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1. Apresentação 

O Instituto Sociedade, População e Natureza - ISPN - foi contratado pela GTZ para elaborar um documento 

contendo subsídios para a formulação e estruturação dos termos de referência do componente de Gestão 

Ambiental em Áreas Indígenas do Projeto Integrado de Proteção às Terras e Populações Indígenas da Amazônia 

Legal - PPTAL - com base em processo participativo amplo que envolvesse os principais atores presentes nas 

questões ambientais e indígenas. 

O trabalho desenvolvido compreendeu dois segmentos específicos. O primeiro, voltado à discussão das 
experiências e das alternativas metodológicas existentes para a gestão ambiental, principalmente no que se refere 

à especificidade das áreas iodigenas, foi concretizado por meio da reali:nção de um workshop em Brasília O 

segundo foi voltado à produção de subsídios para a elaboração de Termos de Referência de proposta 

metodológica de avaliação e de gestão ambiental. É de se esperar que tal proposta contribua para a concepção de 
um modelo a ser adotado por ocasião do processo que se segue à demarcação das terras indígenas, quando houver 

interesse das partes envolvidas. 

A metodologia adotada para o Workshop, desenvolvida em discussões entre o ISPN, o PPTAL e o GTZ, constou 

de apresentação de trabalhos e palestras sobre as interfaces entre gestão ambiental e questões indígenas e de 

trabalhos e discussões em Grupos de Trabalho, onde, baseados nos temas apresentados, elencaram-se propostas 

para posterior discussão em sessões plenárias. 

Os participantes foram distribuídos em quatro Grupos de Trabalho, os quais foram orientados a trabalhar, na 

primeira rodada, na identificação de problemas relativos à gestão ambiental em áreas indígenas e respectivas 

sugestões para sua solução. A segunda rodada dos GT constou da produção de listagens sobre as informações 

necessárias para o trabalho de gestão ambiental em áreas indígenas e nas recomendações para o levantamento 

dessas informações. Uma seleção das principais questões levantadas em cada rodada dos GT foi apresentada e 

debatida em sessão plenária Os subsídios colhidos encontram-se transcritos no corpo desse documento. 

Constitui o presente documento, além deste capítulo de apresentação, um capítulo contendo o relato do 

workshop, um capítulo com os subsídios para a elaboração de Termos de Referência para a elaboração da 

proposta metodológica de avaliação e de gestão ambiental, um capítulo de considerações finais e os seguintes 

anexos: Anexo 1 - agenda do evento, Anexo 2 - lista dos participantes; Anexo 3 - avaliação do workshop; Anexo 

4 - alguns dos textos dos trabalhos e manifestações que tiveram lugar no evento; Anexo 5 - fotos do evento; 

Anexo 6 - minuta de termos de referência 

Foram considerados, para efeito de elaboração da minuta de termos de referência, outras contribuições 

produzidas pelos grupos de trabalho que, no entanto, não foram objeto de discussões nas plenárias. 



A equipe envolvida no desenvolvimento dos trabalhos referidos contou com a participação de técnicos do ISPN, 

além de consultores contratados, tanto para participação no Workshop como para as discussões que se seguiram. 

Deve-se ressaltar que o produto final é também reflexo das inúmeras exposições realizadas por ocasião do 

Workshop, algumas das quais estão contidas no Anexo 4. 

Os técnicos e funcionários do ISPN envolvidos nos trabalhos foram: Donald Rolfe Sawyer. Bruno 

Pagnoccheschi; Maria José Gontijo; Marco van der Ree; Mauro Pires; Maria Ester Segantini; Cristina da Silva 

Machado; Luciano Fernandes da Silva; e Sonivalda Matutino. Adicionalmente, foram contratados os seguintes 

consultores para apoio às discussões do Workshop, à coordenação dos Grupos de Trabalho e à elaboração dos 
subsídios aos Termos de Referência: Cláudio Pádua; Mara Vanessa Fonseca Dutra; e Em Suely Anderson. 
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2. Registro do Workshop 

2.1 Abertura e Apresentaç4o dos Participantes 

Os trabalhos foram abertos por Artur Mendes, coordenador do PPI'ALIFUNAI, que relatou os antecedentes do 

Projeto e o contexto no qual se inseria o Workshop. Até então, haviam sido realizados trabalhos sobre o 

componente ambiental na identificação de áreas indígenas para demarcação. O objetivo no momento é contribuir 

para a gestão ambiental de áreas já demarcadas, a partir da demonstração de interesse de seus habitantes. 

Falaram ainda na abertura Ana Lange (MMA). Carola Kasburg (GTZ) e Donald Sawyer (ISPN). Foi explicado. 

na ocasião. que a preocupação básica na composição do grupo convidado ao workshop era o envolvimento de 

pessoas e instituições ligadas ao indigenism.o e especialistas da área ambiental, incluindo entidades 

governamentais e não governamentais. 

Em seguida, procedeu-se à apresentação dos participantes, que se identificavam com informações sobre sua 

instituição. local, formação básica e esfera de atuação. Os 47 participantes incluíam cientistas naturais e sociais, 

pesquisadores e funcionários. indígenas e não indígenas, homens e mulheres de todas as partes da Amazônia 

Legal. 

2.2 Palestras Iniciais 

A partir de um texto preparado anteriormente (incluído no Anexo 4 ), Donald Sawyer identificou particularidades 

da questão ambiental em áreas indígenas assim como possibilidades de convergência entre enfoques indigenistas 

em ambientalistas. Em seguida, foram feitas três apresentações sobre alternativas metodológicas de 

levantamentos ambientais e sociais nas condições existentes na Amazônia brasileira. Cláudio Pádua apresentou 

um leque de alternativas já utílízadas de avaliação ambiental rápida, frisando a possibilidade de se trabalhar por 

fases de complexidade e custo progressivamente maiores. Plácido Costa Júnior explicou o trabalho realizado 

anteriormente para o PPT AL sobre a parte ambiental da identificação de terras indígenas. Por fim. Suely 

Anderson apresentou alternativas de avaliação rural rápida e participativa. muitas das quais utilizadas na 

Amazônia, frisando a necessidade de participação dos grupos locais. 

Na seqüência, foram apresentados os objetivos e a estrutura de trabalhos do workshop. incluindo os produtos 

esperados e a metodologia a ser adotada. Nessa oportunidade, foi enfatizado que se tratava de explorar, ao 

máximo, informações e percepções dos participantes. no sentido de permitir o estabelecimento de passos 

concretos para o tratamento adequado da questão ambiental em áreas indígenas. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----- ·- -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



7 

2.3 Primeira Rodada de Grupos de Trabalho 

Pensou-se, a princípio, que a divisão em grupos de trabalho poderia corresponder ao grau 
de familiaridade com determinados problemas, no que se refere à exploração de recursos 
naturais, de cada um dos participantes. No entanto, optou-se por diversificar ao máximo a 
composiçac de cada grupo segundo as experiências e origens funcionais de cada 

participante. Cada um dos quatro grupos contou com cerca de dez participantes. A 

metodologia utilizada implicou a visualização das contribuições individuais geradas 

inicialmente em processo de "tempestade celebrai", por meio de fichas, sua consolidação, 
discussão e seleção para a plenária. Esta metodologia garantia a participação de todos os 

presentes, como também gerou resultados consolidados coletivamente. 

A primeira rodada de trabalhos em grupo teve como tema os usos e pressões sobre recursos 

naturais em áreas indígenas. Os participantes receberam a orientação de discutirem os 
principais problemas advindos desses usos e pressões sobre os recursos naturais, bem 
como sobre as soluções possíveis para superá-los. Orientou-se, ainda, que os principais 
problemas levantados deveriam ser selecionados e levados para apresentação e discussão 
em sessão plenária. Não obstante, todos as questões levantadas e discutidas no grupo 
deveriam ser registradas e entregues à coordenação. 

Os resultados a que chegou cada um dos grupos de trabalho nessa primeira rodada encontram-se apresentados a 

seguir: 

2.3.1 Principais Problemas Levantados 

Grupo A 

• Aumento da produção agrícola sem o emprego de técnicas adequadas, acarretando aumento de 

pressão sobre os recursos naturais. 

• Dificuldade de inserção de produtos tradicionais e outros nos mercados locais, regionais e nacional. 

• Indefinição da propriedade dos recursos naturais. 

• Arrendamento de terras indígenas por iniciativa dos próprios índios. 

------------------------- - ----------------------------------- 
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• Práticas tradicionais indígenas são afetadas em função do controle restritivo da utilização de recursos 

naturais considerados escassos. 

• Falta de mecanismos de controle por parte do Estado e sociedades indígenas para proteger áreas 

indígenas de invasões de madeireiros. peixeiros. garimpeiros e palmiteiros. 

• Pressões sobre os recursos naturais das áreas indígenas. sobretudo os recursos hídricos 

(especialmente divisores) para utílízação em projetos de desenvolvimento. 

• Como conciliar crescimento demográfico e extensão do território indígena. 

• Usos diferenciados e intensivos dos recursos naturais (por índios e não índios) nas áreas não 

desintrusadas. 

