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Na Amazônia brasileira, grandes obras de 

infraestrutura atuam na organização territorial, 

atraindo fluxos migratórios consideráveis, com 

desdobramentos sobre ocupação e uso da 

terra, surgimento de novos municípios, 

conflitos fundiários e socioambientais1.  

Ainda hoje, esses empreendimentos estão 

entre os principais vetores de conversão de 

florestas, com destaque para rodovias, em 

torno das quais ao menos 80% de todo o 

desmatamento se concentra2. 

Mas outros grandes projetos, como 

hidrelétricas e empreendimentos de 

mineração, compartilham da dinâmica de 

valorização e especulação fundiária, abrindo 

caminho para ocupação ilegal de terras 

públicas. Nessa toada, a infraestrutura 

influencia ainda o aumento da pressão sobre 

áreas protegidas, entre unidades de 

conservação e terras indígenas3.  

Diante de todo esse cenário, causa espanto 

que a região amazônica ainda não disponha de 

protocolos sólidos de segurança ambiental e 

fundiária integrados aos processos decisórios 

relativos a grandes empreendimentos4. O que 

se tem é um saldo de avanços episódicos, 

especialmente com relação a rodovias, em que 

alternativas de coordenação interinstitucional 

e ação preventiva mostram-se promissores, 

 

 
1 BECKER, 2001 
2 LAURANCE & BALMFORD, 2013; BARBER et al., 2014 
3 IMAZON, 2017 
4 O passo mais consistente nessa direção se deu com o eixo 
“Infraestrutura Ambientalmente Sustentável” da fase 1 do Plano 
de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na 
Amazônia Legal (PPCDam). No entanto, esse elemento foi 
suprimido do plano já a partir da segunda fase (2009-2011), sem 
que tenha alcançado resultados verificáveis. 

mas eventualmente carecem de 

fortalecimento continuado.  

Em outros casos, a previsível intensificação do 

desmatamento e da ocupação desordenada 

sequer é tratada com o status estratégico que 

demanda, sendo relegada a ações paliativas a 

cargo do licenciamento ambiental. É também 

comum que, em lugar de ocasionar a proteção 

de formas legítimas de uso e ocupação do solo, 

os grandes projetos de infraestrutura 

submetam regramentos ambientais e 

fundiários às demandas espaciais próprias dos 

empreendimentos, e não dos territórios. 

Este documento reúne um conjunto de 

evidências, lições e problemáticas 

consideradas relevantes para realização do 

que preconizava o Plano de Ação para 

Prevenção e Controle do Desmatamento na 

Amazônia (PPCDam) com relação à grande 

infraestrutura: “a execução ex-ante de ações 

de ordenamento territorial em bases 

sustentáveis, com transparência e participação 

da sociedade”5. No entanto, entende-se que a 

mais efetiva ação antecipatória pressupõe 

conferir visibilidade aos territórios desde a 

concepção dos projetos, intensificando-se 

considerações sobre viabilidade locacional e 

adequação das intervenções às dinâmicas e 

vocações pré-estabelecidas. Para isso, é 

fundamental fortalecer os instrumentos de 

ordenamento de que as políticas públicas 

brasileiras já dispõem. 

 

 
5 CASA CIVIL, 2004, p. 18 
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Não se pretende aqui exaurir as pautas 

pertinentes a um tema complexo e amplo, mas 

oferecer um fio condutor de análise rápida 

sobre instrumentos potenciais, caminhos a 

seguir, e becos sem saída, sobretudo na esfera 

subnacional, avaliando-se políticas ambientais 

e as possibilidades de inovação.  

 

Estradas concentram casos 

de inovação, tendo 

unidades de conservação 

como fator estruturante de 

ordenamento, mas medidas 

carecem de continuidade e 

planejamento de longo 

prazo 

 
A delimitação de um contorno espacial 

prioritário para ações coordenadas é a 

principal inovação que emerge do contexto de 

instalação de grandes projetos de 

infraestrutura no campo do ordenamento. As 

experiências sugerem que, guardadas todas as 

dificuldades de coordenação entre 

instrumentos e instituições de competência 

fundiária e ambiental na Amazônia, é possível 

promover avanços substantivos quando 

concentrados em territórios considerados 

críticos. 

Os dois casos mais notórios envolvendo 

projetos de pavimentação, o da rodovia 

Cuiabá-Santarém (BR-163) e a da Manaus-

Porto Velho (BR-319), foram precedidos de um 

instrumento legal chamado Área de Limitação 

Administrativa Provisória (ALAP). O dispositivo, 

resultante de uma emenda à lei do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), 

confere ao Ministério do Meio Ambiente o 

poder de proibir temporariamente quaisquer 

atividades e empreendimentos efetiva ou 

potencialmente causadores de degradação 

ambiental ainda não licenciados, enquanto são 

realizados estudos e consultas com vistas à 

criação de novas Unidades de Conservação6. 

