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1. INTRODUÇÃO: 

 Foi escolhido como tema da presente pesquisa o processo de apropriação e uso 
do espaço com ênfase para a ocupação dos terrenos de marinha na ilha de Caratateua. 
Nesse contexto, objetivamos compreender e analisar de que forma se processam as 
relações de ocupação, uso e controle do território nessas áreas pelos agentes 
modificadores do espaço, da mesma maneira, analisar os conflitos de territorialidades 
que emergem da inter-relação entre os agentes sócio-espaciais envolvidos e dos mesmos 
com a esfera estatal responsável pela regulação das áreas. Considerando que a ilha de 
Caratateua está enquadrada, do ponto de vista jurídico-administrativo, nos requisitos 
regidos na Constituição Federal, no qual a mesma pertence aos bens da União e vem 
sofrendo um crescente e espontâneo processo de ocupação e uso do território, achamos 
relevante à elaboração de um estudo voltado para a análise desses processos. Constata-
se que o reconhecimento por parte dos órgãos governamentais da potencialidade 
produtiva e turística das Ilhas do Estuário Amazônico tem estimulado a elaboração de 
medidas de integração das mesmas aos planos de gestão e planejamento municipal e 
urbano, como é o caso de Belém. Assim mudanças de caráter “espontâneo” ou 
“dirigido” têm contribuído para a modificação da estrutura da organização espacial e 
exigido esforços dos gestores públicos que perpassam por uma política de regulação e 
legitimação da dominialidade do território entre a União e Estado. 
 Estas mudanças de caráter “espontâneo” ou dirigido, demandam conhecimento 
das potencialidades das áreas insulares. Em Belém, o território insular corresponde a 
mais de 60% do espaço geográfico, abrigandoa sociedade urbana e ribeirinha, além das 
atividades, de lazer, turismo entre outras. 
Tendo reconhecimento do papel produtivo e turístico das ilhas do Estuário Amazônico 
tem estimulado a elaboração de medidas de integração das mesmas aos planos de gestão 
e planejamento municipal e urbano da Região Metropolitana de Belém e “essa relação 
das ilhas com a cidade de Belém são marcadas pelas redes de sociabilidade e de trocas 
econômicas”. MEGAM (2005; p.63) o que contribui para a modificação da estrutura e 
da organização espacial das ilhas. Essas ilhas são ocupadas desde tempos remotos por 
populações indígenas e mais recentemente por volta da década de 1970, por populações 
tradicionais, com uma organização de uma pequena produção de produto agroflorestais 
e de pesca, além de apresentar impactos de atividades madeireiras, de exploração de 
minérios, de pesca entre outras. As ilhas em Belém receberam durante muitos governos 
o tratamento de periferias (GUERRA, 2004). Hoje embora reconhecendo o potencial 
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produtivo destas ilhas, elas continuam funcionando como uma espécie de reservas de 
terras no contexto urbano da cidade. 
 A ilha de Caratateua (Outeiro) não foge a essa regra, considerada uma área de 
expansão urbana da Região Metropolitana de Belém (RMB). Ilha de Caratateua - 
conhecida popularmente por Outeiro é considerada uma das ilhas mais importantes da 
cidade, isso se dá por vários fatores entre eles estão a proximidade da ilha ao município 
de Belém que apresentando uma distância de aproximadamente 18,8 km, via transporte 
terrestre, localizando-se no Centro Oeste desta cidade, com uma área de 3.165.12. 
hectares e 31. 6512 (km2). (IDESP, CODEM. In: Anuário Estatístico de Belém 1999), 
tem aproximadamente 16.665 o número de população. Essa ilha faz parte da porção 
insular do município de Belém, localizada ás margens da baia do Guajará, liga-se ao 
continente pela ponte Enéias Pinheiro, construída sobre o furo do Maguari, Com 
3,165,12 hectares de áreas (Belém, 2000), apresenta como coordenadas geográficas as 
latitudes S 01º 12” 00’ E s 0 1º 18” 00’ as longitudes 0 48º 24’ 00” e 0 48º 29’ 00”. Com 
um formato de uma taça tem sua maior largura voltada para a baia de Guajará (10km) e 
a menor (6km) bocejando o furo do Maguari. Trata-se de uma região estuarina um 
ambiente fluvial com influencia de marinha, que faz parte do golfão marajoara 
MEGAM (2005;p.64). Caratateua está localizada ao norte do conjunto urbanizado 
continental em frente ao distrito de Icoaraci. (imagem 01).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Fonte: IBGE/COHAB. Execução: Laboratório de Análise da Informação Geográfica- LAIG/UFPa. 
Executor: Leonardo Alves, 2007. 

