
INTRODUÇÃO

A União Federal detém sob sua dominialidade uma expressiva área na Amazônia 
brasileira. Parte desse patrimônio é constituído por glebas de terra arrecadadas cuja 
gestão cabe ao Instituto de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Outra porção 
é formada por áreas definidas por lei como de propriedade federal: os terrenos de 
marinha, os terrenos marginais, as várzeas e ilhas situadas em rios federais. Sobre 
essas áreas cabe a administração da Secretaria do Patrimônio da União (SPU).  
A gestão desse patrimônio não é uma tarefa simples, uma vez que a região ama-
zônica apresenta um processo complexo e antigo de ocupação territorial. Estudos 
arqueológicos indicam que a presença humana na região remonta a não menos 
que nove mil anos.1 Quando os europeus chegaram à região, no início do século 
XVI, a população composta por várias etnias indígenas foi estimada entre cinco 
e seis milhões de habitantes, e a maior concentração dessa população habitava os 
ecossistemas de várzeas (Denevan, 2003).2 Os primeiros testemunhos europeus 
na região amazônica relatam o encontro com diversos povoamentos indígenas 
localizados às margens fluviais, formando grupamentos humanos que variavam 
de algumas centenas a dez mil habitantes (op. cit., 180-181). Assim, a colonização 
europeia na Amazônia ocorreu, como nas demais regiões do continente americano, 
em contraposição à existência de populações autóctones.

A partir de sua descoberta pelos primeiros navegadores, a Bacia Amazônica 
se configurou em cenário de disputas territoriais entre países europeus. Inglaterra, 
França, Espanha, Holanda e Portugal se digladiaram pelo domínio da região,  
a fim de se apropriar dos ricos e variados recursos naturais ali existentes. A vitória 
ficou com a Coroa portuguesa, que intensificou o processo de ocupação territorial 
e exploração das chamadas “drogas do sertão”, as quais eram exportadas para o 
mercado europeu. Constituíam uma série de produtos da atividade extrativista, 
especiarias de alto valor na Europa da época. Entre eles, vale citar o pau-cravo,  
a canela, a salsaparrilha e o cacau, explorados à exaustão no Estuário Amazônico 
e no Vale do Tocantins3 (Angelo-Menezes, 2000, p. 49 e 66).

Iniciativas de implantação de sistemas agropecuários voltados para o 
mercado regional e internacional foram realizadas pelo colonizador português. 

1. De acordo com Roosevelt (1998, p. 58-60), os achados arqueológicos mais antigos datariam de 12.000 a 7.000 a.C.
2. A estimativa da população amazônica no momento da chegada dos europeus não é ponto consensual entre os 
estudiosos da área. Bety Meggers estima que a população indígena na Amazônia deveria estar entre 1,5 e 2 milhões 
de habitantes (Meggers apud Ribeiro, 1992, p. 79).
3. No Vale do Rio Xingu, o pau-cravo teria sido a principal droga do sertão explorada (Chambouleyron, 2008, p. 52-54 e 67).
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Foram efetuadas experiências de cultivo de cana-de-açúcar,4 café,5 e cacau,6 
além de introduzida a pecuária extensiva nos campos do Marajó. Contudo, foi 
o extrativismo o motor do processo de ocupação da Amazônia. Em fins do século 
XVIII, produtos como a castanha-do-pará7 e o cacau prevaleciam na pauta de 
exportação dos produtos amazônicos. A exploração dos seringais veio intensificar 
o extrativismo e estendê-lo por todo o período do Império e da Primeira Repú-
blica. Produto conhecido e usado tradicionalmente por populações indígenas, 
a borracha obtida pelo látex da seringueira, já na segunda metade do século 
XVIII, veio a ser empregada como matéria-prima para confecção de calçados e 
roupas impermeáveis e com razoável comercialização para o mercado europeu 
(Santos, 1980, p. 29-30). Mas foi o seu emprego na indústria automobilística 
que intensificou a atividade extrativa da borracha, tornando-a o principal pro-
duto de exportação amazônica, até mesmo competindo, em âmbito nacional, 
com o café produzido no Sudeste do país.

Em todo esse tempo, o rio desempenhou papel crucial no processo de ocupação 
da Amazônia. A magnitude do rio Amazonas, chamado de “Mar Doce” por um 
de seus primeiros navegadores,8 constituiu, junto com seus afluentes, a principal 
via de expansão da colonização europeia na região. Por ele também eram escoados 
os produtos obtidos do interior e que partiam para o outro lado do Atlântico. Por 
consequência, a dominação territorial ocorreu inicialmente pelas margens do rio, 
com a instalação de fortificações e a expedição de missões religiosas, responsáveis 
pelos aldeamentos de índios e a subsequente exploração de sua mão de obra. Num 
segundo momento, formaram-se povoados compostos por colonos portugueses e 
índios aldeados. Surge daí o tipo caboclo, mestiço do branco e índio, cujo modo 
de vida integrado ao rio seria tomado como sinônimo de “ribeirinho”, o “caboclo 
da beira”, no dizer de Wagley (1977, p. 117). A esses se integraram os africanos, 
trazidos à região para servirem de mão de obra escrava e, posteriormente, os contin-
gentes de homens vindos do Nordeste, atraídos pelo sonho de riqueza da economia 
da borracha, mas desiludidos pela realidade de opressão e servidão imperante do 
sistema de aviamento.9