Além de transmitir uma mensagem clara de 

presença do Estado em regiões consideradas 

de fronteira, o instituto da ALAP possibilita a 

destinação de áreas de forma ágil e 

negociada7. No caso da BR-163, negociações 

entre ministérios e junto a movimentos sociais 

possibilitaram acomodar atividades prévias de 

mineração em áreas de proteção ambiental, 

bem como assentamentos rurais instalados e 

futuros. Pontos de forte expansão do 

desmatamento, ao contrário, foram incluídos 

nos limites de unidades com maiores 

restrições, de modo a conter o avanço. 

Procurou-se situar unidades de uso sustentável 

no entorno daquelas de proteção integral, 

constituindo uma zona-tampão para a 

proteção das UCs de maior diversidade 

biológica. E contemplando-se também 

diretrizes de desenvolvimento para o 

território, buscou-se privilegiar o incentivo à 

atividade florestal, sobretudo, com a criação 

de muitas florestas nacionais8. 

Também a ALAP estabelecida no entorno da 

BR-319 fez crescer o status de área protegida 

 

 
6 Lei 11.132, de 4 de julho de 2005, acrescentou artigo 22-A à Lei 
nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 
1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal e institui o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. 
7 CASA CIVIL, 2009  
8 SCHITTINI, 2009 
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de 20% para 55% da área total e os 

assentamentos da reforma agrária de 6% para 

17% do território compreendido. Além da 

criação de UCs, um Grupo de Trabalho 

Interministerial9 concebeu medidas 

preventivas relacionadas a impactos 

projetados da possível pavimentação da 

rodovia e termos de compromisso celebrados 

entre o Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT) e órgãos 

ambientais garantiu recursos financeiros 

excepcionais para a implementação inicial das 

UCs.10  

Ao longo do tempo, entretanto, certos 

aspectos tendem a esmorecer. Ato contínuo à 

ALAP, o Plano BR-163 Sustentável, que 

contemplava medidas de desenvolvimento 

para além do ordenamento, não chegou a 

finalizar a etapa de fomento a atividades 

produtivas ligadas à economia florestal e 

também à consolidação das áreas protegidas, 

com os devidos instrumentos de gestão. Já em 

2012, quando o plano perde centralidade na 

agenda política em virtude de novos focos de 

interesse para o escoamento logístico da 

produção de soja, apenas 43% das ações 

previstas haviam sido concluídas.  

 

 
9 O Comitê Gestor da rodovia BR-319 contou com a participação 
do Ministério dos Transportes, Ministério do Meio Ambiente, 
Ministério da Justiça, Ministério do Desenvolvimento Agrário e o 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Suas 
finalidades eram planejar, acompanhar e monitorar a 
implementação das ações identificadas no Relatório Final do 
Grupo de Trabalho da BR-319, sob a coordenação do Ministério 
dos Transportes 
10 Vale ressaltar que tais acordos ou compromissos podem ser 
postos a risco por interesses políticos, empresariais e 
financeiros. O recente desmonte dos órgãos ambientais – com 
recursos humanos e financeiros reduzidos ou dizimados – 
confere fragilidade institucional que acabam por limitar a gestão 
responsável de UCs.  

Na esteira da ALAP da BR-319, um estudo do 

Idesam (2018) constata avanços significativos 

na gestão de UCs estaduais criadas, enquanto 

as federais seguem com baixo nível de 

implementação. Gestores ouvidos pelo mesmo 

estudo consideram insuficientes os recursos 

humanos e financeiros de que dispõem para 

implementação dos planos de manejo, 

enquanto ao menos 5 das 11 UCs analisadas 

apresentam passivos de regularização 

fundiária11. 

Os casos demonstram que o ordenamento 

territorial não se encerra com a formalização 

de usos e direitos sobre a terra, mas demanda 

continuamente ações de fiscalização e 

fomento a atividades designadas para que seja 

possível sustentar o cumprimento das regras. 

Na infraestrutura, medidas 

incrementais são 

insuficientes frente ao 

desmatamento e à 

ocupação desordenada, e 

organizam o espaço em 

favor das necessidades dos 

projetos e não dos territórios 

 
A mesma prudência que motivou medidas 

antecipatórias de ordenamento territorial nos 

casos de rodovias não se verifica para outros 

empreendimentos. Notoriamente, durante a 

etapa de instalação e início das operações do 

complexo hidrelétrico do rio Madeira e da 

usina hidrelétrica de Belo Monte, os 

municípios de Porto Velho (RO) e Altamira (PA) 

 

 
11 IDESAM, 2018 
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foram paulatinamente alçados ao topo do 

ranking do desmatamento12. 

No caso de Belo Monte, estudos de 

modelagem requeridos pelo Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis (Ibama) ao tempo da licença prévia 

projetaram aumento substancial do 

desmatamento na área de influência da usina. 

Como medida de mitigação, recomendou-se 

criação de quatro novas unidades de 

conservação, além da ampliação da capacidade 

de monitoramento e fiscalização ambiental dos 

municípios13.  

