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Em 1975, o INCRA desencadeou o processo discriminatório 
da Gleba Tacatu, com base no artigo II, da Lei nQ 4.504. de 30/11/89, combinado com 
as disposições do Decreto-Lei nQ 9.760, de 05/09/64, das terras devolutas (não ex 
cluindo as terràs ocupadas pelos 1ndios), registrando em nome da União Federal a 
citada gleba, com a superf1cie de 672.876, confonne registro nQ 3217, livro,3-H fl~ 
28/29 de 31/12/75, no Cartõrio de Registro de Imóveis da Comarca de Boa Vista - RR. 

Quando a FUNAI realizou os trabalhos de identificação, 
constatou uma situaçao fundiãria, porem, alguns desses ocupantes venderam seus di 
reitos ã terceiros, como vemos: 

l - DELZUITA MENDES COUTINHO - Fazenda Barro Branco e Barro Vernelho: Através do 
Processo INCRA/CR-15/T-2/1297/82, de 18/08/82, a interessada fonnulou seu pedido 
junto ao INCRA para a regularização do imõvel Barro Branco, alegando que detinha a 
posse no local desde o ano de 1981, onde, ã oeste seu confrontante era a FUNAI. Su!>_ 
metido ã anâlise aos setores competentes do INCRA, aquele Orgão fundiârio indeferiu 
o respectivo pedido por estar incidindo na ãrea indigena CANAUANIM. (ANEXO 6). 

No mês de dezembro de 1983, a FUNAI em conjunto com 
o INCRA, realizou o levantamento fundiãrio na gleba em questão, preenchendo o Laudo 
de Vistoria em nome de Alfredo Alves Coutinho, esposo de D. Delzuita, corresponden- 
te ao imõvel Barro Vennelho, com a superficie de 900 ha, área contigua ao imõvel 
Barro Branco. Conforme infonnação daquele Laudo, o interessado não era ocupante pr_i 
mitivo e estava ocupando tais terras hã 4 (quatro) anos. 

Apõs o levantamento fundiãrio, tais imóveis 
vendidos ã outras pessoas, como segue: 

foram 

1.1 - Fazenda Bons Amigos - ãrea de 800 ha ao Sr. Manoel Raimundo Pereira; 
1.2 - Barro Vennelho - ãrea de 150 ha ao Sr. Geraldo Valmir Queiroz; _.,....- 
1.3 - Barro Branco - ârea de 12 ha ao Sr. José Maia da Silva. 

Com a expedição da Liminar da Justiça Federal, nos a~ 
tos da Ação C1vil Pública nQ 90.4997-0. movida pelo Ministêrio PÜblico Federal ~es- 
ses três ocupantes foram retirados da ãrea indigena. 
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2 - HARIO CALEGARI - Fazenda Livramento: Através do Processo INCRA/CR-15/PFRR/008/ 
' 82, o interessado regularizou o imõvel "Livramento". cem a superf'icie de 2.131.04. 

20 ha. onde no seu limite sul aparece como confrontante as terras da FUNAI. Sabe 
mos que o interessado quer expandir sua propriedade em mais de 800 ha ate o Jgara 
pe Canauamin, confonne dados da aquisição inicial daquelas terras, porêm o INCRA 
ao expedir o T"ituTo Definitivo nQ 4(15)82/02)1766, respeitou o limite da FUNAI 
{linha seca desde a confluência do Igar~pe lnacio/Igarape Onça ate a confluência 
do Igarapé Canauamin/lgarape Surrão), nos tennos da Portaria nQ 1226/E/82. 

O interessado chegou·a medir e implantar marcos na parte in 
cidente da Ãrea Jnd"igena. (ANEXO 7). 

3 - GETÜLIO ANTONIO GUARNIERI (Geraldo Valmir Queiroz) - Granja Sobradinha e Faze!! 
da Eudu~nio): O interessado recebeu em 03/05/88, o Titulo de Propriedade sob condj_ 
cão resolutiva, .pa ra o imõvel "Granja Sobradtnbo", com a superficie de 103,33.46ha, 
porém, o vendeu a Geraldo Valmir Queiroz. (ANEXO 8). 