 

 
 



 
 
Pela área urbana da ilha, permite-nos observar que parte significativa das áreas de 
terreno de marinha, sobretudo o front SW-NW  que corresponde a “Praia do Amor” a 
“Praia da Brasília”, estão sendo ocupados por diversos agentes para fins múltiplos. 
(imagem 02). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Aerofoto adquirida junto á Companhia de Desenvolvimento da Área Metropolitana de Belém 
(CODEM) da Ilha de Caratateua, em 1998. 

Possui atualmente, diversos bairros e núcleos populacionais assim identificados: 
Brasília, Itaiteua, Tucumaeira, Fama, Fidélis, Água Boa, Primavera e Água Cristalina . 
À primeira vista, Caratateua apresenta um perfil urbano por possuir, mesmo que 
precariamente, alguns serviços de uma área deste porte, tais como: energia elétrica, 
transporte regular, pavimentação parcial das ruas principais, comércio diversificados e 
incrementados com a movimentação de turistas. Por outro lado, observando o dia-a-dia 
de seus moradores e suas atividades, nota-se uma contradição ao perfil comentado 
anteriormente, ou seja, encontram-se tarefas similares de uma área rural, tais como: 
carroceiro, extração de açaí, carvoeiro, vaqueiro, caseiro e pesca. O que nos remete 
traça uma característica peculiar à dinâmica urbana da ilha. 

Diante do exposto, pretendemos analisar o processo de ocupação e controle 
do território nas áreas de terreno de marinha partindo da faixa territorial da “Praia do 
amor” parte oeste, ao “pé da ponte” Enéias pinheiro parte sul da ilha, traçando uma 
análise histórica desse processo, considerando o período de colonização agrícola até aos 
dias atuais.  

As atividades balneárias tiveram um papel importante no processo de integração 
recente que se intensificou a partir da década de 1980, da Ilha de Caratateua à dinâmica 
urbana. A construção em 1986 da ponte Enéas Pinheiro, conhecida popularmente de 
ponte de Outeiro, foi fundamental para esta integração. A influencia exercida pela 
integração rodoviária é evidente no dinamismo urbano, notadamente no fracionamento 



de lotes e instalação de construções com pequenos estabelecimentos comerciais como 
pousadas, restaurantes, domicílios residências, etc, sendo estes os resultados desta 
rápida transformação e reestruturação espacial, como pode ser observado nas imagens 
abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Imagem 03: Área de ocupação espontânea (auto-assentamento) na margem da “Praia Grande”. Fonte: 
Denilce Rabelo Borges, 2008.       

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 04: Área de comércio (Bar) localizado na margem da “Praia do Amor”. Fonte: Denilce Rabelo 
Borges, 2008.       

 



Este é um dos motivos que levaram a elaboração de um estudo voltado para a 
realização de diagnósticos sobre o processo de ocupação e os conflitos de 
territorialidade discernentes dessas relações e da realidade social da ilha, que a 
legislação em vigor é extremamente falha e não adaptada à atual realidade territorial. 

 É notório que as políticas de regularização fundiária na ilha é falha ou 
mesmo inexistente, posto que os moradores não são devidamente amparados pelos 
instrumentos de ordenamento jurídico, mesmo por que, as condições jurídicas 
favorecem a dificuldade no entendimento a quem de fato e direto está corresponde pela 
regulação, quanto ao uso e posse da terra na ilha. A situação fundiária da ilha até hoje 
está sob a responsabilidade de três órgãos das esferas governamentais: Serviços do 
Patrimônio da União (SPU) a nível Federal, do Instituto da terra do Pará (ITERPA) a 
nível estadual, Companhia de Habitação(COHAB) a nível municipal. É evidente que os 
moradores não possuem a segurança jurídica que só um documento expedido pelo poder 
publico responsável pode garantir. Inúmeros são casos de documentos expedidos pela 
terra ITERPA, em áreas que a Constituição Federal considera sob jurisdição federal. 
 Nesse contexto, tornam-se relevantes os seguintes questionamentos, quais e 
como os agentes sócio-espaciais envolvidos no processo de ocupação, uso e controle 
das áreas de terreno de marinha interferem na dinâmica espacial da ilha e quais os 
possíveis conflitos territoriais entre os agentes inerentes a essa relação?  
 Diante do exposto, torna-se necessário fazer uma abordagem teórica do conceito 
de território, uma vez que esta é uma categoria relevante para o desenvolvimento do 
trabalho. Assim, o entendimento das mais variadas acepções e escalas do conceito de 
território são “construídos” e “desconstruidos”, podendo ter um caráter “permanente” 
como também “periódico” (SOUZA, 1994). Na ciência geográfica o conceito de 
território varia de acordo com a vertente abordada e com os objetivos a serem 
alcançados em determinada análise. No presente estudo, entende-se o território a partir 
de uma perspectiva relacional em que o poder e regulação constituem o bojo da análise.  