O licenciamento ambiental, no entanto, não 

levou a cabo essas recomendações, 

restringindo as obrigações do empreendedor à 

construção de edificações e ao fornecimento 

de veículos como apoio às atividades do 

próprio Ibama. Além disso, Belo Monte 

ensejou um caso singular de Declaração de 

Utilidade Pública concedida pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), por meio 

do qual assombrosos 282.369 hectares de 

terras públicas e privadas foram 

disponibilizados à desapropriação, seja para 

instalação do canteiro de obras, seja para o 

reassentamento de comunidades atingidas. A 

notícia teria gerado consequências diversas, 

tais como a inevitável ação especulativa no 

 

 
12 A partir de 2005, Porto Velho passa a figurar pela primeira vez 
entre os cinco municípios que mais desmatam na Amazônia, 
desde então permanecendo entre as primeiras posições. Já 
altamira chega ao topo da lista a partir de 2015, também sem 
sinais de abrandamento. Em 2018 e 2019, ambos os municípios 
estiveram, respectivamente, na segunda e terceira posições do 
ranking de desmatamento do sistema PRODES  
13 Imazon, 2011 

mercado de terras e a paralização de 

atividades produtivas14. 

A incidência determinante sobre formas 

prévias de organização do espaço não é 

novidade no contexto de grandes 

empreendimentos. Historicamente, atividades 

de mineração demandaram a criação de áreas 

protegidas em seu entorno, não com o intuito 

de conservação da biodiversidade, mas como 

forma de controlar o acesso aos recursos 

naturais, o crescimento e a mobilidade 

populacional15. 

As alterações sofridas por unidades de 

conservação para ceder espaço a 

empreendimentos e suas estruturas afins 

também têm se intensificado nos últimos anos. 

Cerca de 70% destas mudanças, identificadas 

como PADDD (em inglês, Protected Areas 

Downgrading, Downsizing and 

Degazettement), ocorreram apenas entre 2008 

e 2014, período que coincide com uma 

inserção acentuada de grandes obras de 

infraestrutura na Amazônia, como 

pavimentação de rodovias e construção de 

hidrelétricas16. São áreas destinas à 

conservação florestal que têm seu grau de 

proteção reduzido, de integral para uso 

sustentável, por exemplo, ou têm seus limites 

físicos reposicionados, o que também ameaça 

terras indígenas ainda não homologadas. Por 

fim, o fenômeno também pode significar 

fragmentação de mosaicos de áreas 

 

 
14 FGVces, 2015 
15 WANDERLEY, 2009 
16 BERNARD & PENNA & ARAÚJO, 2014 
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protegidas, o que traz implicações severas para 

a biodiversidade, que depende de 

conectividade no espaço para seguir existindo. 

O Zoneamento Ecológico 

Econômico é subutilizado 

como balizador de decisões 

sobre grandes projetos, o 

que evoca também 

fragilidades quanto à 

incidência do instrumento 

sobre o conjunto das 

políticas públicas e quanto 

à participação social 

 
O Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), 

enquanto instrumento da Política Nacional do 

Meio Ambiente, faz parte de uma geração 

recente de políticas públicas ambientais 

apoiadas na gestão territorial e nos princípios 

do desenvolvimento sustentável17. Apesar de o 

decreto federal nº 4.297/2002 ter definido o 

ZEE como “Instrumento de organização do 

território a ser obrigatoriamente seguido na 

implantação de planos, obras e atividades 

públicas e privadas”18 (grifo nosso), a 

inadequação ou mesmo a inexistência do 

instrumento em âmbito estadual impedem a 

devida incorporação às decisões da esfera 

pública.  

Um dos sintomas mais relevantes para o 

contexto de grandes projetos é desarticulação 

entre ZEE e licenciamento ambiental. Segundo 

a Associação Brasileira de Entidades Estaduais 

 

 
17 MENEGUEZZO & ALBUQUERQUE, 2009; SILVA & ANDERSEN & 
KASSMAYER, 2012  
18 BRASIL, 2002 

de Meio Ambiente (ABEMA), na maioria das 

vezes, as licenças não levam em conta 

parâmetros refletidos no zoneamento, que 

abrangem vulnerabilidades e potencialidades 

dos territórios19.  

Isso é especialmente problemático quando se 

leva em conta que uma das funções do órgão 

licenciador, em etapa de licença prévia, é 

justamente aferir a viabilidade locacional dos 

projetos. Sem integração com o ZEE, analistas 

também ficam impedidos de considerar 

impactos cumulativos e sinérgicos em relação 

a outros empreendimentos já instalados. Para 

Gomide et al. (2018) “um planejamento 

territorial mais robusto facilitaria as análises 

dos pedidos de licença por parte dos órgãos 

licenciadores, uma vez que potenciais conflitos 

e suas soluções seriam previamente 

considerados”. 

Estabelecer-se, como propõe a ABEMA, que o 

ZEE seja referência vinculante para estudos 

locacionais, representaria um avanço. Mas o 

licenciamento ambiental é apenas a ponta de 

um processo anterior que concebe e designa 

investimentos setoriais.  

Para que o zoneamento confira racionalidade 

territorial à administração pública, é preciso 

que esteja refletido também no Plano 

Plurianual, na lei de Diretrizes Orçamentárias, 

na lei orçamentária anual20, entre outros 

instrumentos e políticas estruturantes. Nesse 

sentido, os problemas de aplicabilidade do 

 

 
19 ABEMA, 2013 
20 LOPES et al., 2019 
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zoneamento são numerosos. Estudos indicam 

falta de padronização metodológica, muitas 

vezes resultando em escopo e escala 

inconsistentes com as diferentes necessidades 

de políticas públicas setoriais21.  