4 - EDMILSON JOSt DA SILVA - Fazenda Natal: Pelo Contrato de Promessa ~e Compra e 
Venda - CPCV. de 04/08/88, o INCRA autorizou ao interessado uma ãrea de 349,31.89 
ha, este Senhor desocupou a ãrea em razão da Liminar Judicial. (ANEXO 9) 

5 - RAIMUNDO GOMES DA SILVA - Fazenda São Jorge: Este é o ünico ocupante que apare 
ce no primeiro levantamento fundiãrio realizado pela FUNAJ/INCRA, mantendo-se na 
condição de ocupante primitivo, pela Liminar Judicial o interessado foi obrigado a 
deixar a área indigena. 

6 - EDMILSON DE ALBUQUERQUE LIMA (Cicinno) - Fazenda Granada: Ointeressadc nao in 
cide nos limites da Portaria1226/E/82, e não foi atingido pela Ordem Judicial, po 
rem, suas terras estao localizadas nos limites corrigidos, proposto pelo GT, sem 
contudo atingir a área titulada na fonna do Titulo Definitivo n9 4(15)82(03)1766 • 
correspondente ao im~vel 11Granada111 com a superflcie de 1.031,34.48 ha, onde, o 
INCRA respeitou no seu limite norte as terras pertencentes ã União. (ANEXO 10). 

O Sr. Cicinho pretende expandir sua propriedade, no li 
mite norte, ate o Igarapé Mata-Mata, chegando a implantar pastagem, fim caracteri 
zar a ocupação efetiva no local. 
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Pelo Oficio n9 001/SUAF. de· 05/09/90. a FUNAI solicitou 
à Superintendencia Regional do INCRA em Boa Vista/RR. a confinnacio da real si- 

, 1 
tuação fundiãria nos limites adequados para a ãrea ind1gena CANAUANIM, contudo ate 
o momento nao recebeu uma resposta ofic;a11 porem. extra-oficialmente recebeu o ma 
pa das Fls. , onde ratifica a situação levantada pela FUNAI. apresentando na 
respectiva legenqa. no 'item 1, como ãrea de expansão GRANADA. a area pretendida pe 
lo Sr. Edrnilr(){TI de Albuquerque Lima (Cecinho). (ANEXO 11 e 12). 

Quanto aos· novos 1 imites propostos para a •• ADEQUACÃO 
DOS LIMITES DA AREA INDTGENA CANAUANIN111 .tomando-se por base a descrição dos li 
mites constantes da Portaria nQ 1226/E/82, podemos constatar a existência de 07 (s!_ 
te) pontos notáveis, imutãveis de fãcil localização no terreno, e que figuram na 
folha Topográfica editada pelo DSG. e consideradas pelos novos estudos. a saber: 

l - Ponto 1 - confluência do lgarapê Canauanim com o Igarapê Surrão; 
2 - Ponto 2 - confluência do Igarapê Ventania no Igarapê Mata-Mata, (onde o 19 foi 

identificado como Igarape sem denominação quando da delimitação); 
3 - Ponto 2 ao 3 - segue a margem esquerda do Igarapé Mata-Mata; 
4 - Ponto 3 ao 4 - Linha seca partindo do Igarapé Mata-Mata, confuência ·com· o lgar_! 

pe Folharal. (este· Último aparece sanente no mapa que acompanha 
a Portaria), até a Lage da Matinta (este existe apenas no terre 
no, não aparecendo na base cartográfica). 

5 - Ponto 4 ao ·S·-.segue·o· Igarapé Surrão no~sentido'montante; 
6 - Ponto 6 - cabeceira do Igarapê da Onça; 
7 - Ponto 7 - confluência do Iqa rapê da Onça com o Igarape Inãcio .': -- 

Face a~ exposto. solicitamos que seja expedido uma Por 
taria pelo Sr. Presidente da FUNAI, detenninando que seja procedido a caracterização 
topográfica, visando adequar os limites ora identificados e mencionados na Portaria 
nQ 1226/E/82. aos acidentes naturais existentes na região_ fim caracterizar a ocupa 

' - 
ção tradicional indígena. com vistas a regularização fundiãria da superficie de 
11650 ha (onze mil e seiscentos e c inquen ta hecta~s) e perTmetro de 50 km (ANEX013}. 

A tenc i os amen te. 