• A falta de alternativas de sobrevivência leva ao uso indevido dos recursos naturais disponíveis. 

como: extração ilegal/irregular de madeira. 

• Pressão seletiva sobre os recursos naturais das terras indígenas pelo mercado externo. 

• mmzação intensiva dos recursos naturais nas áreas de entorno, que afetam diretamente o potencial 

das áreas indígenas (fauna. flora. recursos lúdricos). 

GrupoB 

• categorias de problemas detectados com relação ao uso dos recursos naturais em áreas indígenas: 

restrições legais; restrições políticas; falta de conhecimento e capacitação (índios e brancos); falta de 

fiscalização e vigilância; atividades econômicas e acesso à mercados; falta de comunicação; falta de 

participação efetiva das comunidades indígenas; relacionamento entre Estado e comunidades 

indígenas. 

• Pouco respeito para com as ONGs indígenas. 
• Restrições econômicas ao uso dos recursos naturais (propriedades comerciais). 

• Restrições técnicas à exploração dos recursos naturais. 
• Restrições políticas ao uso dos recursos naturais. 

• Problemas da comercialização dos produtos :florestais. 

• O Estado continua no paradigma da tutela, enquanto as comunidades, na maioria dos casos, têm 

novas demandas, especialmente econômicas. 

• Falta de comunicação dentro e para afora das terras indígenas. 

• Atividade madeireira ilegal (com ou sem a anuência dos índios). 

• Novas frentes em toda a região, aliciamento, uso de mão-de-obra semi-escrava, etc. 

• Falta de fiscalmlção, comunicação, monitoramento (o isolamento facilita as atividades ilegais e 

predatórias). 

• Concentrações demográficas em aldeias sob influência das missões e da FUNAI. 
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GrupoC 

• Capacitação local 

• Ausência de informação sobre o potencial do recurso florestal. 

• Falta de clareza sobre o papel das terras indígenas (conservação x preservação). 

• Capacidade administrativa de pessoas, recursos financeiros e informações. 

• O que é melhoria de vida e o que é conservação na concepção indígena? 
• Pressão e competição para os recursos naturais (florestais) existentes nas terras indígenas e renda 

(ganhos) para certos grupos geram conflitos internos. 

• Indefinição legal associada a falta de vontade política para um acordo inter-institucional (INCRA, 

IBAMA, FUNAI, PF, OEMAS, DNPM). 

• Sustentabilidade econômica da gestão sócio ambiental. 

• Dispomõilidade e acesso a mercados. 

• Desconhecimento das formas de organização tradicional de uso dos recursos naturais e diferenciação 
de estrutura políticas. 

• Problemas nos limites e entomos das terras indígenas. 

Grupo D 

• Comercialização de flora e fauna. 

• Grande desmatamento ao lado das áreas indígenas. 

• "Insularização" e/ou isolamento sócio-ecológico de algumas terras indígenas. 

• Algumas áreas não têm mais caça e peixe. 

• Grandes queimadas. 

• Falta de alternativas em alimentação. 

• Falta de conscíentízação coletiva sobre a finitude dos recursos naturais. 

• Falta de vigilância do território feita pelas próprias comunidades indígenas. 

• Limitações de tempo, recursos financeiros e qualificação de recursos humanos dos GTs de 

identificação, diagnóstico, etc. 

• Falta de profissionais com experiência interdisciplinar. 

• Abordagens rápidas não funcionam bem na Amazônia 

• A participação custa caro e leva tempo. 

• Ações no ambiente e levantamento/avaliação ambiental têm que levar em consideração os ciclos 

naturais. 

• Falta de alternativas econômicas voltadas para o mercado regional. 
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• Relações comerciais com não índios implicam dependência 

• Pressões de diferentes grupos de interesse sobre "recursos naturais" existentes em terras indígenas. 

• Poucos povos indígenas conhecem com clareza o funcionamento do mercado. 

• Imagens de satélite não detectam usos tradicionais. 

• Problemas na relação entre técnicas de levantamento e as demandas e formas de uso do próprio 

grupo. 

• Falta de definição de critérios de sustentabilidade. 

• Não se protegem as terras indígenas. 

• Falta de entendimento das pessoas que trabalham com índios. 

• Retirada de madeira sem controle e sem reflorestamento. 

• Interesse político externo e falta de organização interna. 

• Considerar necessário que wn povo indígena se enquadre no esquema de mercado para garantir sua 

evolução econômica. 

2.3.3 Principais Soluções Identificadas 

As soluções sugeridas por cada GT referem-se ao conjunto de problemas identificados. 

Grupo A 

• Capacitação de agentes indígenas para o uso sustentável dos recursos naturais com fins comerciais. 

• Permitir que os índios decidam sobre o uso dos Recursos Naturais com conhecimento das 

consequências. 

• Reconhecer as formas de controle e utilízação dos recursos naturais exercidos pela comunidade e 

suas práticas de manejo. 

• Criação de um banco de dados sobre as experiências de gestão de recursos naturais em terras 

indígenas, RESEX (Reservas Extrativistas) e RDS (reservas de Desenvolvimento Sustentável), no 

âmbito da América Latina. 

• Não estimular o uso de fontes de recursos provenientes de projetos impactantes. 

• Controle eficaz do Estado sobre a exclusividade de uso dos recursos naturais pelos índios. 

• Respeitar iniciativas dos índios de uso de recursos naturais, orientando aquelas inovadoras ao invés 

de impedi-las. 

• Apoiar e incentivar práticas culturais do grupo indigena que promovam o uso sustentável e a 

valorização da natureza 
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• Implantação de programas de recuperação ambiental e de repovoamento com espécies nativas em 
áreas indígenas. 

• Desenvolvimento de pesquisas de mercado e de campanhas publicitárias para produtos extraídos e 
manufaturados pelos indígenas. 

• Coibir, prevenindo por meio de campanhas infonnativas, o início de empreendimentos irregulares 
que afetam áreas indígenas e/ou seus recursos naturais. 

• Definir formas de manejo sustentável dos recursos naturais explorados nas áreas indígenas tanto para 
uso direto quanto para venda. 

• Assessorar as discussões internas do grupo indígena sobre mecanismos politicos para implementar 
normas de manejo sustentável dos recursos naturais. 

• Estabelecimento de zonas tampão em tomo das áreas indígenas. 
• Introdução gradual de meios e técnicas para otímízação (inclusive ambiental) dos processos 

produtivos tradicionais. 
• Estabelecer parcerias efetivas com as comunidades indígenas para um controle eficaz das invasões e 

ações predatórias em suas terras. 
• Definir melhor o que é "gestão ambiental" em terras indígenas. 

GrupoB 

• Política indigenista definida e implementada em parceria com a sociedade indígena. 
• Os índios participarem da elaboração do orçamento da FUNAI. 
• Cooperações técnicas e cientificas avançadas. 
• Cumprir a Constituição: assistência à saúde e à educação em conformidade com os usos e costumes 

dos índios, sem necessidade de concentração espacial para a assistência. 
• Criar uma cultura de formulação participativa de projetos dentro do órgão indigenista (sem achar que 

Toyota é projeto). 
• Oferecer condições mínimas e básicas de fiscalização, comunicação, saúde. 
• Recursos destinados diretamente para o desenvolvimento auto-sustentável. 
• Estudos detalhados sobre os mecanismos dos mercados locais. 
• Zoneamento ambiental das terras indígenas. 
• Difusão dos díreitos indígenas para as comunidades do entorno. 
• Transferência de conhecimento tecnológico sustentável às comunidades indígenas. 
• Apoio a maior dispersão das aldeias com grande população. 
• Maior participação dos índios nos assuntos (discussões em todos os processos). 
• O índio seja seu próprio porta voz. 
• Demarcação participativa incluindo índios, organizações de brancos e ONGs. 
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• Que o G-7 agilize os recursos para a FUNAI e os índios. 

Grupo e 

• Metodologia de trabalho nas áreas limite e entorno. 
• Análise econômica do programa de gestão ambiental. 

• Fazer cumprir os mecanismos de ação inter-intitucional (]BAMA. INCRA, FUNAI, etc.). 

• Beneficiar grupos indígenas com frações do ICMS ecológico pela proteção ambiental para facilitar a 

realização de planos de manejo. 

• Elaborar plano de manejo :florestal de uso múltiplo com gestão comunitária. 

• Uso de espécies :florestais (frutíferas e não frutíferas) na demarcação física dos limites das terras 

indígenas. 

• Discutir critérios e princípios norteadores da gestão ambiental com grupos de interesse. 

• Ampliar a participação técnica nos fóruns de discussão e de decisões políticas. 
• Fortalecimento da participação ("empoderamento") das organizações indígenas na definição, 

planejamento, execução e avaliação das politicas públicas. 

• Implantar um programa de capacitação para o manejo :florestal de uso múltiplo. 

• Capacitação local: promover cursos e treinamentos em gerenciamento institucional, financeiro e da 

comercialização de produtos :florestais. 

• Valorizar processos informais de capacitação, com base em conhecimento local. 

• Assessorar as comunidades com infonnações e metodologias que capacitem a formulação e 

execução da gestão ambiental. 