Por ser um instrumento dinâmico, que 

demanda revisão e atualização periódicas, o 

ZEE pode se tornar altamente demorado e 

custoso22. Também no âmbito federal, 

constata-se insuficiente apoio e orientação aos 

estados em suas formulações, além de uma 

excessiva centralidade na pasta ambiental, 

quando deveria estar articulado a instância de 

planejamento mais abrangentes. Há desalinho, 

ainda, com relação a outros instrumentos de 

ordenamento e planejamento, como os planos 

diretores municipais, os planos de bacia e os 

planos de gestão/manejo de unidades de 

conservação23. 

Desafios de ordem burocrática sem dúvida são 

relevantes. Mas merece destaque outro 

desdobramento, muitas vezes resultante de 

escolhas técnicas, que diz respeito à 

sustentabilidade política do ZEE24. Há muito, 

especialistas vêm alertando sobre a 

prevalência de aspectos biofísicos e de uso do 

solo em detrimento de características culturais 

e socioeconômicas integradas25.  

Em lugar de capturar o que o território de fato 

é, o zoneamento parece refletir uma projeção 

 

 
21 LOPES et al., 2017; LEITE, 2001 
22 MOURA, 2016 
23 TCU, 2008 
24 ACSELRAD, 2000 
25 AB’SABER, 1989; LOPES et al., 2017; STEINBERGER & ROMERO, 
2000 

geometrizada, estática e homogênea sobre o 

que se desejaria que fosse26 – em contraste 

com a perspectiva de território usado, 

conformado por relações, identidades e 

conflitos27. A aplicação do ZEE não é 

automática, mesmo quando instituído por lei, 

o que requer permanente mediação por parte 

do poder público, no interior da burocracia 

estatal e entre agentes sociais e econômicos28. 

A ausência de pactos socialmente legitimados, 

portanto, é um dos principais obstáculos para 

a efetividade. 

Um dos casos mais reconhecidos de avanço na 

aplicação do ZEE estadual vem do estado do 

Acre e pode lançar luz sobre estratégias 

replicáveis. Instituído no ano 2000 e 

reformulado em 2007, o zoneamento acreano 

esteve desde o início vinculado ao Gabinete do 

Governador, sob a coordenação-geral da 

Secretaria de Estado de Planejamento e 

Desenvolvimento Sustentável (Seplands)29. A 

metodologia empregada permitiu que 

cidadãos de todos os municípios participassem 

da formulação de diretrizes estratégicas, para 

que só então se procedesse aos estudos 

técnicos de acordo com esse 

direcionamento30. Foi instituído também o 

Conselho Estadual do ZEE, que supervisionou a 

elaboração e implementação de ações 

decorrentes.  

 

 
26 ACSELRAD, 2002 
27 SANTOS, 1999 
28 MOURA, 2016 
29 ACRE, 2010 
30 IPEA, 2014 
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O processo deu origem a uma miríade de 

políticas e programas31, partindo de 

diagnósticos comuns que possibilitaram maior 

integração estratégica. Entre eles, a Política 

Estadual de Valorização do Ativo Ambiental 

estabeleceu como zonas prioritárias aquelas 

sob influência de rodovias federais (BR-364 e 

BR-317)32.  

Além das quatro zonas principais do estado, 

foram identificadas Zonas Especiais de 

Desenvolvimento (ZED) que orientaram a 

criação de Unidades de Conservação, a 

priorização de investimentos em cadeias 

produtivas e a realização de ações de 

regularização fundiária. Também as Zonas de 

Atendimento Prioritário (ZAP), englobando 

1.982 comunidades urbanas e rurais, passaram 

a orientar pastas não comumente implicadas 

no ZEE, como Educação, Saúde e Assistência 

Social, por meio da formulação participativa de 

planos comunitários de desenvolvimento33. 

Durante todo esse período, o estado do Acre 

cresceu mais que a região Norte e superou 

inclusive o crescimento acumulado nacional, 

mantendo redução consistente das taxas de 

desmatamento34. 

 

 
31 A saber: Programa de Inclusão Social e Desenvolvimento 
econômico Sustentável do Acre (PROACRE); Programa de Apoio 
às Populações Indígenas do Acre; Projeto de Gestão Ambiental 
Integrada; Programa Estadual de Reforma Agrária; Instituto 
Estadual de Terras (Iteracre); Sistema Estadual de Áreas 
Protegidas (SEANP); Política Estadual de Recursos Hídricos – 
entre outros. 
32 ACRE, 2010 
33 IPEA, 2014 
34 Enquanto o Brasil apresentou um crescimento acumulado de 
37% de 2002 a 2010 e a Região Norte de 56%, o Acre chegou a 
59% (IPEA, 2014). Entre 2004 e 2010, as taxas anuais de 
desmatamento no estado tiveram uma redução de mais de 60%, 
de acordo com dados do Sistema PRODES. 

