DIVISA INTERESTADUAL: CEARÁ-PIAUÍ

Fevereiro de 2021

ANTECEDENTES HISTÓRICOS
 As disputas por terras entre o Ceará e o Piauí remontam ao período colonial, quando o Piauí, na
condição de capitania do Maranhão, passou a requisitar as terras da Missão da Ibiapaba, que
constavam no território cearense. Em 31 de outubro de 1761, foi expedida uma Ordem Régia que
determinou essas terras como pertencentes ao Ceará;
 No governo colonial de Manuel Inácio de Sampaio e Pina e Freire (1812 – 1820) no Ceará, o
engenheiro Silva Paulet elaborou um mapa cartográfico do Estado onde a localidade de Amarração,
atual cidade de Luís Correia, pertence ao Ceará;
 Na batalha do Jenipapo as tropas do Piauí, Ceará e Maranhão combateram as tropas portuguesas
(1823), ficando parte das tropas cearenses no Piauí;

 Destaca-se que a localidade de Amarração foi assistida por padres de Granja criando laços com o
Ceará, de forma que os habitantes do povoado faziam transações comerciais e pagavam impostos
naquela cidade. Este fato motivou a Assembleia Provincial do Ceará, em 1865, a elevar o povoado à
categoria de distrito de Granja, com limites fixados em 1870. Em 1874, por deliberação cearense,
Amarração foi elevada à categoria de Vila;
 O Governo do Piauí reivindicou este território ao Imperador Dom Pedro II, adquirido em 1880, por
determinação do Governo-Geral (Decreto Imperial nº 3.012), em troca da Comarca de Príncipe
Imperial (hoje os municípios de Independência e Crateús).

Carta Marítima e Geográfica da Capitania - Estado do Ceará – 1817.

Legislação - Decreto n0. 3.012 - 22 de outubro de 1880
Art. 1º É annexado á Provincia do Ceará o territorio da comarca do Principe Imperial, da
Provincia do Piauhy, servindo de linha divisoria das duas provincias a Serra Grande ou
da Ibiapaba, sem outra interrupção além da do rio Puty, no ponto do Boqueirão, e
pertencendo á Provincia do Piauhy todas as vertentes occidentaes da mesma serra,
nesta parte, e á do Ceará as orientaes.

Art. 2º Fica pertencendo á Provincia do Piauhy a freguezia da Amarração com os limites
que estabeleceu a Lei provincial do Ceará n. 1360 de 5 de Novembro de 1870, a saber: da
barra do rio Timonia, rio de S. João da Praia Acima, até a barra do riacho, que segue
para Santa Roza, e d'ahi em rumo direito á serra de Santa Rita, até o pico da serra Cocal,
termo do Piauhy.
Art. 3º A linha divisoria ecclesiastica será identica á civil que fica estabelecida, sendo o
Governo autorizado para solicitar da Santa Sé as necesarias bullas.
Fonte: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dpl/DPL3012-1880.htm

Decreto n0. 3.012 - 22 de outubro de 1880
OBSERVAÇÃO

Fonte: https://www.institutodoceara.org.br/revista/Rev-apresentacao/RevPorAno/1937/1937-OCearaeSeusLimites.pdf

Verificando os termos do decreto,
vê-se que ficou mantida a primitiva
linha divisória das duas províncias,
pela Serra Grande ou da Ibiapaba
(Ordem Régia de 1761); a
modificação ou alteração, por que
passou, é restrita a comarca do
Príncipe Imperial, e limitada a
determinada parte. São bem
precisas, bem claras, as suas
palavras: “servindo de linha
divisória a Serra Grande ou da
Ibiapaba, sem outra interrupção,
além da do rio Poty, no ponto do
Boqueirão”. E, para mais salientar
e frisar bem qual fosse a
modificação, diz: “ficando nesta
parte pertencentes ao Piauí todas
as vertentes ocidentais e ao Ceará
as orientais”.