Grupo D 

• Incorporar "dados objetivos" além das demandas e formas de uso do grupo. 

• Identificar profissionai&t'instituições para servir as áreas indígenas quanto ao repasse de 

conhecimentos para a implantação de atividades agrícolas e outras atividades econômicas 

sustentáveis. 

• Estabelecimento de postos de vigilância e de físcalização em pontos estratégicos do território com a 

participação das comunidades indígenas, e em casos mais graves com apoio de órgãos federais como 

a FUNAI, IBAMA e Policia Federal. 

• Capacitação dos índios para fiscalizar a sua área. 

• As populações indígenas com tradição no extrativismo da borracha e castanha devem ser financiadas 

pelo PRODEX. 

• Saneamento básico para áreas indígenas. 
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• Víabilízar a participação do grupo na caracterízação ambiental. 

• Esclarecer os povos indígenas sobre a necessidade de se planejar o uso da área indígena e seus 

recursos. 

• AB comissões indígenas devem discutir e elaborar, baseada em sua tradição cultural, um plano de uso 

dos recursos naturais disponíveis em seus territórios. 

• Estabelecer critérios de avaliação permanente dos projetos com a participação dos índios. 

• Levantamento e avaliação deverão ser realizados por fases. com complexidade e custos crescentes. 

• Incentivar pesquisas sobre formas de territorialização e manejo, com participação ativa das 

comunidades. 

• Definir critérios objetivos para a seleção das terras a serem "gestionadas", uma vez que não há 

recursos para todas. 

• Levantamentos sistemáticos da demanda e disponibilidade de recursos naturais em cada reserva. 

• Realização de estudos de viabilidade econômica. 

• Identificação de mercados para o artesanato e outros produtos indígenas. 

• Conscíentízação dos grupos sobre sua dependência da economia de mercado. 

• Identificar pressões/interesses externos sobre as terras indígenas, caso a caso, visando fortalecer 

manejo e controle, por parte dos indios, dos recursos ameaçados. 

• Definir áreas de maior vulnerabilidade. 

• Mapear o uso tradicional para orientar o levantamento/gestão. 

• Ações educativas no entorno da área indígena com o objetivo de reduzir o efeitos de fragmentações. 

• Censo dos povos indígenas do Brasil. 

• A capacitação das comunidades deve ser local, acoplada aos usos por parte de diferentes segmentos 

(homens/mulheres, jovens/velhos). 

• Os indígenas precisam de informação para que possam conhecer os riscos do contato. 

• Equipes interdisciplinares. 

• Para demarcar áreas indígenas é preciso ter acompanhamento indígena envolvido, levando em 

consideração suas colocações. 

• Transporte para comunidade e mercado. 

• Levantamentos e avaliações por região, agrupando áreas indígenas. 

• Demarcação de todas terras indígenas do Brasil. 

• Oferecer alternativas alimentares para as comunidades (produção e criação) em áreas em fase de 

recuperação. 

• Investir mais nas bases do que em escritórios. 

• Criar mais tempo para estar com as comunidades indígenas. 

• Mobílízação de recursos de diversas fontes. 
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2.4 Discussões em Plenária 

Em seguida, procedeu-se à apresentação e discussão em plenária dos resultados a que chegaram os grupos de 

trabalho. Merece destaque a discussão que se seguiu sobre a questão da vigilância e da gestão ambiental das 

terras indígenas. Foram levantados argumentos e situações específicas onde a falta de condições. inclusive 

materiais. dos grupos indígenas para realizar essas tarefas. Debateu-se, também, o direito de os índios utilizar, 

segundo sua conveniência ou necessidade, os recursos naturais de seus territórios, assim como seus direitos de 

saber como usar esses recursos naturais sem esgotá-los e sem danificar o meio ambiente. 

2.5 Experiências de Gestao Ambiental com Populações Indígenas e 
Tradicionais 

A sessão prevista para a apresentação de experiências concretas sobre gestão ambiental com populações 

indígenas e tradicionais foi aberta com a manifestação dos representantes indígenas presentes. 

Darcy Comapa, representante da COIAB. ressaltou a disposição dos grupos indígenas ali representados em 

participarem das discussões sobre desenvolvimento sustentável em suas terras, desde que o trabalho do PPTAL 
seja feito em harmonia e com a participação dos índios. Esclareceu que considera impossível desenhar um único 

modelo de metodologia de gestão ambiental para as áreas indígenas, já que são mais de 200 mil pessoas, em áreas 

distintas, com mais de 130 línguas diferentes, ao longo do território nacional. Os índios devem ser chamados a 

trabalhar em conjunto nesse processo. 

Em seguida, Euclides Pereira, do Conselho Indígena de Roraima, ressaltou as questões de identidade e cultura 

presentes na questão indígena. Enfatizou a necessidade de que os índios sejam capacitados tecnicamente, para 

trabalhar em questões de gestão ambiental. Manifestou, ainda, a importãncia de se encontrar soluções para 

problemas reais dos quais padecem as comunidades, afumando que, hoje, essas comunidades têm necessidades 

concretas que vão além das questões básicas de sobrevivência Concluiu reafumando a necessidade de 

capacitação dos povos indígenas para que esses possam participar ativamente, como técnicos e como decisores, 

nos processos de gestão de seus territórios. 
Em seguida, falaram os técnicos Carlos Aragón, do Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado das 

Populações Tradicionais (CNPT), Anthony Anderson, do Banco Mundial, Isabelle Vidal, consultora do Instituto 
Socioambiental e Déborah Magalhães, da Universidade federal do Pará. 

Carlos Aragón apresentou alguns aspectos da metodologia de abordagem de recursos naturais em reservas 

extrativistas, explicando a forma como são discutidos e concebidos os planos de utilização e planos de 

desenvolvimento dessas reservas. 
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Anthony Anderson abordou a questão de medição da capacidade de sustentação dos ecossistemas, apresentando 

exemplos sobre a utílízação de produtos extrativistas na Amazônia oriental. Abordou, ainda, a conveniência da 

utilização múltipla dos recursos disponíveis em um determinado ecossistema, a despeito da pressão comercial se 

concentrar, em geral, em um único recurso. 

lsabelle Vidal narrou sua experiência de trabalho, de seis anos, com manejo florestal junto aos índios Xikrin. 

Relatou que o trabalho nasceu da necessidade de se apresentar alternativas sustentáveis à simples exploração 

comercial de madeira pelos indíos. Discorreu sobre as dificuldades iniciais e as aproximações sucessivas até a 

implantação da noção de zoneamento, que apenas recentemente foi concretizada. Ressaltou o caráter 

interinstitucional do trabalho, esclarecendo que este aspecto é de fundamental importãncia para a organização das 

comunidades. No que se refere aos problemas de comercialização, comentou a dificuldade do mercado aceitar 

novas espécies, concentrando sua demanda nas mais conhecidas, como o mogno. Nesse sentido, foi necessário o 

estabelecimento de um plano de vendas vinculadas, no qual definiam nos contratos de venda, a abertura de 

espaço para uma espécie diferente a cada ano. No que se refere à participação dos índios, afirmou que estes se 

interessam por alguns aspectos da exploração florestal e que é preciso respeitar esse interesse. 

Déborah Magalhães apresentou sua experiência no Projeto Mamiiauá, onde ressaltou a importância de um longo, 

constante e permanente diálogo com as comunidades para que a proposta de um planejamento da gestão 

ambiental possa dar bons resultados. Discutiu ainda a necessidade e os custos associados ao trabalho de 

zoneamento. 

Seguiram-se debates sobre os temas apresentados, registrando-se depoimentos de outros participantes envolvidos 

em questões semelhantes. 
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2.6 Segunda Rodada de Grupos de Trabalho 

Para a segunda rodada de trabalhos de grupo sugeriu-se que fosse discutida a questão dos levantamentos de 
informações para a gestão ambiental. Para tanto, a exemplo da metodologia ntitizada na rodada anterior, orientou 
se aos grupos que identificassem, discutissem e listassem os principais dados e informações necessárias à gestão 
ambiental em áreas indígenas, bem como as principais recomendações metodológicas para obtenção e uso desses 
dados e informações. Ficou também definido que se tratava de examinar questões de levantamento ambiental na 
sua acepção mais ampla, incluindo levantamentos sócioeconômicos. 

Também nessa oportunidade solicitou-se wna seleção desses dados, informações e recomendações, para 
apresentação dos principais em sessão plenária Os demais foram registrados e entregues à coordenação. 

Os grupos seguiram o esquema proposto, com exceção do Grupo A que, por considerar que as informações que 
devem contemplar um levantamento já estão listadas e organizadas em distintas metodologias existentes, decidiu 
apresentar apenas recomendações metodológicas preliminares. 

2.6.1 Principais Dados a Serem Levantados 

GrupoB 

Levantamentos 

• necessidades das comunidades; 
• desejos e aspirações das comunidades; 
• recursos disponíveis e pressionados; 
• demandas de mercado. 

Informações Existentes 

• ambiente interno e externo às comunidades e áreas indígenas. 