O planejamento e a instalação de grandes 

projetos de infraestrutura requerem 

conhecimento aprofundado sobre dinâmicas 

territoriais. Um Zoneamento Ecológico-

Econômico robusto, atualizado e referendado 

pela sociedade pode oferecer essas condições. 

Integração de bases 

cadastrais é condição 

estratégica para 

planejamento fundiário e 

ambiental voltado a 

territórios hospedeiros de 

grandes empreendimentos 

 
A transparência das informações públicas é 

sempre primordial. Mas para além da 

disponibilidade de dados, políticas de 

ordenamento territorial sofrem pela falta de 

integração de informações ambientais e 

fundiárias, entre instituições e também entre 

níveis de governo. Essa espécie de 

infraestrutura soft de conhecimento é 

especialmente estratégica no contexto de 

grandes empreendimentos, quando territórios 

afetados comumente perpassam mais de um 

município e compreendem áreas protegidas de 

diferentes jurisdições. Uma base de 

informações integradas é importante para a 

coordenação institucional e também para o 

planejamento de ações que se proponham 

preventivas, garantindo-se o controle social de 

medidas desejáveis. 

Desde há muito debatida, a proposta de um 

cadastro multifinalitário em base única depara-

se com entraves de toda sorte. Além da 
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precária estrutura dos órgãos fundiários nos 

três níveis de governo, em cada instituição há 

indefinições sobre procedimentos-chave, por 

exemplo, quanto à periodicidade de 

atualização dos cadastros, quanto ao status de 

sigilo de determinadas informações e ainda 

critérios técnicos para geração de dados 

geoespaciais, entre outros pontos que 

demandariam padronização35. 

Implementado pelo Programa Terra Legal 

(PTL), o Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) foi 

um reconhecido avanço, tendo recepcionado o 

antigo passivo da digitalização do acervo do 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), combinando ferramentas mais 

avançadas de análise e validação de dados 

georreferenciados. No entanto, a falta de 

integração com outros sistemas fundiários, 

como o Sistema Nacional de Cadastro Rural 

(SNCR), Cadastro de Imóveis Rurais (CAFIR), o 

Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural 

(SICAR) e ainda os sistemas estaduais, impede 

que se identifique sobreposições e 

incongruências36. 

De outro lado, o próprio conteúdo de 

informações pública fundiárias e ambientais 

ainda é muito limitado para as demandas de 

planejamento em ordenamento territorial. Um 

estudo do Imazon 37analisou a transparência 

dos órgãos fundiários estaduais dos nove 

estados da Amazônia Legal, com base nos 

requisitos da Lei de Acesso à Informação. 

 

 
35 OGP, 2018 
36 IMAZON, 2015 
37 CARDOSO JR & OLIVEIRA & BRITO, 2018 

Constatou que apenas 22% dos indicadores 

eram satisfatórios, sendo que a maioria dos 

dados publicados se relacionava à 

administração do órgão (estrutura, 

organização e finanças). Pouco se sabe, ainda, 

sobre comunidades que vivem em territórios 

coletivos tradicionais e mesmo sobre a 

existência de conflitos fundiários, hoje 

principalmente monitorados pela sociedade 

civil38. 

A regularização fundiária 

deve ser um meio para 

garantia de direitos 

constitucionais e não um fim 

em si mesma 

 
A regularização fundiária deve ser orientada de 

forma a garantir uma distribuição justa da 

terra, assegurar sua função social e viabilizar o 

bem-estar social e a preservação do meio 

ambiente. Não existe na legislação federal, 

contudo, uma definição expressa do conceito 

de regularização fundiária para as áreas rurais, 

o que faz com que as políticas tenham certa 

margem de flexibilidade quanto a sua 

atuação39. É comum o surgimento de 

programas e normas focados em simplificar 

procedimentos para alcançar um número 

maior de beneficiários e facilitar a 

implementação. Contudo, avanços do ponto 

de vista da eficiência não devem ser 

 

 
38 OGP, 2018 
39 IPEA, 2015a 
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confundidos com flexibilização, dissociada de 

propósitos sociais e ambientais.  

As duas principais iniciativas que operam a 

política de regularização fundiária em terras da 

União trazem algumas lições nesse sentido. 

Tanto o Programa Terra Legal (PTL)40 quanto o 

Projeto Nossa Várzea: Cidadania e 

Sustentabilidade na Amazônia (PNV)41 tiveram 

baixo impacto quantitativo, em relação ao 

vultuoso passivo a que se dirigem42. Mas suas 

diferenças são marcantes em relação aos 

instrumentos normativos e aos parâmetros 

empregados. 