Ao analisar o conceito de território, Souza (2001) assinala, ainda, que “em 
qualquer circunstância, o território encarna a materialidade que constitui o fundamento 
mais imediato de sustento econômico e de identificação cultural de um grupo”.(Souza, 
2001, p.108). Mas não um território ideologizado com um poder centralizador como o 
Estado-Nação, e sim um território autônomo, onde as pessoas têm a liberdade de 
manifestar suas escolhas e potencialidades, gerando um espaço socialmente eqüitativo. 
Assim, o autor propõe o conceito de território autônomo como uma alternativa de 
desenvolvimento. A autonomia constitui, no entender do autor, a base do 
desenvolvimento, sendo este encarado como processo de auto-instituição da sociedade 
rumo a uma maior liberdade e menor desigualdade. Dentro dessa discussão, Santos e 
Silveira (2000) destacam o território usado que para eles é o espaço geográfico, assim 
apontam que: 

O uso do território pode ser definido pela implementação 
de infra- estruturas, para a as quais estamos igualmente utilizando a 
denominação sistema de engenharia, mas também pelo dinamismo da 
distribuição da agricultura, da industria e dos serviços, o arcabouço 
normativo, incluídas a legislação civil, fiscal e financeira, que 
justamente com o alcance e a extensão da cidadania,configuram as 
funções do novo espaço geográfico.(SANTOS;M.L. 
SILVEIRA,2000). 

 
Ainda segundo os mesmos autores. 

 



O território usado constitui-se como um todo complexo, 
onde se tece uma trama de relação complementares e conflitantes. 
Daí o vigor do conceito, convidamos a pensar processualmente as 
relações estabelecidas entre o lugar, a formação sócio-espacial e o 
mundo (p.3). O território usado, visto como uma totalidade, é um 
campo privilegiado para análise na medida em que, de um lado,a 
própria complexidade do seu uso(SANTOS,2005). 

 
Essa categoria, território usado, aponta para a necessidade de esforço destinado a 

analisar sistematicamente a construção de território, levando-se em conta que os usos 
são diferentes nos diversos momentos históricos. Desta forma, ao se entender a 
dinâmica territorial da ilha de Caratateua devem se levar em consideração os processos 
históricos que permeiam esse território usado, visto que é através dele que se dá as 
relações de poder e, consequentemente, a regulação desse território.  
 Moreira (2002) aponta que toda sociedade funciona por meio de mecanismos de 
ordenamento determinados. E esse ordenamento se faz por meio da regulação, que 
aparece na forma de regra e da norma. Nessa relação à categoria território torna-se 
fundamental, posto que o mesmo é o princípio do ordenamento, como dispõe o autor. 

 
O território é um recorte espacial (...) é o espaço de poder de um 
corpo é o ponto de referência da regulação e da hegemonia no plano 
global do arranjo (Moreira, 2001). Cada recorte territorial é um plano 
de domínio, pluralizado o poder dentro da sociedade e do Estado. As 
territorialidades fazem do conjunto do arranjo um complexo de micro 
poderes, uma rede de capilaridades densa e infinita e que joga o 
conceito e a existência do poder para além do poder do estado (p.53). 

 
Fica claro, que num determinado arranjo espacial o poder não se dá de forma 

unilateral, reflete muito mais as relações conflitantes das intencionalidades dos agentes, 
forçando uma definição da ordem. Essa ordem vai se configurar numa relação intrínseca 
entre regulação, regra e norma. 