• sócíoeconomía; 

• recursos naturais; 

• sistemas de informação; 

• sensoriamento remoto; 

• recursos humanos; 

• cartografia . 



17 

Estudos 

• mercado; 
• renda; 
• saúde; 
• relações interno/externo (influências); 
• surveys; 
• questionários; 
• pesquisas. 

lnter1ocutores 

• comunidades; 
• ONGs; 
• organizações governamentais; 
• organizações indígenas. 

Grupo e 

Informações 

• Distribuição espacial e temporal dos recursos. 

• Organizações sócio-econômicas dos agentes envolvidos (internos e externos). 
• Avaliação sócioeconômica da área. 
• Área no contexto regional, estadual e nacional. 
• Informações de experiências em outras regiões ou países. 
• Locais de caça, pesca e coleta e avaliação da comunidade sobre oferta. 
• Espécies endêmicas ou ameaçadas. 
• Políticas de desenvolvimento no entorno. 
• Potencial de mercado. 
• Elementos bióticos e abióticos. 
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Grupo D 

• Quantidade e qualidade da água. 
• Tecnologias disponíveis para exploração e beneficiamento do recurso. 
• Situação de degradação dos recursos naturais (solo, recursos hídricos, fauna e flora) e identificação das 

causas. 
• Dados sociais e econômicos sobre a região em que está a terra indígena e os interesses externos. 
• Organização social da populações indígenas: representação política; produção econômica; relações 

políticas com organizações civis e agências do Estado. 
• "Status" atual e potencial dos recursos naturais na área e entorno. 
• Experiência da comunidade com organização coletiva da produção, comercialização e aplicação de 

recursos financeiros. 
• Recursos naturais utilizados pela comunidade com fins alimentares, medicinais, tecnológicos e de 

geração de renda (subsistência e comercialização). 

• Dar acesso à informações de forma participativa 
• Taxas de captura ou extração. 
• Embates culturais. 
• Tipo de conflito no local. 
• Formas de interação entre os diferentes atores locais. 
• Informações do uso atual do espaço e possíveis vocações do mesmo. 

2.6.2 Recomendações sobre Metodologias 

Grupo A 

• Dentro do universo de áreas demarcadas, os índios, através de suas organizações, definiriam as 
prioritárias para se fazer levantamento (para se iniciar), indicando: 

-que áreas? 
-por quê? 
·principal(is) problema(s)? 

• Para estabelecer prioridades para levantamento, nas áreas definidas: 
• diálogo (levar técnicos para as áreas para reuniões com a comunidade) 
• abordagem etno-ecolôgica 

• a partir da detecção de problemas 
• a partir de demandas das comunidades 

-demandas: 
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-urgências 
-desenvolvimento sust.entável 

• Numa primeira fase, os técnicos deverão dimensionar os problemas através de uma visão global, de 
dados obtidos junto às comunidades, de dados secundários e de experiências acumuladas. 

• Necessário definir a política do PPT AL para gestão ambiental. 

Grupo B 

• Garantir a interação dos componentes setoriais. 
• Capacidade de articular equipes multidisciplinares e multi-étnicas. 

• Capacidade de situar as áreas e populações beneficiárias nos contextos locais, regionais e nacional. 

• Diagnósticos e não avaliação. 
• Interpretação do levantamento "neutro" e logístico. 

• Necessidade de ir a campo. 
• Abordagem por região, etnia ou outros conjuntos, estudados caso a caso. 
• Capacidade de organizar e hierarquizar informações em função dos objetivos estabelecidos. 
• Flexibilidade. 
• Adaptabilidade às especificidades. 
• Garantir consolidação e disponibilidade das informações obtidas e geradas. 

Grupo C 

• Levantamento do uso dos recursos naturais. 
• Realizar levantamento temático com sensoriamento remoto. 
• Levantamento dos principais conflitos com as áreas do entorno. 
• Levantamento da situação jurídica da terra indígena e usufruto dos recursos naturais. 
• No processo de demarcação realizar levantamentos sócioambientais, com a participação indígena, como 

processo de informação, diálogo e envolvimento. 

• Potencial reprodutivo e regenerativo das espécies utilizadas. 
• Levantamento das informações secundárias. 
• Fotos em sobrevôo. 
• Construir um processo participativo e interativo para realização de estudos. 
• Discutir tecnologias apropriadas aos problemas que se propõe superar. 
• Realizar inventário florestal para potencial de recursos madeireiros e não-madeireiros. 
• Participação dos índios na gestão do projeto. 
• Levantamento de solos e geomorfologia. 
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Grupo D 

• Indicar as condições para a construção de um banco de dados para população indígena. 
• Priorizar segundo ameaças à sobrevivência das populações indígenas. 
• Definir os levantamentos e avaliações ambientais necessários a partir das demandas, formas de uso, etc. 
• A potencialização ou introdução de novas atividades deve ser feita de acordo com os índios e sua 

organização política e social. 

• Diálogo entre os técnicos e entre estes e o grupo. 
• Trabalho em equipe com disponibilidade de tempo. 
• Fase inicial de baixo custo e complexidade. 
• Uso adequado de sensoriamento remoto, respeitando potencial e limitações. 
• Formação de equipe interdisciplinar para levantamento sócioambient.al. 
• Garantir como integrantes da equipe de levantamento representante(s) das comunidades afetadas. 
• Definir com a comunidade o plano de levantamentos (ou estudos), inclusive a maneira de participação 

nas pesquisas, mapeamento, redação dos resultados e apropriação dos mesmos. 
• Participação ampla dentro do grupo, não apenas de alguns poucos. 
• Reunir por região todas as lideranças indígenas e explicar os objetivos e métodos do levantamentos. 
• Levar em consideração na hora do levantamento o bioritmo do povo. 
• Cruzar informações de diferentes equipes, para facilitar nas propostas de diferentes alternativas. 
• Conversar com velhos pajés, parteiras, etc., sobre o conhecimento que eles acumularam sobre a :floresta. 
• Disponíbilízar informações sobre as tecnologias e alternativas disponíveis. 

• Informar aos grupos o que é o manejo de uma área, os diferentes tipos que podem ser adotados e os 
estudos correspondentes necessários. 

• A comunidade deve ser informada com antecedência. 
• Eleger parceiros e, antes de definir o plano de levantamentos, estabelecer os convênios necessários. 

• Promover treinamentos para os grupos indígenas para que conheçam a :finalidade dos dados levantados, 
as técnicas utili:radas e para que participem dos levantamentos. 

• Treinamento dos índios na coleta de dados sócio-culturais e ambientais nas suas áreas. 
• É preciso que a comunidade tenha conhecimento da importância de um trabalho de intensificação. 
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2. 7 Plenária Final 

Essa plenária foi iniciada com a discussão sobre a existência de metodologias que estariam disponíveis para 

levantamento e avaliação ambiental. Questionou-se a necessidade de se criar uma metodologia nova para as áreas 

indígenas. 

A necessidade de o PPTAL ter mais presente sua própria memória foi ressaltada por Sandra Ayres. Referiu-se, 

principalmente, ao Projeto Piloto Ambiental elaborado inicialmente pelo PPT AL para a Área Indígena Raposa 

Serra do Sol. 

Uma sugestão pra o futuro da FUNAI foi dada por Terri Aquino: "No século XXI, a FUNAI deveria ser 

substituída por um instituto de terras e desenvolvimento sustentável." 

No final, a partir das intervenções de quase todos os participantes, chegou-se à conclusão geral de que, 
respeitados os direitos das populações indígenas sobre suas terras e recursos naturais, a gestão ambiental ( ou 

sócioambiental) pode ser um instrumento valioso para assegurar sua sobrevivência fisica e cultural, inclusive das 

futuras gerações. O workshop deixou claro que a situação é complexa e que o desenvolvimento de metodologias 

apropriadas e participativas ainda exigirá esforços cuidadosos e variados de acordo com a diversidade de 

situações das populaçoes indígenas e suas terras. 
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3. Subsídios aos Termos de Referência para a Elaboração de 
Roteiro Metodológico de Avaliação para Gestão Ambiental em 
Áreas Indígenas 

Com base nos depoimentos e nas discussões havidas, pôde-se avaliar com mais precisão o teor das necessidades 

da FUNAI, em geral, e do PPTAL, em particular, no que se refere à tarefa de promover atividades de gestão 

ambiental em áreas indígenas. 

A despeito dos inúmeros ttabalbos existentes, é necessário que se estabeleça um modelo de roteiro metodológico 

de avaliação da gestão ambiental que possa ser utilizado nas diferentes áreas indígenas objeto da ação do PPTAL, 

bem como em outras, onde se façam necessários procedimentos da mesma natureza 

Trata-se de elencar os levantamentos necessários, a exemplo dos roteiros desenvolvidos para apoiar o processo de 

identificação de áreas indígenas. 