Legislação - Conferência de Limites Interestaduaes - 1920
OBSERVAÇÕES

 Já na era Republicana, os debates acerca da
definição das divisas interestaduais permearam o
início da República no País, TENDO SIDO
OFICIALIZADA A CONFERÊNCIA DE LIMITES;
 Salienta-se que este acordo não foi referendado
pelos parlamentos estaduais, tratando-se de uma
carta de intenções;
 O Acordo menciona que a linha divisória a
traçar no citado trecho da Serra da Ibiapaba,
compreendido entre o pico da Serra Cocal e o
boqueirão do rio Poty correrá pelo divisor de
águas da serra grande ou de Ibiapaba, ficando,
porém, entendido que, mesmo contra a linha de
divisão das águas, prevalecerão sempre a posse
de jurisdição de fato estabelecidas por qualquer
dos dois Estados, as cidades, vilas e povoações
até a data da citada lei nº 3.012.

AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA Nº 1.831/2011

MUNICÍPIOS, EXTENSÃO
TERRITORIAL E EQUIPAMENTOS
PÚBLICOS

LIMITE ESTADUAL ENTRE O CEARÁ E O PIAUÍ – IBGE

CENSO 1991

FONTE: IBGE.
http://mapas.ibge.gov.br/divisao/viewer.htm

CENSO 2000

CENSO 2010

ÁREAS DE INDEFINIÇÃO (LITÍGIO) SEGUNDO OS LIMITES REFERENTES AOS ANOS DE 1991 E 2010

 Na ação no STF (pg. 2), é
mencionado pelo Piauí três áreas de
lítigio;
 As três áreas de indefinição
(demarcadas no censo de 1991)
correspondem a um valor de
2.821,54 km²;
 Em relação ao território do Ceará,
estas áreas equivalem a 1,90%;
 Em relação ao território do Piauí,
estas áreas correspondem a 1,12%.

ÁREAS DOS MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS NAS ÁREAS DE INDEFINIÇÃO (LÍTIGIO)
Unidade Geográfica Área do município (IBGE - 2010) em km²
Municipios do Ceará
14.245,48
Poranga
1.309,17
Croatá
700,66
Tianguá
907,27
Ipueiras
1.475,55
Carnaubal
364,14
Ubajara
422,75
Ibiapina
414,54
São Benedito
339,17
Ipaporanga
701,73
Crateús
2.986,19
Viçosa do Ceará
1.312,69
Granja
2.698,63
Guaraciaba do Norte
612,99
Municipios do Piauí
15.253,32
Cocal dos Alves
358,59
Cocal
1.271,99
Buriti dos Montes
2.654,33
São João da Fronteira
765,73
São Miguel do Tapuio
5.228,09
Pedro II
1.517,46
Luís Correia
1.073,83
Piracuruca
2.383,30
TOTAL
29.498,80
Fonte: IPECE.

Área de indefinição (IBGE - 1991) em km²
2.158,98
868,51
226,71
189,79
282,68
60,88
66,71
60,26
45,85
54,33
183,61
74,75
44,87
0,03
662,57
81,82
165,55
319,94
56,40
24,89
5,49
3,62
4,85
2.821,54

%
66,34
32,36
20,92
19,16
16,72
15,78
14,54
13,52
7,74
6,15
5,69
1,66
0,00
22,82
13,02
12,05
7,36
0,48
0,36
0,34
0,20
-

 Cerca de 76% da área de
indefinição está hoje
sendo pesquisada para o
Estado
do
Ceará,
conforme
o
limite
praticado nos censos de
2000 e 2010 do IBGE;

 Ressalta-se
que
o
município de Guaraciaba
do Norte tem delimitação
territorial após à área de
litígio, com uma área
territorial de 120,80 km².

MAPEAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DO CEARÁ
Escolas
Distritos e localidades

Estradas

Poços

Saúde

Estabelecimentos agropecuários

EXEMPLO DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURA NA ÁREA REALIZADA PELO CEARÁ

ACO 1831 E RELATÓRIOS
TÉCNICOS
IBGE E EXÉRCITO

Relatório Técnico - IBGE
 Em atendimento à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF) da Advocacia Geral da
União (AGU), o IBGE coordenou um trabalho técnico no ano de 2012 com o objetivo de desenvolver e consolidar uma
metodologia (análise histórica – documental, mapas cartográficos e do trabalho de campo) que possibilite o
reconhecimento e identificação do traçado da divisa entre os estados do Piauí e Ceará;
Roteiro de perguntas usado no trabalho de campo.

