divisor de águas na luta 
por direitos fundiários em Boca do Acre. A primeira ação estra-
tégica do Fórum em relação ao tema foi a realização do “I Semi-
nário de Regularização Fundiária de Boca do Acre”, no ano de 
2011. Com base na publicação “Trilhas da regularização fundiá-
ria para Comunidades nas Florestas Amazônicas” (Carvalheiro 
et al, 2013) e com assessoria da equipe do Instituto Internacio-
nal de Educação do Brasil (IEB) as lideranças locais realizaram 
um diagnóstico participativo da situação fundiária do municí-
pio identificando também possíveis soluções para os casos de 
conflitos vivenciados pelas comunidades.

A discussão no seminário favoreceu não apenas uma caracteri-
zação dos conflitos a partir das vivências das lideranças como 
também a identificação mais clara de qual era o órgão respon-
sável por resolver cada conflito agrário em específico. Por fim, 
se buscou a construção de uma agenda de negociação com os 
órgãos fundiários com base nas informações levantadas previa-
mente e qualificadas coletivamente durante o seminário. 

Com a presença dos representantes dos órgãos fundiários es-
tabeleceu-se uma agenda de compromissos dividida em dois 
eixos principais: 

1. o envolvimento do Programa Terra Legal na realização 
do georreferenciamento e parcelamento das glebas de 
terras federais do município com o intuito de regularizar 
as posses tradicionais de agricultores familiares de Boca 
do Acre;

2. o envolvimento da Secretaria do Patrimônio da União, 
por meio do Programa Nossa Várzea, que assumiu o com-
promisso de cadastrar o conjunto das famílias residentes 
na várzea dos Rios Purus e Acre, visando à regularização 

de suas posses por meio dos Termos de Autorização de 
Uso Sustentável (TAUS) emitidos pela SPU em nome das 
famílias ribeirinhas.

Nos três anos seguintes, entre 2012 e 2014, foram inúmeras reu-
niões de trabalho, levantamentos de campo, viagens das lide-
ranças a Brasília e Manaus e cobranças junto aos órgãos fundiá-
rios para que a agenda de compromissos fosse cumprida.

No ano de 2013, a SPU fez a entrega do primeiro lote de 600 
TAUS para famílias ribeirinhas de Boca do Acre e em 2014 o 
Programa Terra Legal também emitiu os dois primeiros lotes de 
títulos oficiais para 91 famílias de agricultores familiares ocu-
pantes de glebas de terras federais no município. 

Entrega de Títulos Terra Legal, novembro de 2014
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Entrega dos títulos do Terra Legal

O Mapa, a seguir, mostra o impacto das ações 
do Programa Terra Legal e da SPU no processo 
de regularização fundiária e ordenamento ter-
ritorial de Boca do Acre. Calcula-se que mais de 
1600 famílias que ocupam tradicionalmente o 
território serão beneficiadas pela regularização 
fundiária e pela emissão de documentos (títu-
los definitivos e TAUS) oficiais que reconhecem 
o seu direito à ocupação e uso da terra.

Embora parciais, esses primeiros resultados 
criaram um importante precedente e sinaliza-
ram com a efetividade das políticas públicas, 
rompendo pelo menos trinta anos de impasses 
e inércia estatal em relação ao tema fundiário. 

Ao mesmo tempo, as comunidades indígenas 
reiteravam suas reivindicações para a identi-
ficação e demarcação de Terras Indígenas no 
território municipal, processo que transcorre a 
um ritmo mais lento do que as ações do Pro-
grama Terra Legal e do Programa Nossa Vár-
zea. O rito burocrático para a identificação e 
demarcação de uma terra indígena pela FUNAI 
é bastante complexo e envolve a realização de 
estudos densos em processos que podem durar 
mais de uma década.
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Ações de Regularização: Terra Legal e SPU
Boca do Acre, AM
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CONCLUSÃO

Boca do Acre está passando por um processo de ordenamento 
territorial que envolve disputas e conflitos que estão longe de 
serem sanados. O que está em jogo não é apenas a definição 
de quem são os sujeitos de direito, mas, fundamentalmente, 
da construção de dois projetos para o território municipal. O 
primeiro está centrado na inclusão social e política dos agri-
cultores familiares, populações tradicionais e indígenas cujos 
direitos fundiários ainda não estão devidamente reconhecidos 
pelo Estado. O segundo está baseado na grande propriedade, 
quase sempre fruto da grilagem de terras públicas, que tem na 
pecuária extensiva o seu principal motor econômico, e no des-
matamento e na degradação ambiental suas etapas no processo 
de acumulação e posse da terra. Neste sentido, o município é 
uma síntese ou amostra do que acontece em toda a Amazônia.

Embora as forças econômicas que estão na base do processo de 
ocupação e do desmatamento sejam hegemônicas no contexto 
local e regional, há outros agentes políticos que tencionam e 
questionam o modelo de desenvolvimento e reivindicam direi-
tos legítimos de parcelas historicamente excluídas da popula-
ção. O Fórum das organizações de Boca do Acre, com todas 
as suas limitações e fragilidades, apresenta-se como um agluti-
nador de demandas e reivindicações, favorecendo um proces-
so inovador de interlocução da sociedade civil com o Estado e 
pressionando por soluções concretas.

O trabalho do Fórum e a negociação conduzida junto ao Pro-
grama Terra Legal e à SPU representa um laboratório de imple-
mentação de políticas públicas na escala municipal e aponta 
caminhos e soluções que podem ser reproduzidos em outros 
contextos da Amazônia. No entanto, as políticas de regulariza-
ção fundiária em curso não resolvem todas as situações identi-
ficadas no território do município. Há vários grupos de famílias, 
quase sempre muito pobres e em situação de risco, que não são 
clientes de programas como o Terra Legal (MDA) e o Nossa Vár-
zea (SPU).

Como demonstra o mapeamento dos conflitos apresentados na 
primeira parte desta publicação, há situações e conflitos fun-
diários que demandam outras soluções e a intensificação da in-
terlocução com o INCRA, a FUNAI e o governo do estado, por 
exemplo. Para avançar no processo de ordenamento do territó-
rio será necessário consolidar as conquistas já obtidas e, ao mes-
mo tempo, reforçar as capacidades políticas e organizacionais 
dos grupos locais para que estes continuem a exigir do estado 
o reconhecimento dos seus direitos e a sua efetivação concreta.

No campo das políticas públicas é urgente a construção de uma 
segunda geração de políticas para o momento “pós-regulari-
zação fundiária”. Este é um elemento central para se garantir 
a viabilidade econômica e social das famílias que estão sendo 
beneficiadas pelas ações do Programa Terra Legal e da SPU. Os 
títulos definitivos e TAUS são instrumentos importantíssimos, 
mas precisam ser complementados por programas e políticas 
voltadas para a produção sustentável e também para a provisão 
de serviços de apoio à produção familiar e agroextrativista no 
território. Este passa a ser um dos maiores desafios para os pró-
ximos anos.
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