Nesse sentido, dois pontos principais devem ser destacados: 

• Em geral, não se trata, ao menos inicialmente, de proceder a levantamentos exaustivos e detalhados 

que, via de regra, consomem recursos substanciais, com resultados nem sempre adequados, 

principalmente no que se refere à urgente necessidade de acesso a essas informações; 

• As metodologias a serem utilizadas deverão ser o mais interdisciplinares possíveis, tendo em vista a 

ampla acepção do conceito de meio ambiente utilizado: meio natural, cultural e social e suas 

interações; 

Não obstante, seria desejável que o roteiro metodológico apresentasse alternativas para, pelo menos, dois tipos de 

levantamentos para avaliação ambiental: um rápido e um completo. Ambos os roteiros seriam constituídos de 

instruções e recomendações sobre o conjunto de indicadores e de variáveis que os compõem, e de um conjunto de 

metodologias adequadas ao seu processamento e análise. O de tipo rápido seria voltado à necessidade de 
informações expeditas sobre um conjunto mínimo de fatores/indicadores ambientais, com métodos de 
processamento e análise simplificados. Esse tipo de roteiro poderia ser utilizado em campanhas anuais e se 

prestaria a oferecer indicativos sobre os principais impactos diretos da exploração dos recursos naCUrais em áreas 

indígenas, ou em partes dela. Essas informações, cuja principal característica seria a agilidade de sua obtenção, 

funcionaria como um sistema de alerta de impactos ambientais, estando mais voltada à ocorrência de fenômenos 

e menos a sua gênese ou cadeia de ocorrência Serviría, ainda, para a definição de quando e onde se deveria 
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utilizar o roteiro mais completo, que deveria oferecer informações suficientes para a análise e explicação dos 

fenômenos observados, apoiando a tomada de decisão. 

Em ambos os casos estariam definidos os principais indicadores a serem adotados, bem como o conjunto de 

variáveis passiveis de serem medidas e monitoradas e de se constituírem em insumos para indicadores sintéticos. 

Essas variáveis deveriam ser definidas e elencadas tendo por base a experiência dos diferentes trabalhos 

ambientais e socioeconômicos já realízados em áreas indígenas, bem como as práticas de interação/exploração de 

recursos naturais existentes nas diferentes comunidades indígenas. 

O referido roteiro, em suas duas versões, deveria ainda ser passível de aplicação em todo o t.erritório nacional, 

embora devam ser enfatizadas as situações existentes nas áreas objeto do PPT AL. 

No Anexo 6 encontra-se minuta de Termos de Referência, segundo o padrão utilizado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

4. Considerações Finais 

A primeira constatação que merece ser enfatizada diz respeito ao workshop realizado. O nível de participação 

alcançado no evento é digno de nota. Não apenas pôde-se contar com alguns dos mais experientes profissionais 

envolvidos nas questões indígenas e de meio ambiente, mas, principalmente, estabeleceu-se um ambiente cordial 

de troca de idéias, caracterizado pela busca de denominadores comuns. 

Esse fato ganha importância, tendo em vista a complexidade da temática discutida e o fato desta temática ensejar 

inúmeras interpretações, muitas vezes vicerais, acerca das abordagens disponíveis para se tratar a interface entre 

questões indígenas e ambientais. Não obstante, logrou-se avançar no sentido de se precisar conceitos e pontos de 

vista contribuindo para a construção de uma área comum de entendimentos que, com certeza. serão decisivos nos 

desdobramentos do PPT AL. 

O resultado do workshop abre diferentes possibilidades e caminhos para o desenvolvimento de metodologias de 
levantamento e avaliação ambiental em áreas indígenas, não obstante o fato da maior parte das recomendações de 

caráter metodológico encontrar-se em nivel bastante preliminar. Algwnas recomendações tiveram mais 

evidência, devido a sua recorrência em todos os grupos de trabalho: a necessidade de participação dos índios 

como sujeitos da ação em todas as fases do processo de levantamento e avaliação e a necessidade de se observar e 

respeitar a diversidade cultural, ambiental, econômica e lingüística das distintas populações indígenas, na região 

de atuação do PPTAL ou não. 
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A observância da diversidade, em todas as suas formas, toma ainda mais complexa a elaboração de uma única 

metodologia de levantamento e avaliação ambiental. especialmente ao se considerar a quantidade de áreas 

indígenas existentes no pais. Algumas questões técnicas permanecem insolúveis, face à pouca experiência 
existente na temática. Apesar de debatidas em eventos técnicos há anos, questões como o uso ou não de imagens 

de satélite, ou sobre a necessidade de se condicionar o levant.amento ambiental a algum dos tipos de zoneamento, 

ficaram sem uma resposta clara no workshop, tendo-se registrado manifestações a favor e contia, o que leva a 

pensar que essas questões só podem ser resolvidas no âmbito de problemas concretos e caso a caso. 

Não obstante a complexidade dos assuntos discutidos, logrou-se compilar as informações necessárias, não só aos 

subsídios para os termos de referência para a elaboração de roteiro metodológico de levant.amento e avaliação 

para gestão ambiental em áreas indígenas, mas para o aperfeiçoamento da implementação do PPT AL como um 

todo, em seus vários enfoques e vertentes. 

Espera-se que o material compilado nesse processo possa se juntar ao registro dos projetos e experiências 

relevantes de gestão ambiental em áreas indígenas e constituir num arsenal de idéias e provocações criativas na 

construção de patamares cada vez mais sustentáveis no desenvolvimento das comunidades indígenas. 
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Texto preparado para o Workshop "Gestão Ambiental em Áreas Indígenas: Discussão sobre Alternativas de 

Metodologias de Levantamento e Avaliação", realizado em Brasília em 4 e 5 de novembro de 1997. 

Versão 1.3 

GESTÃO AMBIENTAL EM TERRAS INDÍGENAS: 

ALGUMAS REFLEXÕES PARA UMA DISCUSSÃO 
Donald Sawyer 

Instituto Sociedade, População e Natureza - ISPN 

1 Introdução 

Estas reflexões buscam estabelecer, de forma resumida. algumas bases para o Workshop sobre "Gestão 

Ambiental em Áreas Indígenas: Discussão sobre Alternativas de Metodologias de Levantamento e Avaliação", 

realizado no âmbito do Projeto Integrado de Proteção das Terras e Populações Indígenas da Amazônia Legal 

(PPTAL) do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG-7) (World Bank 1995, 

Mendes 1997). Com base na discussão entre diversos especialistas e partes interessadas durante um workshop a 

ser realizado em Brasília em 4 e 5 de novembro de 1997, serão elaborados subsídios para os termos de referência 

da metodologia de levantamentos e avaliações ambientais em áreas indígenas. 

As idéias aqui expressas, colocadas como contribuição à discussão, não representam necessariamente os 

pontos de vista da FUNAI, do PPG-7, do GTZ ou de qualquer outra instituição, sendo de exclusiva 

responsabilidade do autor, que agradece os comentários recebidos. 

2 Ambientalismo vs. lndigenismo? 

Ao se tratar de gestão ambiental em áreas indígenas, podem surgir dúvidas sobre o que índios têm a ver 

com meio ambiente. O tratamento conjunto dos dois assuntos poder gerar divergências ou mesmo conflitos entre 

enfoques "ambientalistas" e "indigenistas". Entretanto, existem pelo menos duas grandes convergências, uma que 

diz respeito a externalidades e a outra a aspectos internos. 

Em primeiro lugar, como ponto de partida, há que se lembrar que as áreas indígenas não são unidades de 

conservação. De acordo com a Constituição e a legislação brasileira, destinam-se a garantir a sobrevivência :fisica 

e cultural das populações indígenas que nelas habitam. Portanto, os recursos naturais e o meio ambiente das áreas 

indígenas constituem um meio, não um fim. 
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Por outro lado, dito isso, há que se levar em conta que as áreas indígenas funcionam, mesmo sem ter 

essas finalidades, para a conservação da biodiversidade in situ, o seqüestro de carbono e a manutenção do 

balanço hídrico, entre outros serviços ambientais prestados como "subproduto" para a região, para a nação e para 

o planeta. 

No caso de biodiversidade, há que se levar em conta também a milenar interação entre a população 

humana e as espécies naturais. A flora e a fauna da Amazônia foram moldadas pela ação humana indígena, de 

forma que a sócio-biodiversidade acumulada durante séculos constitui uma unidade inseparável. Dela resulta o 

inestimável valor do conhecimento indígena da biota, o que não ocorre em unidades de conservação de uso 

indireto. 

As funções ambientais das terras indígenas são especialmente relevantes quando se considera que sua 

área supera em muito 11 área em unidades de conservação de uso direto e indireto criadas com fins 

especificamente ambientais. Segundo o projeto PPTAL (World Bank 1995), as terras indígenas na Amazônia 

Legal chegam próximo a 1 milhão de km2 (89 milhões de hectares). Isto corresponde a quase o tamanho do 

Estado de :Mato Grosso e 10,4% do território nacional. Comparativamente, apenas 1,5% do território nacional 

encontra-se em unidades de conservação (embora a proporção seja maior na Amazônia). 

As áreas indígenas têm funções ambientais isoladamente, mas podem também funcionar de forma 

integrada. Junto com as unidades de conservação, as reservas legais, as áreas de proteção permanente, as floresta 

secundárias e os remanescentes de floresta, as áreas indígenas podem constituir elos importantes em "corredores 

ecológicos", confonne previsto no novo projeto de Parques e Reservas do Programa Piloto, ou outros mosaicos 

que favorecem a conservação. 

