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o TAL 
O Projeto lnteqradode-Proteção às 
Populações e.Jerras Indígenas da 
Amazônia Legal iniciou suas atividades 
em 1996, tendo como objetivo colaborar 
no processo de regularização e proteção 
de um conjunto de terras indígenas 
localizadas na Amazônia Legal. 

Executado no âmbito da presidência da 
Fundação Nacional do Índio, Funai, o 
PPTAL integra o Projeto Piloto de 
Proteção das Florestas Tropicais do 
Brasil, RPG7tsendo este vinculado ao 
Ministério·-do-Meio Ambiente. 

/ 

O PPTAL surge, portanto, dó 
reconhecimento da importância das 
terras indígenas na conservação dos 
recursos naturais, contribuindo para 
limitar o desmatamento na Região 
Amazônica. fté o momento, 89 terras 
totalizando '}7 milhões de hectares já 
foram demprq,a~as com recursos do 
projeto. 

O PPTAL tem como linha de trabalho o 
incentivo' à participação indígena na 
regtllar~zação e defesa de suas terras. 
Pafa tanto, realiza parcerias com 
org\~nizações indígenas e ONG's de 
apof{ para a implementação de Projetos 
de ~companhamento Indígena da 
Demrrcação e de Projetos de Vigilância. 
São prç,movidas, também, ações de 
Capacitação Indígena, para que as 
comunidades tenham condiçõesde 
nielhor proteger seus territórios. 

Fruto de acordo entre os governos do 
1 

Brasil e da Alemanha, o PPTA,L-e-óií~ 
com recursos dedados pelo KfW, 
agência de fomento daq~éle país.O 
PNUD e o Banco Muncy.a1 são outros 
parceiros importantes;,a implementação 
do PPTAL. 

Em todas as suâs atlvldades, o PPTAL 
conta com o1,µorõfundamental da 
Agência àt,.éooperação Técnica da 
Alemanha GTZ. 

Waiãpi (AP). Foto: H~nrique Cavalleiro - PPTAUFunai 

O PPTAL trabalha com recursos da ordem 
de U$ 22 milhões, contando com a 

cooperação financeira internacional do KfW 
(Banco de Fomento e Cooperação da 

Alemanha) e a contrapartida do governo 
brasileiro. Desde o início de sua 

implementação o PPTAL contou também 
com o apoio técnico e financeiro do Banco 

Mundial, que administra o Rain Forest 
Found - Fundo para as Florestas Tropicais. 
Este recurso era utilizado básicamente 
para o funcionamento da Secretaria 

Técnica do PPTAL, o que passa a ser 
assumido, em 2006, pela própria Funai. 



TEÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS 
" Os Projetos ·a~Vtgilâncià 

apolados'pelo PPTAL e 
executados pelas orqanizações 
indígenas não têm a finalidade de 
substituir as atribuições da 
Funai, lbama e Polícia Federar-~ 
Tais instituições, enquanto 
instâncias de estado, devem 
coibir as ações ilegais em terras 
indígenas. O objetivo do PPTAL 
é incentivar ações preventivas, tais 
como: rnéfiütenção dos limites, 
dtvulqação dos di~ites •. indígenas 
junto à sociedade envblvente.~e 
novas estratégias de ocupação das 
terras. Essas ações podem.incluir o 
incentivo ao reassentamento de 
aldeias e, eventualmente, 
atividades de manejo de recursos 
naturais. ' 
Além das p~~~rias com 
organizações indígenas e ONG's 
lndigeniité;)-S, o PPTAL 
está apoiando, em caráter piloto, o 
fortalecimento de alguns postos 
da f Uí)~i na Amazônia (Lábrea, 
Pauinj e Teté) para que, em J ., 
aço~s conjuntas com aquelas 
org~Aizações, possam garantir a 
integfidade das terras indígenas 
localizadas em sua jurisdição. 

l ., 

Uso de radiofonia para vigilância. 
Povo Mirânha. T.I Cuiu-Cuiu -AM. Foto: W.Sena 

Manutenção dos limites da T.I Poyanawa -AC. 
Foto. H.Cavalleiro 

Os Projetos de Vigilância são 
geralmente precedidos pelos 
Projetos de Acompanhamento 
Indígena de Demarcação, por 
meio dos quais o PPTAL incentiva 
a participação dos índios no 
processo de consolidação dos 
limites físicos de suas terras. 
Monitorando o trabalho realizado 
pelas empresas contratadas pela 
Funai, os índios e suas 
organizações adquirem melhor 
conhecimento sobre o entorno de 
seus territórios, o que serve de 
base para as futuras ações de 
proteção. 