Moreira (2002) define essas categorias, afirmando que a regulação é a prescrição 
do controle, e é feita através da regra e da norma. A regra vem definir o que deve e o 
que não de vê ser feito. Por fim, a norma reafirma e consolida o que diz a regra, ou seja, 
nesse par dialético a regra proíbe ou permite e a norma legitima e naturaliza com o 
estatuto da normalidade. 

Nessa perspectiva, Moreira (2002) destaca que é a partir da relação de poder 
entre os agentes (sociedade civil e sociedade política, público e o privado) que vão 
determinar o perfil da regra e da norma na regulação do/no território. 

Diante dessa breve reflexão sobre as diversas abordagens do conceito de 
território, na qual, o mesmo aparece direta ou indiretamente a idéia de relação de poder, 
mecanismos de controle e dominação que se configuram em instrumentos legais (leis), 
torna-se necessário em nosso trabalho, uma vez que, essas relações se concretizam no 
território da ilha de Caratateua.  
 
2. LEGISLAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA.  
2.1- ANTECEDENTES: 

 
No que se refere a “terreno de marinha’”, Barbosa (2004), salienta que desde o 

período colonial, séculos (XVI e XVII), há uma preocupação no sentido de sua  
normatização e controle espacial. E nesse período se estabeleceu como um caráter 



econômico. Apenas nos séculos XVIII o termo “terreno de marinha” ou “terra de 
marinha” se tornou legítimo no Código jurídico colonial. Entre os documentos oficiais 
destacam-se a Carta Régia de 21.10.1710 e a “Ordem Régia de 10.12.1726,na qual fica 
evidente essas idéias: “proíbe  edificar nas praias ou avançar um palmo sequer um 
palmo sobre o mar, por assim exigir o bem público” (BRASIL, 1726,); e a Ordem Régia 
de 21.01.1732, onde se “declara que as praias e o mar são de domínio público, e não 
podem os proprietários, nas suas testadas, impedir que se lancem redes para pescar” 
(BRASIL, 1732). 
  Essas idéias continuaram a serem reproduzidas no período do Império e 
República Velha. Barbosa (2004) enfatiza que no período varguista, destaca-se pela 
ampliação do poder da União sobre os recursos naturais e recursos ambientais.  
 
2.1.1- PROCEDENTES: 
 
 Nesse período houve uma reformulação nas leis que tange os instrumentos de 
regulação. No Decreto-Lei 24.643 de 10 de julho de 1934 (Código de Águas) cuja 
execução compete ao Ministério da Agricultura, foi um instrumento importante para as 
definições legais neste período e que prevalecem até hoje. Trata-se no capítulo IV, 
(Álveo e Margens), no art. 11º o mesmo dispõe sobre os dominicais públicos e 
determinará o que será terreno de marinha e quais as exceções para o seu uso. Assim 
terreno de marinha seria os “terrenos reservados nas margens das correntes públicas de 
uso comum, bem como, dos canais, lagos e lagoas de mesma espécie”  (Código de 
Águas, p.21). 
 No mesmo Decreto- Lei no art. 13º legitima terreno de marinha como “todos os 
que banhados pelas águas do mar ou dos rios navegáveis”, e que vão até 33 metros para 
a parte da terra, contados desde o ponto a que se chega  o preamar médio. Referente aos 
terrenos reservados, no art. 14º, enuncia que são os banhados pelas correntes 
navegáveis, fora do alcance das marés, e vão até 15 metros terra a dentro, contados 
desde o ponto médio das enchente ordinais. 
 Assim como o Decreto – Lei acima citado, o Decreto -Lei 9.760, de 1946, 
passou a ser o principal documento voltado para as terras adjacentes, e   considera como 
bens da União: art. 2º os terrenos de marinha, que tenha profundidade de 33 metros, 
medidos do preamar- médio de 1831,além disso, os situados no continente, na costa 
marítima, como também, os da margens dos rios, lagos, e os que contornam as ilhas, 
onde se faça sentir a influência das marés. 
 Para os efeitos deste artigo, considera-se as áreas que sofram influências das 
marés, as caracterizadas pela oscilação periódicas de 5 (cinco) centímetros do nível das 
águas, que ocorra em qualquer época do ano. 
 No art. 3º, com referência aos acrescidos de marinha, serão considerados os 
que tiverem formados, natural ou artificialmente, para o lado mar, rio ou lagos. 
 Barbosa (2004) ressalta que os princípios estabelecidos em 1946, vão sofrer 
uma ampla revisão, principalmente no que se refere às competências das diversas 
esferas do poder público e às diretrizes das regras e normas de ocupação dos bens da 
União. Assim, a Constituição Federal de 1988, estabelecerá no art. 20º como São bens 
da União, os que já lhe pertenciam e os que lhe viessem a pertencer; os lagos, rios e 
quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um 
Estado, ou mesmo os que sirvam de limites com outros países, ou se estendam a 
território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias 
fluviais; os terrenos de marinha e seus acrescidos. 



