
INSTITUTO NACIONAL DE ÇOLONIZAÇÃO 
E REFORMA AGRARIA 

SUPERINTENDtNCIA REGIONAL NA BAHIA 
PORTARIA N~ 71, DE 24 DE OUTUBRO DE 2005 

O Superintendente Regional do Instituto Nacional de Co 
lonização e Reforma Agrária - INCRA , no Estado da Bahia (SR-05), 
nomeado através da portaria INCRAIP/N" 237n003, publicado no D. 
O. U. de 03/04/2003, no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo inciso x, art. 29 do regimento interno do INCRA, aprovado pela 
Portaria MDAIN" 164/00, publicado no D. O. U. de 17/07/00, tendo 
em vista o que consta no processo 54160.003688/2004-16, e con 
siderando Relatório Técnico de Identificação, Reconhecimento e De 
limitação e Parecer Conclusivo, da Comissão constituída através Or 
dem de Serviçofmcra/sr-05/Ba/Gab/N" 134/2005, Processo 
54160.005093/2005-78, composta pelos servidores Genildo Souza de 
Carvalho e Sheyla Maria Marques da Silva, Fiscais de Cadastro e 
Tributação Rural e Everaldo dos Anjos Souza, Eng" Agrônomo/COA, 
este último à disposição desta Superintendência por força do convênio 
INCRA/Governo do Estado, para realizar os procedimentos admi 
nistrativos necessários para a identificação, o reconhecimento e a 
delimitação das terras ocupadas por Remanescentes da Comunidade 
de Quilombo de Piranhas, município de Bom Jesus da Lapa, de 
acordo com o Decreto 4887/2003 e IN/INCRA/N" 16/2004, cujo 
Relatório Técnico de Identificação acolhe e, face as razões e jus 
tificativas apresentadas decide: 

1- Aprovar as conclusões do Relatório Técnico de Iden 
tificação, Delimitação e Levantamento Ocupacional e Cartorial, ela 
borado pela comissão constituída, para afinal reconhecer e delimitar 
as áreas dos remanescentes da comunidade de quilombo de Piranhas, 
com área de 10.592,1076 hectares, localizadas à margem esquerda do 
Rio São Francisco, no município de Bom Jesus da Lapa, Estado da 
Bahia. 

2- Determinar a publicação, por duas vezes consecutivas, no 
Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado da Bahia, desta 
Portaria, do extrato do edital de identificação, do memorial descritivo 
e do mapa da área, em conformidade com o Art. 7°, do Decreto 4887, 
de 20 de novembro de 2003, e Art. 11 da IN/INCRA/N" 16 de 24 de 
março de 2004. 

3- Determinar que a publicação referida no item acima seja 
afixada na sede da Prefeitura Municipal de Bom Jesus da Lapa/Ba .. 

4- Considerar notificados, com a presente Portaria, os pre 
sumíveis detentores de título de domínio, ocupantes, confinantes e 
demais interessados na área, objeto de reconhecimento de acordo com 
o Art. 7° do Decreto 4887/2003 e Art. 11 da IN/INCRA/N" 
16/2004. 

MARCELINO ANTONIO MARTINS GALO 

ANEXO 

RESUMO DO RELATÓRIO TÉCNICO CIRCUNSTAN 
C.l_ADO DE IDENTIICAÇÃO, RECONHECIMENTO, DELIMITA 
ÇAO E LEVANTAMENTO OCUPACIONAL E CARTORIAL DOS 
REMANESCENTES DE QUILMBO DE PIRANHAS. 

Referência: Processo 54160.005093/2005-78. Denominação: 
Comunidade de Piranhas. Localização: Margem esquerda do rio São 
Francisco, município de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia. 

lilSTÓRICO 
A Comunidade de Piranhas se identifica como remanescentes 

de quilombo e assim foi certificada pela Fundação Cultural Palmares 
em 09 de setembro de 2005, publicada no DOU de 12 de setembro de 
2005, o nome piranhas refere-se a grande lagoa existente no local 
com o mesmo nome e que é amplamente utilizada pela comunidade 
para sustento de suas famílias. 

Segundo relato da comunidade, o primeiro grupo a se de 
nominar donos da terra foi a diocese, provavelmente a de Barra, os 
quilombolas viviam espalhados por toda a área do território, onde 
formavam vários núcleos familiares existindo as comunidades de 
Mangueira, Mucambo, Cajazeiras, Vazante, Sete Ferros, Poço do 
Mangue, Mata de Jitinha e Boca do Corrente. O conflito começou 
com o Sr. Fulô (Hermírio Henrique do Nascimento), intitulado um 
dos donos dos imóveis gerados pelo desmembramento do imóvel 
originário, que introduziu a cobrança de uma taxa equivalente a 1/4 
de todo pescado feio pela comunidade nas lagoas. O acirramento do 
conflito deu-se com o falecimento de Sr. Fulô e a divisão e cer 
camento das áreas, impedindo assim a criação de animais, plantação 
-.l locomoção da comunidade, restringindo os moradores a migrarem 
para próximo da oficina da casa de farinha que existia na comu 
nidade, provocando uma aglomeração de residências, próximo a La 
goa das Piratilias, ,sltuáção\ ahlal lia vila na con: unidade de piranhas. 