Enfim, as áreas indigenas desempenham funções ambientais que os economistas chamariam de 

"externalidades". No caso, as extemalidades são positivas e múltiplas. Elas podem justificar o aporte de recursos 

nacionais e internacionais adicionais, para fins ambientaís, como no caso do PPG-7, desde que estes aportes não 

prejudiquem. o bem-estar das sociedades indígenas. Os serviços ambientais prestados externamente às áreas 

indígenas constituem a primeira convergência entre os propósitos "ambientalistas" e "indigenistas". 

Também existe uma convergência interna às áreas indígenas. Há que se lembrar que a conservação dos 

recursos naturais das áreas indígenas é condição para as próprias futuras gerações indígenas. Em contraste com a 

escala global, que se refere à população humana em geral, estamos diante do micro-desenvolvimento sustentável, 

dentro de um sistema relativamente fechado. Diferente da sociedade envolvente, que pode migrar, as sociedades 

indígenas dependerão dos recursos disponíveis dentro de suas áreas demarcadas, sem possibilidades de abrir 

novas fronteiras se os recursos se esgotarem ou se degradarem. Com a demarcação, suas fronteiras ficam 

estabelecidas para ninguém de fora entrar, porém também ficam fechadas para ninguém de dentro viver de 

recursos existentes fora das áreas. 
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Existe mais um argumento forte no sentido de ligar interesses ambientais e indígenas no p1ano interno 

das áreas demarcadas. Na sociedade não-indígena, os economistas neo-clássicos pouco preocupados com o meio 

ambiente argumentam que qualquer recurso natural é substituível (cf. Mueller 1994). Ainda que este argumento 

seja discutível no contexto global, certamente não se aplica a sociedades indígenas, em que o uso dos recursos 
naturais faz parte integral e essencial de sua identidade cultural. 

Assim, tem sentido especial para a população indígena se preocupar com a conservação de seus recursos 

naturais. A contradição que aparece com certa freqüência é que os índios estão literalmente pa._!W!udo fome 

(Verdum 1994). Não poderiam se preocupar com o meio ambiente enquanto não têm o que comer. Em casos 

extremos, eles chegam a defender os madeireiros dos :fiscais do IBAMA. Mesmo que não se chega a esse 

extremo, não se pode esperar que o índio fique vigiando e conservando seus recursos se precisa deles para sua 

sobrevivência a curto prazo. O problema é mais dramático quando se considera a falta de alternativas econômicas 

e a dificuldade da FUNAI fornecer assistência. A solução passa por desenvolvimento sustentável na prática: 

"desenvolvimento para sempre", "desenvolvimento sem destruição", "usar sem estragar''. 

Ressalta-se que quanto melhor a subsistência de uma sociedade indígena, maior sua capacidade de 

resistência às diversas ameaças às suas terras (Almeida 1996). Seus recursos naturais são elementos constituintes 

de sua força. 

Seja como for, o interesse ambiental tem que levar em conta que não haverá área indígena nenhuma se 

não houver população indígena. A presença do índio é condição sine qua non para a existência das áreas. 
Portanto, os defensores do meio ambiente são obrigados a se preocupar com o bem-estar da população indígena, 

para que possa ter filhos, sobreviver e permanecer na área. 

Merece consideração a proposta do Instituto Socioambiental (ISA) de criação de Reservas Indígenas de 

Recursos Naturais (RIRN) dentro das áreas indígenas quando há sobreposição de áreas indígenas e unidades de 

conservação (Ramos e Capobianco 1996). Haveria, portanto, uma sobreposição de competências da FUNAI e do 

IBAMA ou outra autoridade ambiental. Uma vez que o projeto de lei do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), do qual a proposta do ISA faz parte, está parado no Congresso Nacional, sem perspectiva 

de aprovação, talvez seja melhor não debater este ponto. 
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3 Considerações Práticas 

Relacionam-se a seguir alguns pontos que poderiam ser levados em conta nas discussões sobre a 

operacionalização da gestão ambiental em áreas indígenas. 

1. Há que se lembrar que os recursos naturais das terras indígenas muitas Ve7.e5 são explorados por 

populações não indígenas e que a população indígena pode adotar tecnologias ou práticas não indígenas. 

Os levantamentos e as análises para a gestão ambiental teriam que levar em conta essas possibilidades. 

2. Para que as populações indígenas possam tomar conhecimento de invasões ou intrusões em seus 

territórios e reagir - elemento essencial para a conservação dos recursos naturais -- seria importante 

estimular usos tradicionais tais como caça, pesca. coleta de espécies vegetais e roças distantes, os quais 

implicam perambulação freqüente e portanto detecção mais rápida da presença de terceiros. 

3. Outro elemento importante para o controle territorial em tempo hábil é a comunicação rápida. As 

distâncias grandes e os transportes não motorizados das áreas indígenas são desfavoráveis para o 

controle do território. Portanto, sistemas de rádio tornam-se peças chaves para a gestão ambiental em 

áreas indígenas. 

4. Os levantamentos devem incluir a identificação de ameaças de intrusão esporádica (como madeireiras, 

caçadores, pescadores), semi-permanente (garimpeiros) e pennanente (colonos ou fazendeíros) bem 

como pressões ambientais advindas do entorno (contaminação por mercúrio, poluição d'água, fogo, 

fumaça). 

5. Os levantamentos devem incluir também os assentamentos e as atividades do entorno que possam afetar, 

direta ou indiretamente, as áreas indígenas. Em alguns casos, essas atividades ou assentamentos podem 

não se situar no entorno imediato. 

6. Sem dúvida, a dinâmica demográfica faz parte da questão ambiental em áreas delimitadas em que a 

tecnologia é relativamente fixa. O crescimento populacional deve fazer parte do levantamento 

ambiental. Contudo, seria arriscado entrar em discussões abstratas de capacidade de suporte (Meggers 

1977, Martine 1997), tendo em vista as possibilidades de migração ou de desenvolvimento de atividades 

que não dependam diretamente do estoque de recursos naturais para a sobrevivência, tais como a 

agricultura, a pecuária, a extração madeireira ou mineral, o artesanato e o turismo. 
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7. Além de recursos naturais. o conceito de gestão ambiental em áreas indígenas deve incluir aspectos do 

ambiente construído, tais como habitação e disponibilidade de água limpa, os quais seriam considerados 

"urbanos" ou da "agenda marrom" na sociedade não indígena 

8. O fato de que as populações indígenas costumam viver em aldeias, malocas ou outras aglomerações 

pode facilitar o trabalho de levantamento sócio-ambiental, quando comparado com a dificuldade de 

realizar tais levantamentos entre seringueiros ou castanheiros, por exemplo, que vivem dispersos em 
grandes áreas. 

9. Por outro lado, o caráter mais coletivo da produção e do consumo em sociedades indígenas pode 

dificultar as estimativas de quantidades que em outras situações seriam estimadas por família ou per 

capita. 

10. A quantificação também pode ser dificultada por barreiras linguísticas, diferentes categorias temporais e 

espaciais e noções diferentes de quantidade. 

ll.Nestas circunstâncias, as técnicas de Avaliação Rural Participativa desenvolvidas na Ásia e na África 

podem ser especialmente úteis (World Bank 1997). 

12. O sensoriamento remoto oferece algumas possibilidades de coleta de informação sem trabalho de 

campo, ou com trabalho de campo apenas para verificação. Por outro lado, os custos de interpretação 

das imagens podem ser elevados. Também existem problemas técnicos de sobrepor imagens e mapas. 

As aldeias, roças menores e atividades de baixo impacto não aparecem nas imagens. Há que se avaliar se 

sobrevôo, junto com interpretação participativa de mapas, seria uma alternativa. 

13. Devem ser exploradas possibilidades de parcerias com instituições que fazem interpretação de imagens 

de satélite e com o Sistema de Vigilância da Amazônia (SN AM), que inclui entre seus objetivos a 

proteção ambiental e das áreas indígenas. 

14.Ressalta-se a necessidade do levantamento e avaliação ambiental ser participativo, seja para obtenção de 
informação objetiva, seja para a adequação e viabilidade da gestão. 