4. A cana-de-açúcar, na Amazônia, teria sido introduzida primeiramente no estuário amazônico a partir do século XVII, 
e no Baixo Tocantins, no século seguinte (Homma, 2003, p. 30; Angelo Menezes, 2000, p. 46).
5. De acordo com Homma, o cultivo do café teria sido introduzido no Brasil no início do século XVIII mediante experiência 
pioneira em Belém, Pará (Homma, 2003, p. 34-35).
6. A importância do cultivo de cacau na produção amazônica deste fruto é questionada. Segundo Santos, a magnitude 
da exportação do cacau amazônico ocorrida entre o fim do século XVIII e início do século XIX deve-se à atividade 
extrativista, cabendo aos cultivos participação residual (Santos, 1980, p.18)
7. Estudos têm comprovado que a disseminação da castanha-do-pará está ligada aos movimentos migratórios de grupos 
indígenas, contribuindo para o quadro de extração intensa que ocorreu desde pelo menos meados do século XVIII. Para 
mais informações, ver Shepard Junior e Ramirez (2011).
8. O navegador era Vicente Pinzón, capitão da primeira frota europeia a navegar pela foz do Amazonas, que, ao se 
deparar com a grandiosidade do rio, batizou-o de Santa Maria de la Mar Dulce (Capitulação..., 1859).
9. Furtado (2007, p. 192) estimou que, entre as duas décadas finais do século XIX e a primeira do século XX, o contin-
gente humano que migrou para a Amazônia teria chegado a quinhentas mil pessoas.
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A população ribeirinha hoje encontrada na região amazônica é resultado desse 
processo histórico de ocupação e dos diversos fluxos migratórios de contingentes 
humanos que se instalaram nas beiras dos rios e ali desenvolveram modos singulares 
de interação com o meio. Herdaram da cultura indígena a prática tradicional de 
cultivos nas áreas de várzea, desenvolveram sistemas de criação de animais adaptados 
à sazonalidade de cheias e secas, além de aproveitarem os recursos das águas e da 
floresta por meio do trabalho extrativo. Tais atividades, voltadas predominante-
mente para o autoconsumo, com destinação do excedente para um sistema local 
de trocas não monetizado, eram (e ainda são) praticados com maior ou menor 
autonomia, a depender da pressão exercida pelos ciclos econômicos hegemônicos 
ocorridos na região, com apropriação de seu território e de sua mão de obra para 
exploração de recursos naturais voltados para o mercado.

Devido à informalidade de sua ocupação territorial, as comunidades ribeirinhas 
se tornam vulneráveis à atuação de seu território por terceiros, patrões, empresas, 
fazendeiros, entre outros, com apropriação dos recursos naturais necessários à sua 
reprodução socioeconômica e cultural, sujeição de seu trabalho, e não raro expul-
são de sua terra. Surge, dessa situação, a necessidade do reconhecimento oficial 
de seu território tradicionalmente ocupado por meio de uma ação governamental 
de regularização fundiária, ação que daria efetividade aos direitos garantidos pela 
legislação brasileira. Uma vez que grande parte do território ribeirinho é de domi-
nialidade federal (margens, várzeas e ilhas situadas em corpos d’água federais), cabe 
à Secretaria de Patrimônio da União (SPU) a gestão dessas terras. Com intuito de 
regularizar as áreas de moradia e trabalho de populações ribeirinhas agroextrativistas, 
foi editada em 2005, pela SPU, a Portaria no 284, a qual normatiza, pela primeira 
vez, os critérios para a emissão de Termos de Autorização de Uso Sustentável (Taus). 

A emissão de autorizações de uso para as comunidades ribeirinhas constitui 
uma medida inicial para reconhecer, de forma rápida e menos onerosa, os territórios 
ocupados tradicionalmente nas áreas de várzea. A solução definitiva, por meio da 
Concessão de Direito Real de Uso, envolve ações de reconhecimento, demarcação 
e discriminação das terras de domínio da União, cujo procedimento se dá de forma 
complexa e morosa. Para a emissão do Taus, é realizado um cadastro socioeconô-
mico das famílias beneficiárias, além de colhida uma foto da família em frente à 
sua casa e em um ponto georreferenciado da moradia, a partir do qual é projetado 
um círculo correspondente a um raio de quinhentos metros, configurando a área 
de alcance da autorização de uso, respeitados os limites tradicionalmente aceitos 
pela comunidade. A partir de junho de 2009, com a emissão da Portaria no 100, 
a SPU amplia as formas de delimitação da autorização de uso, estabelecendo a 
possibilidade de ser definida poligonal fechada de pontos georreferenciados, em 
caráter individual, em nome da família, ou coletiva, delineando a área de várzea 
ocupada tradicionalmente pela comunidade. 
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Assim, a autorização de uso é estabelecida como o marco inicial do processo 
de regularização fundiária, devendo seguir para a derradeira Concessão de Direito 
Real de Uso. No Pará, a ação foi intitulada “Projeto Nossa Várzea”, sendo emiti-
dos até 2014 mais de 47 mil Taus em 54 municípios do estado. Inicia-se, dessa 
forma, uma política de reconhecimento territorial e cidadania a uma população 
historicamente legada à exclusão socioterritorial.