Ainda referente aos bens da União no mesmo artigo, na Emenda Constitucional 
de nº 46 de 05 de maio de 2005, destaca que são bens da União: as ilhas fluviais e 
lacustres nas zonas limítrofes com outros países, as praias marítimas as ilhas oceânicas 
e as costeiras, excluídas, destas as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas 
áreas afetadas ao público e a unidade ambiental federal, e as referentes no art. 26,II. No 
 Art. 26º, vem dispor sobre os bens do Estado e os considera como: as águas superficiais 
ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito; as áreas, nas ilhas oceânicas e 
costeiras, que estiverem no seu domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, 
Municípios ou terceiros;  as ilhas fluviais e lacustres e   as terras devolutas, em todos os 
casos salvos os  não compreendidos entre os bens da União.   
 Referente a essa questão, no Pará a Gerencia Regional Classe “A”, Órgão da 
administração direta, subordinado a Secretaria do Patrimônio da União – SPU, do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, conforme Decreto n.º 3.224/99, é 
quem é responsável pela regulação e  administração do patrimônio imobiliário da União 
no âmbito do Estado do Pará e do Amapá, de acordo com o que estabelece o artigo 28º 
do Decreto n.º 3.224/99, publicado no DOU de 29.10.99, o qual define a competência 
da Secretaria do Patrimônio da União. Suas atribuições específicas no Pará, estão 
definidas pelo artigo 1º do Regimento Interno da SPU, aprovado pela Portaria 
Ministerial  -  MF n.º  211/97,de 02.09.97, publicada no DOU de 03.09.97, alterada pela 
Portaria n.º 301/98, de 18.11.98, publicada no DOU de 19.11.98. Nesse sentido, entre as 
suas atribuições encontram-se administrar o patrimônio imobiliário da União e zelar por 
sua conservação e defesa, além de fazer à identificação, o levantamento, a demarcação e 
o cadastramento dos terrenos de propriedade da União, bem como,  promover e 
controlar a cobrança e a arrecadação da receita patrimonial imobiliária e manter sob sua 
guarda e responsabilidade os documentos, títulos e processos relativos aos bens imóveis 
do domínio e posse da União, entre outros. 

Vale ressaltar, que nem sempre o que diz a lei é colocado em prática pelas 
esferas governamentais, no Estado Pará, as atribuições dos órgãos federais e estaduais 
na sua maioria não são respeitadas pelos mesmos, posto que, é claramente público, o 
conflito entre e União e o Estado representados respectivamente pelo Instituto de Terras 
do Pará (ITERPA) e Gerência Regional de Patrimônio da União (GRPU AP/ AP) pela 
regulação fundiária das ilhas do Estado do Pará. 
 
 
 
 
2.1.2- DOMINIALIDADE SOBRE ILHAS NO ESTADO DO PARÁ. 
 
  Hoje a regulação fundiária dos imóveis localizados nas ilhas, onde se faz sentir a 
influencia das marés, representa um verdadeiro desafio, tanto para o poder público 
como para as populações locais, a regulação em vigor é falha e não adaptada à realidade 
amazônica. A Ilha de Caratateua encontra-se nessa realidade e vale lembrar que tais 
questões são de grande importância para os moradores da ilha, que acabam por não 
encontrar um amparo no ordenamento jurídico, posto que, o mesmo não esclarece qual 
modalidade de regulação fundiária lhes permite o uso sustentável dos recursos. Quanto 
à definição de qual órgão tem a competência para a regulação do uso das áreas, apesar 
de que na legislação atual, delegue esta tarefa para o Serviço de Patrimônio da União, 
apresenta sérias dificuldades uma vez que, vários são os casos de documentos expedidos 
pelo Governo do Estado do Pará, represento pelo Instituto de terras do Pará (ITERPA), 
em áreas que a constituição Federal considerou sob jurisdição federal. 



