
Belo Sun e INCRA assinam 
contrato de uso de terras 
A Belo Sun Mineração tem o prazer de anunciar que concluiu com sucesso as 
discussões com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 
sobre a sobreposição de terras do Projeto Volta Grande com o Projeto de 
Assentamento (PA) Ressaca e Gleba Ituna. Foi assinado um acordo para o uso 
da terra durante as operações de mineração do Projeto Ouro Volta Grande. 

O contrato de concessão de uso de terra firmado entre a mineradora e a entidade 
resolve uma sobreposição entre uma pequena porção de terra do Incra e a área 
que será afetada pelas operações do Projeto Volta Grande. Por meio do acordo, 
o INCRA fornecerá a Belo Sun acesso às terras designadas para atividades de 
mineração por 20 anos. 

Contrapartidas 
O acordo prevê apoio ao Incra nas atividades de regularização e titulação dos 
PAs Ressaca, Itapuama, Morro das Araras e Itatá e apoio às famílias no 
desenvolvimento econômico, social e ambiental. Neste sentido, a Belo Sun 
comprometeu-se a georreferenciar e demarcar três mil quilômetros de extensão 
em PAs dentro da Gleba Ituna e/ou em Glebas Públicas Federais contíguas, 
apoiar na atualização cadastral dos beneficiários dos PAs, apoiando, inclusive, 
na viabilização dos documentos necessários ao processo de regularização 
fundiária. 

Além disso, a mineradora também se comprometeu a estabelecer parceria com 
os órgãos públicos competentes para a manutenção de condições de 
trafegabilidade da Estrada Transassurini e das vicinais que dão acesso às 
comunidades, estabelecer parceria com a prefeitura de Senador José Porfírio 
para melhorias da rede de distribuição de água  e apoiar o INCRA no 
acompanhamento, viabilização e fiscalização dessas ações fornecendo 
equipamentos de topografia, informática e transporte. 

Como compensação pela inviabilização do Programa de Reforma Agrária nos 21 
lotes do PA Ressaca impactados diretamente, a Belo Sun comprometeu-se a 
transferir ao Incra um imóvel rural de aproximadamente 2 mil hectares 
denominado Fazenda Ricaville no estado do Mato Grosso, a ser utilizado pelo 
órgão para projetos da Reforma Agrária. 

O presidente e CEO da Belo Sun Mineração, Peter Tagliamonte, comentou que 
o acordo com o INCRA será um grande benefício para região: “Pois possibilitará 
a regularização e titulação de lotes de terra com mais de 2000 famílias de 
assentados nos PAs Ressaca, Itatá, itapuama e Morro das Araras, promovendo 
o desenvolvimento do pequeno e médio produtor na região do Xingu. Esperamos 
um relacionamento positivo e duradouro com o Incra que beneficiará as 
comunidades vizinhas, agricultores locais, proprietários de terras e o município 
de Senador José Porfírio. À medida que avançamos o projeto, mais 
oportunidades são identificadas para beneficiar a região e todas as partes 
interessadas. 