·--------------- .... 

Os atuais integrantes desta comunidades são descendentes 
basicamente da familia de D. Rifina, que nasceu em 1820, seculo 
retrasado, que veio ocupar a terra Já casada e com dois filhos e cujo 
marido, nasceu em 1790. 

DELIMITAÇÃO DO TERRITÓRIO: 
Todo o processo para delimitação do território da comu 

nidade tomou como base as informações por seus integrantes e ob 
servações colhidas pela equipe técnica durante as visitas a campo, 
com o intuito de identificar, reconhecer e delimitar as áreas apontadas 
como sendo de influência social, cultural e econômica para as mes 
mas, caracterização agronômica e ecológica do território, caracte 
rização espacial e situação fundiária do território. 

A área materializada como território dessa comunidade está 
inserida no contexto dos requisitos previstos na definição do Art. 4°; 
da Instrução Normativa/lNCRA/nº 16/2004. Portanto a área integrante 
desse território constitui-se elemento aglutinador, capaz de satisfazer 
os anseios e usos desta comunidade, respeitada sua aptidão natural, 
estando nela inserido alguns monumentos e sítios, destacando os 
prrncipais: Cemitério do Estreito e o das Piranhas; Mata de Sete 
Ferros; Mata de Quinca; Poço Cercado; Área da Comunidade das 
Piranhas; Poço do Mangue; Vazante; Barreiro; Boca do Corrente e 
Curral Fácil e do Estreito. A área delimitada para o território de 
Piranhas é de 10.592,1076 ha (dez mil, quinhentos e noventa e dois 
hectares, dez ares e setenta e seis centiares), conforme mapa e me 
morial descritivo em anexo. 

CADASTRAMENTO E LEVANTAMENTO SÓCIO-ECO 
NÔMICO DAS FAMÍLIAS DOMICILIADAS NO QUILOMBO - 
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE PIRANHAS 

Dados dos integrantes da comunidade: 1 - Na comunidade de 
Piranhas reside 81 famílias, e a distribuição dos moradores por faixa 
etána configura urna população distribuída entre crianças, adoles 
centes, jovens e adultos. 2 - Tempo de moradia: A grande maioria das 
pessoas remanescentes de quilombo da comunidade de Piranhas estão 
no local desde o nascimento. 3 - Habitação: A maioria das famílias da 
comunidade de Piranhas estão aglomeradas próximo a lagoa das pi 
ranhas, perfazendo um total aproximado de 80 casas, sendo urna boa 
parte de alvenaria, objeto de um projeto da FUNASA, que não foi 
concluído e uma outra parte de Pau a Pique. 4 - Bens e Utensílios 
Domésticos: Os utensílios domésticos são simples e básicos rela 
cionados com as necessidades de sobrevivência das famílias tais co 
mo: Fogão, geladeira, televisão e móveis. 5 - Infra-estrutura: A infra- 

, estrutura básica é absolutamente precária. 6 - Educação: A maioria 
das pessoas mais velhas são analfabetos. Existe u_ma.esççila.do ensino 
fundamental funcionando na comunidade que atende às cnanças, ado 
lescentes e jovens. 

LEVANTAMENTO DA CADEIA DOMINIAL COMPLETA 
DO TÍRULO DE DOMíNIO E ournos DOCUMENTOS INSE 
RIDOS NO PEIÚMETRO DO TERRITÓRIO PLEITEADO. 

O levantamento da dominial relativo a possíveis títulos que 
incidem sobre a área de pleito da comunidade, do histórico de sua 
dominialidade, bem como da legitimidade dos documentos eventual 
mente encontrados. A pesquisa baseou-se no levantamento dos títulos 
e informações nos cartórios de Registro de Imóveis, Títulos e Notas 
de Bom Jesus da Lapa e Paratinga. Apesar de o Estado da Bahia ser 
o principal interessado nas terras devolutas nele situadas, a quem cabe 
legalmente legislar sobre estas, a análise da cadeia dominial não 
verificou o destaque do patrimônio público para o privado. 

PARECER CONCLUSIVO. 
Após análise de todas as peças apresentadas que compõem o 

Relatório Técnico de Identificação, Reconhecimento e Delimitação 
das terras dos Remanescentes de Quilombo de Piranhas, considerando 
o que determma o Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal e Pareceres à Luz do Artigo 2º 
do Decreto 4.887/03 e Artigo 4º e 10 da IN/INCRA/16/04, emito o 
seguinte Parecer Conclusivo: As terras identificadas neste Relatório 
Técnico, constante da Planta e memorial descritivo de 10.592, 1076 ha 
( dez mil, quinhentos e noventa e dois hectares, dez ares e setenta e 
seis centiares), são reconhecidas como terras que pertencem a Co 
munidade de Remanescentes de Quilombo de Piranhas, devendo o 
INCRA dar andamento ao procedimento determinado pelo Decreto 
4.887 /2003 e IN/INCRA/16/04 para, ao seu final, emitir os títulos de 
propriedade definitiva dessa terra aos membros da Comunidade de 
Remanescentes de Quilombo de Piranhas. 