O “Observatório da Função Socioambiental do Patrimônio da União na 
Amazônia” é fruto de uma parceria entre o Ipea e a Secretaria do Patrimônio da 
União, cujo objetivo final é registrar e avaliar ações de inclusão socioterritorial e 
de regularização fundiária de comunidades tradicionais ribeirinhas, ocupantes de 
áreas da União na Amazônia paraense. Nesse sentido, buscou-se analisar em que 
medida o Projeto Nossa Várzea contribui para a garantia de direitos socioterritoriais 
de comunidades tradicionais ribeirinhas – com relação à preservação do meio am-
biente, economia local, trabalho, segurança fundiária, reprodução sociocultural –, 
de forma a criar condições para a conquista da cidadania das famílias que compõem 
o público-alvo da política. Para tanto, foi trabalhado em duas linhas. A primeira 
consistiu na disponibilização aos gestores do Nossa Várzea de uma plataforma na 
rede mundial de computadores com as informações georreferenciadas do projeto, 
de modo a permitir seu monitoramento. A segunda se constituiu em uma pesqui-
sa de campo, na qual foram selecionados determinados territórios ribeirinhos de 
atuação da SPU mediante a emissão de Taus. A pesquisa de campo foi constituída 
de três estudos territoriais: um envolvendo a região insular metropolitana de Belém 
e de Abaetetuba; um sobre a região do Médio Xingu; e outro sobre o Arquipélago 
do Marajó. 

Este livro apresenta o resultado da pesquisa realizada no estado do Pará entre 
abril de 2012 e dezembro de 2013. No capítulo seguinte, o professor José Benatti, 
do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará (UFPA), aborda 
questões jurídicas e fundiárias de comunidades ribeirinhas, cuja dinâmica de ocupa-
ção territorial ocorre em áreas de inundações periódicas, genericamente chamadas 
de várzea, mas também ocupam áreas de terra firme, ilhas e corpos d´água, grande 
parte constituída por áreas de dominialidade da União. 

Na sequência, são tratadas questões metodológicas que orientaram a pesquisa. 
Discute-se a ênfase dada a estratégias qualitativas de coleta e análise de informações, 
de sua conveniência e importância para análise de políticas públicas, especialmente 
no contexto de garantia de direitos de populações tradicionais. São discutidos tam-
bém conceitos-chave para o processo de análise. Categorias como função social da 
terra, território, comunidade tradicional, regularização fundiária são apresentadas 
com o intuito de compor o referencial teórico do estudo realizado.
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No capítulo 4, apresenta-se e discute-se a execução do Projeto Nossa 
Várzea, de emissão de Termos de Autorização de Uso pela SPU, no estado do 
Pará. São abordados os procedimentos de operação do projeto em suas fases:  
a seleção das comunidades a serem atendidas, a audiência pública, o processo de 
cadastramento, e a entrega dos Taus às comunidades. Dessa forma, desenha-se 
uma visão geral de como a ação é operacionalizada junto a seu público-alvo.

Os três capítulos seguintes focam os estudos de caso realizados em distintos 
territórios, a saber: região insular de Belém e Abaetetuba, Arquipélago do Marajó, 
e Médio Xingu. Buscou-se, nesses capítulos, fazer uma contextualização histórica e 
territorial das regiões visitadas, e analisar as implicações da política de regularização 
fundiária vis-à-vis a dinâmica territorial local, relacionada por sua vez à apropriação 
do território, a relações de trabalho, ao uso dos recursos naturais, e à interface com 
outras políticas públicas, entre outros aspectos. 

A análise final da política é apresentada no capítulo 8. A função socioam-
biental do Patrimônio da União é discutida a partir de elementos que a compõem: 
o fundiário, o sociocultural, as relações de trabalho, o econômico e o ambiental. 
Procurou-se fazer uma síntese das constatações da pesquisa de campo a partir das 
informações colhidas nas três regiões estudadas e, a partir disso, elaborar proposições 
para o aperfeiçoamento da política.

Por fim, no último capítulo, a equipe de técnicos da Coordenação-Geral da 
Amazônia Legal da SPU discorre sobre os desafios da regularização fundiária de 
comunidades ribeirinhas na Amazônia. Com base em informações referentes ao 
marco normativo do órgão, na experiência acumulada na implementação da polí-
tica e na pesquisa realizada pelo Ipea, discutem-se os avanços e as potencialidades 
da política.

Fábio Alves
Organizador