IS.Podem constituir referências úteis as experiências de gestão ambiental participativa com populações 

tradicionais em unidades de conservação de uso direto tais como Reservas Extrativistas 

(CNPT/IBAMA), Reservas Ecológicas (Mamirauá) e Florestas Nacionais (IBAMA), assim como em 
outras unidades tais como Projetos de Assentamento Agro-extrativista (INCRA). 
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16.Dados os desafios da gestão ambiental em áreas indígenas e as restrições de recursos disponíveis no 

momento, pode ser aconselhável desenhar fases, seguindo o exemplo de planos de manejo para parques 

nacionais. 
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Anexo 6 - Minuta de Termos de Referência para Elaboração de 
Roteiro Metodológico de Avaliação para Gestão Ambiental em 
Áreas Indígenas 

Projeto de Proteção às Terras e Populações Indígenas da Amazônia 

Legal - PPTAL 

ELABORAÇÃO DE METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO E AVALIAÇÃO PARA GESTÃO 

AMBIENTAL EM ÁREAS INDÍGENAS 

TERMO DE REFERÊNCIA 
(Versão para Discussão 2.1) 

CATEGORIA: 

GRUPO: 

CLASSE: 

1. Número e Título do Projeto 

Número:BRA/96/018 

Título: Projeto de Proteção às Terras e Populações Indígenas da Amazônia Legal (PPTAL) 

2. Contexto/Justificativa 
Dentre as metas do Projeto de Proteção às Terras e Populações Indígenas (PPTAL) do Programa Piloto 

para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG-7), destacam-se atividades de regularização em cerca de 42 

áreas indígenas em processo de identificação e delimitação e em aproximadamente 81 áreas a serem demarcadas e 

registmdas. Seus objetivos incluem a melhoria do bem-estar das populações indígenas e a conservação dos recursos 

naturais em suas terras, contribuindo para a) a regularízação das terras indígenas da Amazônia; e b) a proteção das 

populações e áreas indígenas. 
Para permitir o desenvolvimento das atividades previstas no referido projeto, faz-se necessário o 

estabelecimento de metodologias especificas de levantamento e de avaliação ambiental, além daquelas já previstas 

no processo de identificação, visando subsidiar decisões sobre a gestão ambiental nas áreas indígenas já demarcadas 

em que as populações tiverem interesse e de acordo com a dispomõilidade de recursos. 

Nesse sentido, foi deflagrado um processo de discussão ampla com os principais atores presentes na 
interface das questões ambientais e das questões indígenas, que incluiu um workshop realizado em Brasília, em 
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novembro de 1997. A partir dos subsídios oferecidos, pretende-se esboçar uma metodologia para orientar as 

abordagens étnico-ambientais em todo o país, a ser testado no âmbito das iniciativas do PPI'AL. 

Dentre as abordagens a serem privilegiadas, destaca-se a necessidade de apoio metodológico e técnico às 

comunidades indígenas que desejarem examinar alternativas de gestão ambiental com vistas à exploração 
sustentável dos recursos naturais disponíveis em suas terras. Embora já se encontrem disponíveis metodologias de 

caracterização dos recursos naturais necessários à reprodução física e cultural dos grupos indígenas, a diversidade 
étnica e cultural dos grupos, aliada à diversidade das condições sociais desses grupos, induz a necessidade de 
oferecer instrumentos para que as comunidades que desejarem desenvolver atividades produtivas que se utilizem 

dos recursos naturais disponíveis em suas terras, possam fazê-lo em bases sustentáveis. 

3. Objetivo do Trabalho 

O objetivo gemi do trabalho aqui proposto é formular uma metodologia de levantamento e avaliação para 

gestão ambiental em áreas indígenas, com base na discussão das experiências e das alternativas metodológicas 

existentes, principahnente no que se refere à especificidade das áreas indígenas. 
O roteiro metodológico básico a ser aprovado pela FUNAI deverá ser aplicável em todo o território nacional, 

oferecendo alternativas para as diversas situações ambientais e sócio-econômicas. As unidades a serem objeto de 

levantamento e avaliação poderão ser conjuntos de áreas indígenas em uma mesma região. O roteiro será testado no 

âmbito do PPfAL. 

Devido às limitações de recursos, a metodologia em questão deverá compreender três modalidades: a) 

expedita; b) rápida; e c) completa. Em principio, a primeira modalidade, que poderia ser aplicada em poucos 

meses, implicaria a utilização de informações já disponíveis, entrevistas com informantes chaves e visitas ao 

campo de curta duração. A segunda, que levaria tempo maior, envolveria instrumentos adicionais tais como 

sobrevôo, observação de espécies indicadoras e levantamentos domiciliares. A terceira modalidade poderia 

implicar sensoriamento remoto, contagens de abundância de espécies em transectos e levantamentos mais 

detalhados na população indígena e no entorno. Os instrumentos aqui mencionados são apenas exemplos, 

devendo ser objeto de desenvolvimento e adequação. 

4. Atividades 

• Desenvolver e justificar proposta de metodologia de levantamento e avaliação para subsidiar a gestão 

ambiental em áreas indígenas no Brasil, com modalidades alternativas de maior e menor complexidade 

e custo e indicações específicas para as diversas situações na Amazônia; 

• Apresentar e discutir a referida proposta em evento técnico a ser organizado pelo grupo técnico de 

apoio ao PPFAL; 

• Alterar a proposta em função das recomendações que surgirem no referido evento técnico e outras 

contribuições técnicas ou jurldicas. 
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5. Resultados Esperados 

• Proposta preliminar de metodologia de levantamento e avaliação para subsidiar a gestão ambiental em 

áreas indígenas. para embasar as discussões sobre a aplicação do instrumento no âmbito do PPfAL; 

• Documento final consolidado para servir de referência para o desenvolvimento das atividades do 

PPT AL nas terras indígenas da Amazônia brasileira 

6. Período de Trabalho 

De junho a dezembro de 1998. 

8. Cronograma de Atividades 

Atividade Produto Esperado Período 

Elaboração da proposta preliminar Texto preliminar junho/agosto de 1998 

Apresentação e discussão da proposta preliminar Apresentação/Discussão outubro de 1998 

Consolidação do documento final Texto consolidado dezembro de 1998 

8. Metodologia de Trabalho 

A metodologia a ser 1Uili:lada para a realização do trabalho deverá partir do levantamento e da análise 

critica das metodologias utilizadas nos estudos ambientais e antrópicos existentes sobre áreas indígenas do país, 

além daquelas utilizadas nas pesquisas e SUIVeys. Os resultados do workshop "Gestão Ambiental em Áreas 

Indígenas: Discussão sobre Alternativas de metodologias de Levantamento e Avaliação" constituem wna 

referência básica. Deverá, ainda, ser eníatízado o caráter participativo dos levantamentos e avaliações a serem 

realizados e a necessidade de capacitação indígena. 

9. Qualificação 

Técnicos ou entidade com equipe multidisciplinar com: 

• experiência de trabalho com populações indígenas; 

• experiência em estudos e pesquisas ambientais; 

• amplo conhecimento de metodologias participativas; 

• formação em nível de pós-graduação; 

• conhecimento de campo da região amazônica. 
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10. Custos 

Estimam-se custos da ordem de R$, para cobrir as despesas de consultoria, preparação 
de workshop específico para discussão e trabalhos de consolidação e finalização do roteiro 
metodológico pretendido. Esses custos deverão ser assim divididos: 

• Trabalhos de consultoria 

• Preparação da discussão técnica 

• Finahzação da proposta 

Os pagamentos serão liberados de acordo com a apresentação e aprovação dos resultados. 

11. Supemsão 

A supervisão dos trabalhos deverá se dar sob a coordenação do pessoal técnico alocado ao PPT AL. 

1.2. Elementos Disponíveis 
Documento IiDecreto 1775 

Documento 2: Revisão da proposta Preliminar de Estudos de Levantamento Ambiental 

Documento 3:Relatório do Workshop sobre Gestão Ambiental em Áreas Indígenas: Alternativas de 

Metodologias de Levantamento e Avaliação 

Documento 4:Relatório Final do Seminário: "Terras Indigenas: Identíficação Antropológica e 

Identificação pela FUNAI'' 
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Anexo 7 - Resumo dos Resultados 

RESUMO DOS RESULTADOS 

O presente resumo sistemati7.a os resultados do Workshop "Gestão Ambiental em Áreas Indígenas: 
Discussão sobre Alternativas de Metodologias de Levantamento e Avaliação" que devem ser levados em conta 
no desenvolvimento da metodologia. 

1 PROBLEMAS ENFRENTADOS PELAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

A metodologia de levantamento e avaliação a ser desenvolvida deve levar em 
conta os seguintes problemas que as áreas indígenas têm em comum com outras 

áreas protegidas bem como o conjunto de problemas específicos de áreas 

indígenas: 

1.1 Problemas em comum com outras áreas protegidas 

a) Expansão da produção agrícola, pecuária e extrativista sem o emprego de 

técnicas adequadas e sem áreas tampão; 

b) Pressão sobre os recursos naturais, inclusive os recursos hídricos, decorrente 

dos projetos de desenvolvimento; 

e) Falta de mecanismos de controle governamentais e sociais eficazes contra 

atividades predatórias, especialmente em regiões isoladas; 

d) Falta de alternativas de sobrevivência para as populações locais, o que pode 
levar ao uso indevido dos recursos naturais disponíveis; 

e) Restrições econômicas e técnicas ao uso sustentável dos recursos naturais; 

f) Dificuldade de inserção de produtos tradicionais e florestais nos mercados 
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locais, regionais e nacional; 

g) Limitações organizacionais em termos da capacidade administrativa de 

pessoas, recursos financeiros e informações; e 

h) Falta de tecnologia apropriada e assistência técnica adequada. 

1.2 Problemas específicos das áreas indígenas 

1.2.1 Questões jurídicas ou políticas 

a) Falta de homologação e demais providências para a demarcação 

efetiva das terras indígenas; 

b) Indefinição da propriedade e dos direitos sobre os recursos naturais 

nas terras indígenas; e 

e) Restrições legais ou administrativas em relação ao uso dos recursos 

naturais nas terras indígenas. 