CAPACITAÇÃO INDÍGENA 
O componente de Capacitação 

Indígena do PPTAL visa 
proporcionar às orgnanizações 

e comunidades indígenas os 
instrumentos técnicos e teóricos 

necessários ao bom 
desempenho dos Projetos de 

Acompanhamento Indígena das 
Demarcações e dos Projetos de 

Vigilância. Por solicitação das 
, . ~ . - - propnas orgarnzaçoes, sao 

realizadas oficinas de legislação 
(ambiental, fundiária e 
indiqénista), noções de 

cartografia e GPS, manutenção 
de rádios e motores e gestão de 

recursos financeiros. Também 
podem ser repassados 

conhecimentos básicos sobre 
ad9),inistração e gestão de 
recursos financeiros. Para 

ministrar as oficinas, o PPTAL 
contrata profissionais das 
diversas áreas correlatas. 

Terra Indígena ltxi Mitari. Desenho feito por membro da etnia Apurinã 
durante oficina de capacitação em cartografia 



ESTUDOS ETNOECOLÓGICOS 

O PPTAL réaliza os 
Estudos Etnoecolóqicos 
em terras indígenas que, 
no período de sua 
identificação pela Funai, 
não tiveram as 
informações ambientais 
levantadas, o que só 
passou a ser exigido a 
partir do Decreto 1775/96 
e da Portaria 14 do o 
Ministério da Justiç.§1...: 
Além de suprir tal lacuna, 
o objetivo do PPTAL é 
aprofundar e sistematizar 
os conhecimentos 
nativos sobre a 
biodiversidade das terras 
indígenas,/Jeranado 
infor.maçõps/1ue possam 
servir de base para 
futuras ações de 
proteção e gestão 
territorial. 

Para a realização 
dos "Etnos" , o PPTAL 
contrata profissionais das 
áreas de antropologia e 
ciências ambientais, os 
quais viajam a campo 
para coletar os dados e, 
posteriormente, produzir 
o relatório. 

Até o momento o 
trabalho foi realizado nas 
seguintes áreas: 
Complexo Katukina - 
Kanamari; Complexo 
Médio Purus I e li; 
Complexo Wai Wai; 
Complexo Tikuna; e Terra 
Indígena Munduruku. 

Geoprocessamento. T.I Paumari do ltuxi 

Aldeias. colocações. caminhos e picadas lT.I Agua Preta/lnaril 
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PARCERIAS 
Para a realização das ações de 

acompanhamento indígena das demarcações, 
vigilância e capacitação, o PPTAL já realizou 
parcerias com as seguintes instituições: 
AIKK -Associação Indígena Kawaip Kayabi 
AIPU -Associação Indígena Pusuru 
APINA - Conselho das Aldeias Waiãpi 
APITIPRE -Associação do Povo Indígena 
Tenharim do Igarapé Preto 
APITU -Associação dos Povos Indígenas do 
Tumucumaque 
AAPBI - Associação Aqro-extrativista 
Poyanawa do Barão e lpiranga 
APAIH - Associação do Povo Arara do Igarapé 
Humaiiá .. , 
CTI - Centro de Trabalho lndigenista 
CIR - Conselho Indígena de Roraima 
CGTT - Conselho Gral da Tribo Tikuna 
CIVAJA - Conselho Indígena do Vale do Javari 
COIAB - Coordenação das Organizações 
Indígenas da Amazônia Brasileira 
FOIRN - Federação das Organizações 
ndígenas do Rio Negro 
ISA - Instituto Socioambiental 
OCIAC - Organização das Comunidades 
Indígena Apurinã e Camadeni 
OPIMP - Organização dos Povos Indígenas do 
Médio Purus 
OPITTAMPP - Organização dos Povos 
Indígenas Tenharim, Torá, Apurinã, Mura, 
Pirahã e Parintintin 
OIMNB - Organização Indígena Mura de Novo 
Airão e Borba 
OPAN - Operação Amazônia Nativa 
UNI-AC - União das Nações Indígenas do Acre 
e Sul do Amazonas 
UNI-Teté - União das Nações Indígenas de Tefé 
UPIMS - União dos Povos Indígenas 
Munduruku e Sateré 

Além das entidades acima, o PPTAL 
firmou parcerias com a ONG ambientalista 
Amigos da Terra, para a implementação de 
redes de radiofonia em diversas terras 
indígenas. E há, também, a interação com as 
unidades regionais da Funai para apoiar as 
ações de acompanhamento das demarcações e 
de vigilância. 

Ministério da Justiça 
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Programa PIioto de 
Proteção das 
Florestas Tropicais 
do Brasil 

Bundesministerium für 
wirtschaftiche Zusammenarbeit 
und Entwicklung 

Deutsche Gesellschaft für 
Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH 

Rain Forest Unit 

Contato com o PPTAL 

Secretaria Técnica do PPTAL 
Fundação Nacional do Índio - Funai 

902 Sul - Edifício Lex Sala 349 
Cep: 70.390-025 Brasília - DF 

Tel: 61 - 3226 7500 I 3313 3516 
Fax: 61 - 3313 3716 

e-mail: pptal@funai.gov.br 