Diante de tais problemáticas nota-se um conflito de gestão entre as duas esferas 
de governo, pelo direito de atuação em algumas ilhas que situam-se no estuário 
amazônico. Como a ilha de Caratateua, nossa área de estudos, faz parte do mosaico de 
ilhas em questão, sua realidade não se faz diferente. 

Mediante a questão o ITERPA, em um PARECER nº. 002/ 06-DJ, toma como 
base à vigência da emenda constitucional nº 46/2005, princípio da recepção das leis 
infraconstitucionais, na qual declara que as ilhas fluviais, lacustres e costeiras são de 
domínio dos estados – membros. Reenvidica  o direito de regular os terrenos rurais das 
ilhas no âmbito do território paraense, a partir dos preceitos contidos na Constituição nº 
46, de 05 de maio de 2005. 

 Segundo o ITERPA, foi inserido no art.26º,III da Emenda Constitucional nº 46 
de 05 de maio 2005 que se incluem entre os bens do Estado,  “as ilhas fluviais e 
lacrustes não pertencentes á União”. Configurando-se, assim, a plena dominialidade dos 
Estados- membros sobre as ilhas fluviais e lacrustes, que não estejam em faixa de 
fronteira com outros Estados estrangeiros. E que art.20º, IV da C.F declara 
expressamente que se incluem entre os bens da União, “ as ilhas fluviais e lacrustes nas 
zonas limítrofes com outros paises, logo, as demais, permanecem ao domino dos 
Estados – membros da mesma forma as terras devolutas que lhes foram transferidas 
pelo art.64 da C. F de 1891. 

 Considera ainda o ITERPA, que as ilhas costeiras, que contenham sede de 
municípios também passam a integrar ao patrimônio fundiário dos Estados – membros. 
Pois, segundo o órgão, os municípios nunca possuíram patrimônio devoluto- original, 
salvo os que lhes foi ou é transferido pelos Estados- membros. Nesse sentido, o 
ITERPA, argumenta, que desde a vigência da C.F de 1988, os Estados – membros 
possuem o domínio pleno sobre todas ilhas fluviais situadas no âmbito de seus 
territórios, quer que sofram o não influencia de marés, ressalvadas aquelas situadas nas 
zonas limítrofes com outros paises. De igual modo, integram também as ilhas costeiras 
quando nelas contiver sede de municípios, porém, em ambos os casos salvo os 
chamados “terrenos de marinha”. 

 Diante de tais argumentos, o ITERPA, afirma a convicção de que possui 
competência institucional para exercer a plena jurisdição nas áreas rurais situadas nas 
ilhas pertencentes ao território paraense.  

As alegações do ITERPA, baseiam-se no fato das alterações feitas na 
constituição por força da emenda constitucional nº 46/2005. Fundamenta-se na teoria da 
recepção, na qual declara que a legislação infraconstitucional preexistente  recepcionada 
pela nova constituição, e passa a ter nela seu fundamento de validade, desde que não 
conflita materialmente com a nova ordem jurídica imposta. Assim, a legislação 
preexistente que com a nova constituição não é por ela recepcionada considerando-se 
então revogada. 

Diante do referente PARECER a SPU contra-argumenta, o pedido do ITERPA 
de dominialidade sobre as ilhas, em um Ofício nº 163/06-PG, o órgão reafirma a 
dominialidade da União sobre as ilhas. Argumenta ainda, que a dominialidade da União, 
se faz sobre as ilhas particularmente no que se refere a suas áreas centrais (interior 
nacional), terrenos de marinha e seus acrescidos, se reportando nos mesmos  enunciados 
do art.64º da Constituição de 1891. Portanto, cabe a União a porção do território que 
fosse indispensável a defesa das fronteiras, fortificações, construção militares. Na 
mesma época a referida constituição transfere aos Estados as minas e terras devolutas 



situadas nos seus respectivos territórios, fato esse, segundo a SPU, a razão pelo qual, os 
Estados e em particular o Estado do Pará, passou a dispor de todo o acervo d terras 
devolutas sobre seus territórios. Sencontudo, que fosse definido as porções de terras 
relevantes para a defesa nacional e de domínio da União. Tal procedimento gerou e gera 
até hoje titulações indevidas de terras, implicações jurídicas e geradoras de conflitos 
fundiários. 