1.2.2 Pressões externas sobre os recursos 

a) Invasões de madeireiros, caçadores, pescadores, garimpeiros, 

agricultores, fazendeiros e palmiteiros; 
b) Falta de vigilância do território pelas autoridades e pelas próprias 

comunidades indígenas; 
c) Utilização intensiva dos recursos naturais ou poluição hídrica nas 

áreas de entorno, que afeta a fauna, a flora e os recursos hídricos 

das áreas indígenas; 
d) Desmatamento e queimadas em áreas adjacentes; e 

e) Mudanças culturais devidas ao contato externo. 
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1.2.3 Pressões internas sobre os recursos 

a) Escassez de caça, peixe e espécies vegetais em algumas áreas 
decorrente de problemas de conciliação do crescimento demográfico 

com a extensão do território indígena; 

b) Concentração excessiva da população indígena em certos pontos de 
suas terras por causa do tamanho reduzido da área ou do acesso a 

serviços de saúde e outros; 

c) Conflitos internos decorrentes da pressão e competição pelos 

recursos naturais existentes nas terras indígenas e a distribuição 

desigual dos benefícios; e 

d) Arrendamento de terras indígenas por iniciativa dos índios. 

1.2.4 Aspectos culturais 

a) Falta de conscientização sobre a finitude dos recursos naturais, as 

pressões devidas a novos padrões de vida e as práticas de 
conservação; 

b) Falta de clareza sobre as relações monetárias e o funcionamento do 
mercado; e 

e) Prejuízos das práticas tradicionais indígenas em função do controle 

da utilização de recursos naturais. 

1.2.5 Problemas relacionados à comercialização 

a) Falta de conhecimento do potencial e das exigências do mercado; e 
b) Falta de campanhas publicitárias para produtos extraídos e 

processados pelos indígenas. 



43 

1.2.6 Falta de recursos financeiros 

a) Falta de recursos orçamentários e de agiliz~ção dos recursos do 
PPG-7 para a FUNAI e para os índios; e 

b) Falta de recursos destinados especificamente para o 

desenvolvimento sustentável e a gestão ambiental. 

1.2. 7 Problemas institucionais 

a) Falta de operacionaíldade do órgão indigenista; 

b) Falta de coordenação inter-institucional entre IBAMA, INCRA e 

FUNAI; e 

e) Continuidade do paradigma da tutela apesar das novas demandas, 
especialmente econõrnícas, por parte das comunidades. 
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2 ESPECIFIDADES METODOLÓGICAS DAS AREAS INDIGENAS 

A metodologia a ser desenvolvida deve levar em conta as seguintes especificidades das áreas indígenas: 

a) A participação da comunidade e de todas as partes interessadas é 
fundamental para a gestão ambiental mas leva tempo e implica custos que 
precisam ser previstos; 

b) Muitas das áreas indígenas são extensas e remotas, o que implica 
dificuldades operacionais; 

c) Os levantamentos ou avaliações ambientais têm que levar em consideração 

os ciclos naturais; 

d) As imagens de satélite e outros tipos de sensoriamento remoto não detectam 
os usos tradicionais dos recursos naturais; e 

e) Faltam definições adequadas de critérios de sustentabilidade para a gestão 

ambiental em terras indígenas. 

3 TIPOSDEDADOSASEREMLEVANTADOS 

A metodologia a ser desenvolvida deve levar em conta dados gerais como 
listado em seguida além de prever o levantamento de dados específicos para 
cada área ou conjunto de áreas, de acordo com as modalidades de menor ou 

maior complexidade e custo. 



45 

3.1 Dados gerais 

a) Experiências de gestão ambiental em terras indígenas e entre populações 
tradicionais, indusive em Reservas Extrativistas e Reservas de 

Desenvolvimento Sustentável, no Brasil e outros países; 
b) Formas de manejo e territorialização com a participação ativa das 

comunidades; 
c) Mercados para o artesanato, outros produtos indígenas e ecoturismo; e 

d) Tecnologias disponíveis para a exploração e beneficiamento dos recursos 
existentes nas áreas indígenas. 

3.2 Dados sobre cada reserva indígena 

a) Recursos hídricos, vegetação, solos e geomorfologia; 

b) Distribuição espacial e temporal dos recursos naturais usados quanto a locais 
de caça, pesca e coleta, espécies endêmicas ou ameaçadas, recursos 
medicinais, quantidade e qualidade da água e recursos madeireiros; 

c) Taxas de captura ou extração e o potencial reprodutivo e regenerativo das 

espécies utilizadas; 

d) Degradação dos recursos naturais (solo, recursos hídricos, fauna e flora), 

suas causas e áreas de maior vulnerabilidade; 
e) Recursos humanos disponíveis em termos quantitativos e qualitativos; 

f) Formas de interação entre os diferentes atores locais, dentro e fora das áreas 
indígenas; 

g) Situação jurídica da terra indígena e de áreas vizinhas; 
h) Contexto regional, inclusive no que diz respeito a áreas indígenas vizinhas; 
i) Sócioeconomia e necessidades das comunidades em termos de renda, 

educação e saúde; 
j) Potencial econômico de mercado e políticas de desenvolvimento no entorno; 
k) Pressões e interesses externos sobre as terras indígenas e tipos de conflito no 

local; 
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1) Experiência da comunidade com a organização coletiva da produção, 
comercialização e aplicação de recursos financeiros; 

m) Organização social, representação política e relações políticas com 
organizações civis e do setor público; 

n) Desejos e aspirações das comunidades; e 
o) Embates culturais. 

4 DIRETRIZES 

A metodologia a ser desenvolvida deve se orientar pelas seguintes diretrizes: 
4.1 Promover a participação 

4.1.1 Áreas em que deve haver a participação dos índio~: 

a) Definição da forma de participação nas pesquisas, mapeamento, 
análise dos resultados e apropriação dos mesmos; 

b) Definição do plano de levantamentos e avaliações; 
c) Estabelecimento de critérios de avaliação permanente dos projetos; 
d) Decisões sobre o uso tradicional ou inovador dos recursos naturais; 

e) Decisões sobre os produtos a serem comercializados e as formas de 

comercialização; 

f) Elaboração do orçamento; e 
g) Controle das invasões e ações predatórias. 

4.1.2 Formas de promover a participação 

a) Criar uma cultura de formulação participativa de projetos dentro do 
órgão indigenista; 

b) Deixar o índio ser seu próprio porta-voz; 

e) Levar técnicos para as áreas para reuniões com a comunidade; 
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d) Promover a participação ampla dentro do grupo, não apenas de 
alguns poucos; 

e) Ir a campo com a freqüência e com o tempo necessário; 
f) Levar em consideração o bioritmo do povo. 

4.2 Reconhecer o saber tradicional 

a) Reconhecer as formas de utilização, manejo e controle dos recursos 
naturais exercidas pela comunidade; 

b) Valorizar práticas culturais do grupo indígena que promovam o uso 

sustentável e a valorização da natureza; 
e) Aproveitar o conhecimento acumulado sobre os recursos naturais por 

pajés, parteiras e outros especialistas indígenas; e 
d) Estimular a formulação e a aplicação efetiva de normas legais e de 

acordos internacionais sobre o conhecimento tradicional. 

4.3Assessorar e capacitar os grupos indígenas 

a) Mecanismos para implementar o manejo sustentável dos recursos 

naturais; 

b) Manejo florestal de uso múltiplo; 

e) Uso sustentável dos recursos naturais baseado em práticas tradicionais. 
d) Conhecimento tecnológico sustentável e apropriado; 

e) Gerenciamento institucional, financeiro e da comercialização de produtos 
florestais; 

f) Fiscalização das áreas; e 
g) Coleta de dados sócio-culturais e ambientais. 
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4.4 Conscientizar os grupos indígenas 

a} Conscientizar os grupos indígenas sobre a economia de mercado bem 
como os riscos dos diversos tipos e graus de contato; 

b) Esclarecer os povos indígenas sobre o planejamento do uso sustentável 
da área indígena e seus recursos naturais; e 

c} Esclarecer sobre a finalidade dos dados a serem levantados. 

4.5 Assegurar recursos para o manejo sustentável 

a) Destinar recursos específicos para o levantamento e análise ambiental; 

b} Beneficiar grupos indígenas com frações do ICMS ecológico pela proteção 

ambiental; e 

c) Incentivos fiscais para a conservação e o uso sustentável dos recursos 
naturais em áreas indígenas. 

4.6 Promover a multidisciplinaridade e a integração 

a) Construir equipes interdisciplinares, garantindo a interação dos 
componentes setoriais e o cruzamento de informações de diferentes 
equipes; e 

b) Construir equipes multi-étnicas. 

4. 7 Considerar as diferenças entre grupos 

a) Garantir a flexibilidade e adaptabilidade às especifidades de cada área e 
etnia; e 

b) Priorizar áreas segundo ameaças à sobrevivência das populações 
indígenas. 