O PTL tinha a expectativa de regularizar até 

300 mil ocupações, abrangendo cerca de 11% 

do território da Amazônia Legal43. Os primeiros 

dados consolidados em 2011 revelaram forte 

participação de grandes posses, entre quatro e 

quinze módulos fiscais, que representavam 

quase a metade da área total cadastrada pelo 

programa44. Dessa forma, o PTL “parece 

converter uma política originalmente voltada a 

favorecer a estabilidade na posse de pequenos 

 

 
40 O Programa Terra Legal (PTL) foi criado para implementar a Lei 
11.952/2009 e com o objetivo de promover a regularização 
fundiária das ocupações em terras da União na Amazônia Legal, 
por meio da Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária 
na Amazônia Legal (SERFAL), subordinada ao então Ministério do 
Desenvolvimento Agrário (MDA) 
41 Criado em 2005, por iniciativa da Secretaria do Patrimônio da 
União (SPU), procede ao reconhecimento e à certificação legal 
da posse das famílias e comunidades ribeirinhas e 
agroextrativistas que vivem nas várzeas federais de rios e ilhas 
da Amazônia 
42 Segundo dados do Sistema de Acesso à Informação do 
Programa Terra Legal, foram emitidos 22.569 títulos até 2020. 
IPEA (2015b) afirma que, até o momento da publicação, os 
dados da ação da SPU por intermédio do Projeto Nossa Várzea 
no Pará, Amapá, Amazonas e Tocantins, além dos projetos Nossa 
Floresta no Acre e Campos Naturais da Baixada Maranhense no 
estado do Maranhão contavam com 60 mil famílias cadastradas 
e mais de 30 mil beneficiadas com o TAUS. 
43 VALADARES, 2013 
44 IMAZON, 2011 

produtores em uma política de abertura do 

mercado fundiário”45.   

Em 2014, o Tribunal de Contas da União (TCU) 

expôs os atropelos que acabaram por 

contrariar a “prevenção contra reconcentração 

fundiária, especulação imobiliária e abertura 

desordenada da fronteira agrícola”46. Entre os 

principais fatores de risco, a auditoria apontou 

os baixos valores cobrados pelos imóveis, não 

só em relação à média do mercado, mas 

também aos próprios preços referenciais 

estabelecidos pelo INCRA.  

A prática foi considerada potencial de 

incentivo para novas invasões de terras 

públicas. Destacaram-se também falhas de 

controle sobre a emissão de Certificado de 

Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) mesmo antes 

da conclusão dos processos de titulação. Já em 

2020, outro acordão do TCU também apontou 

um quadro de irregularidades, como o registro 

de ocupações não regularizáveis fomentado 

por um mercado ilegal de comércio de terras 

griladas na Amazônia Legal, com um prejuízo 

estimado de aproximadamente R$ 1 bilhão47. 

O SIGEF havia registrado 62 áreas com 

dimensão superior a 2.500 hectares, que não 

são passiveis de regularização. Na prática, 

foram colocadas informações em um sistema 

de controle frágil que adquirem uma aparência 

de legalidade, eventualmente consolidando-se 

como tal. 

 

 
45 VALADARES, 2013, p. 29 
46 TCU, 2014 
47 TCU, 2020 
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O Projeto Nossa Várzea se diferencia do Terra 

Legal pelos parâmetros de caráter protetivo e 

não mercantil, cujo desenho observa 

primordialmente a função socioambiental do 

patrimônio da União no centro da política 

fundiária48, o que demarca uma mudança de 

orientação entre os órgãos de terras na 

Amazônia. Por meio do Termo de Autorização 

de Uso Sustentável (TAUS), a Secretaria do 

Patrimônio da União (SPU) foi capaz de 

reconhecer direitos fundiários das 

comunidades ribeirinhas e agroextrativistas 

que vivem fora de áreas protegidas, 

aproximando-as de populações de UCs 

federais, indígenas e quilombolas cujos direitos 

estão respaldados por legislações específicas e 

já possuíam interlocutores governamentais 

próprios. Antes do TAUS, famílias ocupantes de 

várzeas e ilhas estava sujeito a trâmites 

fundiários que não levam em consideração 

suas formas tradicionais de uso e ocupação do 

solo. 

Além disso, a expedição do TAUS fortalece 

minimamente o reconhecimento de 

comunidades ribeirinhas nos territórios 

impactados por grandes empreendimentos na 

Amazônia, ante a ausência de critérios 

norteadores para a proteção de direitos 

diferenciados de populações tradicionais 

sujeitas a deslocamentos compulsórios49. A 

principal fragilidade do instrumento é de 

natureza jurídica, uma vez que resulta de 

simples ato administrativo do Poder Executivo 

 

 
48 VALADARES, 2013; RESCHKE, 2008 
49 MAGALHÃES & CUNHA, 2017 

Federal. Nesse sentido, é necessário consolidar 

o projeto em uma política estabelecida por lei, 

integrada a uma diretriz geral de 

reconhecimento de terras tradicionalmente 

ocupadas, articulada com os órgãos 

governamentais federais e demais entes 

federados que de alguma forma estejam 

envolvidos com a questão50. 

O Cadastro Ambiental Rural 

(CAR) vem se 

transformando, na prática, 

em facilitador da ocupação 

irregular de terras públicas 

 
Na direção contrária aos objetivos originais, 

centrados no monitoramento e na gestão 

ambiental de terras particulares, o Cadastro 

Ambiental Rural (CAR)51 transformou-se num 

veículo para o reconhecimento de posse ou 

propriedade, facilitando processos de 

grilagem, como prova de ocupação de terras 

em processos judiciais. O Serviço Florestal 

Brasileiro (SFB) afirma que o país possui uma 

área total cadastrada superior à passível de 

cadastro, o que demonstra o descontrole no 

uso do instrumento52. Em contextos de 

acentuada pressão sobre áreas protegidas e de 

rápida valorização fundiária, como tipicamente 

atravessam os territórios que recebem grandes 

obras, o imbróglio se apresenta como questão 

de primeira ordem.   