A questão foi submetida à Consultoria Jurídica do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, que diante da questão é quem compete a definição da 
dominialidade da União sobre áreas de terras no Estado do Pará. Em uma primeira 
analise salienta, que se faz necessário, delimitar com precisão as ilhas as quais pesam a 
divergência entre o ITERPA e a União.   

Como resultado do processo, a CONJUR, manifesta-se contrariamente ao 
posicionamento do ITERPA, reconhecendo a dominialidade da União sobre as ilhas 
fluviais e lacrustes, que apesar de não se encontrarem em zonas limítofres com outros 
paises, situam –se em áreas em que  se façam sentir a influência das marés, tendo em 
vista a recepção do art. 1º, alínea “c” do decreto- lei nº 9.760/46, pelo atual 
ordenamento constitucional, com amparo no art. 20, III da C.F /1988.  

Por fim, a ação foi submetida à Procuradoria Geral do Estado, que é o órgão 
competente a julgar processos judiciais e administrativos que envolvam matéria de 
natureza fundiária.  

Em seu PARECER o referido órgão, julga ser invalido e nulo o PARECER 
nº002/06- DJ. ITERPA. Qual o mesmo alega ser do Estado a competência para a 
regulação fundiária nas ilhas. Posto que, a ação movida pelo ITERPA, não foi aprovada 
pelo Procurador Geral do Estado; Além disso, ressalta ainda o PARECER que os 
municípios beneficiados pela E.C 46º, continuam a existir terrenos de marinha e 
acrescidos, que na forma do art. 20, VII, continuam a pertencer a União e portanto, sob 
a gerência do GRPU e que o Estado do Pará não possui competência para titular 
diretamente áreas em ilhas que sofram influencia de marés, pois pertencente a União, na 
forma do art.1, alínea “c” da Lei 9.760/46, ou aos municípios beneficiados pela EC 46, 
que alterou o artigo 20, IV da constituição Federal. Portanto, deve o ITERPA, se abster 
de titular áreas situadas em ilhas que não integram o patrimônio Estadual, especialmente 
decorrentes das falsas premissas fixadas pelo PARECER 002/06- DJ- ITERPA.  

Diante do que já foi relatado, constata-se um conflito de gestão entre as esferas 
governamentais sob a dominialidade das ilhas do estuário amazônico, nas quais esse 
processo reflete diretamente no cotidiano dos moradores, visto que os mesmos 
reivindicam a legalização de uso do espaço a partir da titularidade das terras. 

Como já foi salientada, essa realidade se remete à ilha de Caratateua, uma vez 
que, a mesma encontra-se entre os bens da União. E sua realidade fundiária encontra-se 
totalmente fora do que enuncia as leis. Tanto o ITERPA, quanto a GRPU, fazem a 
regulação fundiária, porém, de forma que deixa a desejar. Pois, os documentos são 
expedidos ora pelo ITERPA em área de jurisdição da GRPU, ora pela GRPU, o que 
dificulta a obtenção de segurança jurídica que o documento pode oferecer.  

 
 
 
 
 



3. CONCLUSÕES:  
 
 Constatou-se assim, que as atividades balneáricas e econômicas como o 
comércio vinculado aos usos residenciais, foram e são fatores primordiais para o 
processo de apropriação e ocupação dessas áreas, significativamente caracterizadas por 
faixas de praias os quais igualmente servem, também, como lócus à urbanização, 
acarretando em conflitos de territorialidades na ilha, dessa forma envolvem questões 
com o direito de uso e ocupação em áreas públicas, e as obrigações relacionadas a este 
direito.Isso acontece, uma vez que, não há uma clareza a que órgãos competem á 
regularização fundiária na ilha, tanto na esfera federal, estadual e municipal 
representados pelos respectivamente pelos órgãos GRPU/PÁ-AP e ITERPA. Isso 
implica na difusão de conflitos, uma vez que, as duas esferas atuam na expedição de 
documentos regularização, nesse sentido, fica evidente o  desconhecimento por parte 
desses órgãos  da realidade dos  ocupantes, sobretudo nas áreas de terreno de marinha.. 

O que se propõe é que a SPU, diretamente ou através de seus órgãos vinculados 
dê continuidade as suas atividades administrativas de forma a assegurar o direito dos 
moradores da ilha. 
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