Relatório Técnico - IBGE
 O IBGE concluiu o estudo técnico recomendando
que seja definido em comum acordo entre os
Estados para a efetivação da divisa a
combinação de uma linha sinuosa da divisão das
águas, utilizando-se da altimetria e hidrografia,
dados dos levantamentos fundiários e os marcos
de pedra encontrados na região, onde
prevalecerão sempre os limites da posse
tradicional como uma situação consolidada;
 O Estado do Piauí não aceitou os resultados do
trabalho técnico do IBGE sendo encerrada a
mediação na câmara de conciliação, continuando
o trâmite da Ação Civil Originária 1831/2011 no
STF.


Fonte:http://portal.stf.jus.br/processos/downloadPeca.asp?id=169
678967&ext=.pdf

RELATÓRIO PRELIMINAR REALIZADO PELO EXÉRCITO – ANO DE 2016

RELATÓRIO TÉCNICO PRELIMINAR DO EXÉRCITO – PG. 449 DA ACO 1831

MAPA COMPARATIVO COM O LIMITE DO CENSO 2010, ÁREA DE LÍTIGIO E ÁREA DELIMITADA PELO EXÉRCITO (2016)

RESUMO DA SITUAÇÃO ADMINISTRATIVA DA ÁREA DE LITÍGIO CE/PI – DADOS DE 2019
Infraestrutura e Equipamentos

Litígio

N° de habitantes
Nº de municípios

5.427
0

N° de sedes municipais
N° de distritos
N° de localidades
N° de escolas
N° de Centros de educação infantil
N° de brinquedopraças
N° de escolas Indígenas
N° de escolas profissionalizantes
N° de unidades de saúde
Centro de Convivência, CREAS, CRAS
Posto da Policia Rodoviária Estadual
Delegacias
Estradas (Km)
Campo de Pouso
N° torres eólicas
N° de áreas de mineração
N° de estabelecimentos agropecuários
UC Estadual
UC Federal
Açudes estratégicos
N° de poços

0
4
148
46
0
0
0
0
4
0
0
0
122 Km
0
87
37
1.006
0
0
0
191

Proposta Preliminar Exército (2016)
Observações
244.712
6
Ibiapina, São Benedito, Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Croatá e Poranga
Ibiapina, São Benedito, Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Croatá, Poranga e
7
Ubajara
35
806
290
6
2
Ibiapina e Ubajara
2
3
São Benedito, Ubajara e Guaraciaba do Norte
172
24
1
Ubajara
3
São Benedito, Ubajara e Guaraciaba do Norte
733 km
103 Km de rodovias federais e 630 de rodovias estaduais
1
São Benedito
598
117
21.747
1
Bica do Ipu
1
Parque Nacional de Ubajara
2
Jaburu I (Ubajara) e Lontras (Ipueiras)
1.549

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 A análise realizada (em seu relatório técnico no 001/2016) pelo Exército Brasileiro é puramente cartográfica, analisando
somente os fatores físicos, a partir de uma interpretação do divisor topográfico, não contemplando a dimensão
social, cultural e de identidade que as populações tecem no território;
 O território representa uma projeção dos diferentes modos de luta e vivência da cidadania. Ao se ver como parte
integrante deste, os indivíduos desenvolvem um agir social, criam relações de identidade, de apropriação, e efetivam a
territorialidade (SOUZA, 2020);
 Neste contexto, o estado do Ceará abordou quando indagado quais seriam os quesitos de perícia técnica, a ser
realizada pelo Exército Brasileiro, itens relativos a dimensão social e cultural, que esperamos ser atendidos na perícia
técnica a ser realizada pelo Exército;
 A Conferência de Limites do ano de 1920 estabeleceu que a linha divisória a traçar no citado trecho da Serra da
Ibiapaba, compreendido entre o pico da Serra Cocal e o boqueirão do rio Poty, correrá pelo divisor de águas da serra
grande ou de Ibiapaba, ficando, porém, entendido que, mesmo contra a linha de divisão das águas, prevalecerão
sempre a posse de jurisdição de fato estabelecidas por qualquer dos dois Estados, as cidades, vilas e
povoações até a data da citada lei nº 3.012;
 Desse modo, o instrumento jurídico do “UTI POSSIDETIS” se torna aplicável a divisa CE/PI, de modo que este
instrumento é um princípio de direito internacional segundo o qual os que de fato ocupam um território possuem direito
sobre este.