 

 
50 IPEA, 2015a 
51 Instrumento consolidado na Política Ambiental por intermédio 
da Lei nº 12.651/2012, regulamentado pelo Decreto nº 
7.830/2012 e pela Instrução Normativa nº 2/MMA de 2014 
52 SFB, 2019 
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Um dos pontos agravantes é o fato de o CAR 

ser autodeclaratório, o que potencializa a 

insegurança jurídica. A autodeclaração carrega 

omissões de dados acerca da área declarada e 

invisibiliza conflitos existentes. O Sistema 

Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) 

não restringe o cadastramento de imóveis 

rurais declarados em áreas protegidas, 

inclusive naquelas em que não é admitida a 

presença de imóveis rurais53.  

Em 2016, o PRODES registrou 1.125 km² de 

desmatamento em áreas de preservação na 

Amazônia, sendo que 74% tinham origem de 

imóveis cadastrados no CAR. Em dezembro de 

2017, foram registrados cerca de 58 mil km² de 

áreas no CAR dentro de unidades de 

conservação de proteção integral, 44 mil km² 

em terras indígenas e 485 mil km² em UCs de 

uso sustentável54. Mais recentemente, 

Secretaria de Perícia, Pesquisa e Análise da 

Procuradoria-Geral da República constatou 

9.901 cadastros irregulares no interior de 

terras indígenas em todo o país, sendo 2.325 

no estado do Pará55. Isto é um efeito direto da 

possibilidade de autodeclaração e da 

fragilidade do sistema de fiscalização dos 

cadastros. 

A TI Apyterewa, no estado do Pará, é um caso 

emblemático, conforme se verifica na Figura 1, 

abaixo. O descontrole em relação ao CAR 

comprova também a ausência de uma política 

 

 
53 MARTINS & NUNES & SOUZA, 2018 
54 MARTINS & NUNES & SOUZA, 2018 
55 Disponível em: <https://cimi.org.br/2020/06/mpf-identifica-
quase-10-mil-registros-proprietarios-privados-car-terras-
indigenas/?fbclid=IwAR0bBGe1jkvXADO9zzi4eb_xr3gu8tmuoyAP

cJt6_0TyVF1_cTf5LBrT8kU>. Acesso em 26 de ago. de 2020. 

de proteção territorial capaz de resguardar o 

entorno de terras indígenas e unidades de 

conservação, como é possível constatar na 

Figura 2, que ilustra a situação da Floresta 

Nacional do Jamanxim. 

O problema tem impacto ainda sobre outras 

políticas ambientais, como o ICMS Verde, que 

permite aos estados privilegiar o repasse de 

recursos a municípios de melhor desempenho 

ambiental. Em alguns casos, como ocorre no 

Pará, o CAR integra os critérios para cálculos 

de repasses. Cabe afirmar que o município de 

Altamira aparece no PPA estadual  2020 – 

2023 como município que deteve a maior 

parcela de ICMS Verde da Região de 

Integração Xingu em 2018, ao mesmo tempo 

que lidera, juntamente com São Félix do Xingu, 

o recorte de focos de queimadas por 

município, entre janeiro de 2019 e janeiro de 

2020, representado no Gráfico 1. 
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Gráfico 1: Focos de Queimadas por Município - Jan/19 a Jan/20. 

  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do INPE acessível em: http://queimadas.dgi.inpe.br/ 
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Figura 1: Situação da Terra Indígena Apyterewa a partir dos dados do SICAR de São Félix do Xingu/PA. 

Fonte: Elaboração própria. 

Figura 2: Situação da Flona Jamanxim a partir dos dados do SICAR de Novo Progresso/PA 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Participação social pode ser 

um fator de inovação em 

processos fundiários e 

ambientais 

 
Algumas experiências mostram que a 

participação social pode ter impacto 

significativo, não somente no controle social 

de processos de regularização e ordenamento 

territorial, de forma a minimizar as suas falhas, 

mas também na geração de inovações que 

apontem novas e efetivas soluções. 

Um caso emblemático para regularização 

fundiária de unidades de conservação é o 

“Fórum Diálogo Amazonas”. Criado em 2012 

por iniciativa da sociedade civil, o fórum reuniu 

em torno de uma instância de negociação o 

Ministério Público Federal (MPF), a assessoria 

jurídica da Procuradoria Geral do Estado do 

Amazonas (PGE) e os órgãos fundiários 

implicados. Num contexto de muitas lacunas e 

imprecisões normativas, a iniciativa buscou 

“soluções técnicas, jurídicas e administrativas” 

para o problema e se revelou tanto um 

“instrumento eficaz quanto uma inovação 

metodológica, política e processual”56. 

