
APRESENTAÇÃO

O governo federal, por meio da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), assumiu 
um grande desafio e uma importante responsabilidade: fazer cumprir a função so-
cioambiental de terras públicas federais na Amazônia. Da prerrogativa constitucional 
de cumprimento da função socioambiental de áreas sob seu domínio, sejam em 
glebas públicas federais como ao longo de seus corpos d’água com suas várzeas e 
terrenos marginais, sejam em terrenos de marinha e ilhas federais, nasce o desafio 
de regularizar os ocupantes tradicionais, os quais muitas vezes reconhecem-se como 
populações ribeirinhas. Tais populações apresentam um modo de vida peculiar,  
de estreita ligação com o meio natural em que vivem, com relação intrínseca com 
a água e a terra firme, e desenham suas rotas de um modo de vida que confunde 
um pouco a lógica agrária que normalmente a gestão pública costuma tratar.  Nesse 
caso, os espaços físicos de ocupação são de uso comum na água e de uso particular 
na moradia das margens dos rios.  

Historicamente essas populações padecem de problemas advindos da insegu-
rança jurídica por não terem seus direitos territoriais reconhecidos, insegurança que 
poderia ser resolvida com algum instrumento jurídico documental que regularizasse 
o uso da terra que ocupam.

Ao assumir que o cumprimento da função socioambiental das terras públicas 
federais na Amazônia está relacionado com o reconhecimento territorial de co-
munidades tradicionais que as utilizam para moradia, para o desenvolvimento de 
atividades econômicas sustentáveis e para sua própria reprodução social e cultural, 
a SPU implementa a regularização fundiária de famílias ribeirinhas, mediante a 
emissão de Termos de Autorização de Uso Sustentável (Taus). Essa ação, iniciada 
em 2005 no Pará, recebeu o nome de Projeto Nossa Várzea, o qual se constitui 
como experiência pioneira em termos de política pública de inclusão social, com 
mais de 40 mil famílias atendidas até o momento só nesse estado. Na Amazônia 
Legal como um todo, a SPU já emitiu e entregou nesses dez anos de criação desse 
instrumento, por meio de suas superintendências regionais, cerca de 58 mil Taus.

Desse público alcançado pelas ações de cadastramento e emissão de Taus, 
cerca de 8 mil ribeirinhos já foram incluídos como beneficiários do Programa 
Bolsa Verde do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e na ação de busca ativa 
do Programa Bolsa Família do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome (MDS). Isso evidencia que o acesso a território por meio da regularização 
fundiária tem o poder de trazer o cidadão para o campo da visibilidade das políticas 
de proteção social.  
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Dada a magnitude e o potencial de inclusão já alcançados por essa iniciativa, 
a SPU deparou-se com a necessidade de avaliar essa política de acesso a território, 
com vistas a apurar a efetividade da ação na garantia de direitos e no cumprimento 
da função socioambiental, bem como dispor de mecanismos de monitoramento 
e de aperfeiçoamento da política.  Nesse sentido, a SPU buscou no Ipea a formu-
lação de uma estratégia de desenvolvimento e amadurecimento de suas iniciativas 
voltadas a esse público A partir daí nasceu a composição de uma parceria técnica, 
com pesquisadores e agentes públicos dedicados à formulação e aplicação de po-
líticas de proteção social, tendo como ponto de partida o instrumento de Taus já 
então em franca atividade. 

Como estratégia de trabalho, adotou-se inicialmente a sistematização dos 
dados geográficos da SPU por meio de um sistema de informações geográficas 
(SIG) e pela realização de um estudo de cunho qualitativo in locu com comu-
nidades ribeirinhas selecionadas como emblemáticas. Estas representam casos 
significativos do ponto de vista socioambiental e podem, pelas suas semelhanças 
e diferenças, nortear a SPU e os demais órgãos de governo em suas ações no inte-
rior da Amazônia, na busca para minimizar as desigualdades sociais nesse imenso 
território estratégico para o país.  

Foram selecionadas pelo Ipea quatro regiões importantes do estado do Pará: 
a área insular da região metropolitana de Belém, a área insular do município de 
Abaetutuba, no Baixo Tocantins, o arquipélago do Marajó, e a região do Médio 
Xingu. São os resultados deste estudo, destas questões, destes desafios e destas 
proposições que apresentamos neste livro, que conta também com a honrosa 
contribuição do Prof. José Benatti, da Universidade Federal do Pará. Estudioso 
do tema, foi escolhido para abrir a discussão tratada no livro, que se inicia com a 
problemática jurídica das várzeas amazônicas. Seguem então os debates e resulta-
dos focados pela equipe do Ipea nas áreas estudadas, apontando para a melhoria 
e o fortalecimento dessa política e suas interfaces com as demais políticas sociais, 
sempre trazendo à tona os percalços necessários a que os gestores públicos devem 
estar sempre atentos.

Com essa publicação, esperamos contribuir e indicar caminhos para a 
resolução de problemas históricos advindos da complexa situação fundiária da 
Amazônia brasileira.

Boa leitura!
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