Durante os anos de 2010, o ICMBio estimava 

que 5,4 milhões de hectares de UCs federais 

estivessem irregularmente ocupados no Brasil. 

No bioma amazônico são aproximadamente 3 

milhões de hectares. De acordo com dados do 

TCU, se o governo federal mantivesse a média 

de gastos com regularização fundiária de UCs 

 

 
56 IEB, 2015 

registradas entre 2009 e 2012, levaria 102 

anos para resolver a questão57. Há pelo menos 

seis fluxos distintos para a regularização, que 

dependem da interação entre o órgão gestor 

da unidade e o posseiro da terra. Quando se 

trata de imóvel privado, existe a 

desapropriação administrativa, a 

desapropriação judicial, o recebimento em 

doação e a compensação de reserva legal. 

Caso a terra seja de domínio público, podem 

ser realizadas a cessão de terras públicas e a 

concessão de direito real de uso58. 

Mas as complexidades ainda se ampliam 

quando há sobreposição de jurisdições de 

domínio público, por exemplo, quando 

Unidades de Conservação federais são criadas 

sobre terras originalmente estaduais. Foi esse 

o desafio enfrentando pelo Fórum Diálogo 

Amazonas, que possibilitou um termo de 

cooperação entre Instituto Chico Mendes 

(ICMBio) e Instituto de Terras do Estado do 

Amazonas (ITEAM). Em dois anos foram 

construídos acordos que garantiram a 

expedição de seis Contratos de Concessão de 

Direito Real de Uso (CCDRU) a comunidades 

tradicionais pelo governo do Estado do 

Amazonas, em UCs federais. 

O prazo das CDRUs, usualmente de cinco anos 

renováveis, também foi estendido para melhor 

contemplar as especificidades os modos de 

vidas das populações extrativistas. Além disso, 

foram também discutidas as modalidades 

coletiva e individual e a regularização das áreas 

 

 
57 ARAÚJO & BARRETO, 2015 
58 CHEADE, 2015 
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de várzea. Se por um lado, a modalidade 

individual prevista pelo ITEAM facilitaria a 

fiscalização e punição de ilícitos ambientais, 

por outro, era contrária ao espírito com que 

foram criadas as UCs, como argumentado 

pelas lideranças. Após longos debates 

acalorados e análises jurídicas minuciosas, a 

argumentação de uma eventual 

impossibilidade jurídica da modalidade do 

CCDRU estadual coletivo foi quebrada pela 

PGE e pelo MPF. Assim, ao final do processo, o 

Fórum “contribuiu para gerar jurisprudência, 

parâmetros e ritos processuais que seriam 

impensáveis” até anteriormente em um 

ambiente “muitas vezes hostil aos grupos 

populares, como costuma ser o meio jurídico e 

a burocracia estatal”59.

 

 
59 IEB, 2015 
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PERGUNTAS NORTEADORAS PARA O DEBATE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• A política pública no Brasil já dispõe dos instrumentos necessários à garantia da 
segurança ambiental e fundiária em contextos de grandes empreendimentos na 
Amazônia? Ou faltam mecanismos? Ou é preciso aprimorar os que já existem? 
 

• Qual é a importância de se discutir processos de planejamento e instalação de 
grandes obras de infraestrutura na Amazônia, tendo em vista os desafios para 
políticas de proteção territorial? 
 

• Que instrumentos são necessários para o devido processo de garantia territorial de 
povos e comunidades tradicionais? Há espaço para inovação sob a perspectiva 
subnacional? 
 

• Quais são os atuais obstáculos para a implementação de políticas de regularização 
fundiária e ambiental, frente à estrutura fundiária da Amazônia?  
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Sobre o Projeto 

O Projeto “Políticas Públicas e Governança Territorial 

em Contextos de Grandes Obras na Amazônia” é 

uma realização do Centro de Estudos em 

Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas 

(FGVces) e conta com o apoio da Fundação Gordon 

& Betty Moore. O objetivo é avançar na pesquisa e 

articulação para o aprimoramento de políticas 

públicas em contextos de grandes obras de 

infraestrutura, engajando atores-chave na construção 

de um quadro de possibilidades para o 

desenvolvimento sustentável e inclusivo, sob uma 

perspectiva subnacional. Esta ambição decorre da 

hipótese de que as políticas públicas merecem ser 

robustecidas para enfrentar os desafios da 

coordenação federativa, assim como as 

circunstâncias extraordinárias criadas por processos 

de planejamento e instalação de grandes obras de 

infraestrutura na Amazônia, e as graves implicações 

para o desenvolvimento social e para a proteção 

ambiental a nível local e regional. A partir da 

pergunta norteadora do projeto “o que podem os 

estados para o desenvolvimento sustentável em 

contextos de grandes obras na Amazônia?”, a Série 

de Webinars, no segundo semestre de 2020, 

promoverá debates com convidados da sociedade 

civil, academia e gestores públicos nos temas de (i) 

planejamento territorial, (ii) instrumentos financeiros 

para o desenvolvimento local; (ii) ordenamento 

territorial e proteção ambiental; e (iv) arranjos 

institucionais de grandes obras de infraestrutura.  


