O estado das
áreas protegidas
na Amazônia brasileira:
oportunidades em
áreas protegidas

Organizadores:

© Adrian Garda

Silvia de Melo Futada
Carlos Souza
Ane Alencar

O ESTADO DAS ÁREAS PROTEGIDAS NA AMAZÔNIA BRASILEIRA:
OPORTUNIDADES EM ÁREAS PROTEGIDAS
Realização
Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon)
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM)
Instituto Socioambiental (ISA)
Organizadores
Silvia de Melo Futada
Carlos Souza
Ane Alencar
Fotos
Arquivos Imazon, ISA e IPAM
Projeto gráfico e diagramação
Luciano Silva
(www.rl2design.com.br)
2019
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)
O estado das áreas protegidas na Amazônia brasileira [livro eletrônico] : oportunidades em
áreas protegidas / organização Silvia de Melo Futada, Carlos Souza, Ane Alencar. -- São
Paulo : ISA - Instituto Socioambiental ; Belém : Instituto do Homem e Meio Ambiente da
Amazônia (Imazon) ; Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), 2019.
221 Mb ; ePUB
1. Áreas protegidas - Amazônia 2. Florestas - Amazônia 3. Gestão ambiental 4. Monitoramento ambiental - Amazônia 5. Povos indígenas - Territórios 6. Proteção ambiental 7. Solo Uso 8. Unidades de conservação I. Futada, Silvia de Melo. II. Souza, Carlos. III. Alencar, Ane.
19-27257

CDD-304.2809811
Índices para catálogo sistemático:
1. Brasil : Amazônia : Terras indígenas : Planos de gestão ambiental
e territorial : Sociologia
306.089980811
Iolanda Rodrigues Biode - Bibliotecária - CRB-8/10014

Realização:

Sumário

Terras + um Raio-X da consolidação territorial das terras indígenas na Amazônia Legal
Autores: Tiago Moreira dos Santos, Marta Maria do Amaral Azevedo, Helena Fany
Pantaleoni Ricardo, Selma Aparecida Gomes, Silvia de Melo Futada, João Ricardo
Rampinelli Alves, Alessandra Traldi, Anna Karoline Rocha da Cruz

Distribuição das áreas protegidas nos municípios da Amazônia Legal
Autores: Rodney Salomão, Heron Martins, Luis Oliveira Jr., Carlos Souza Jr.

Trajetórias de uso do solo nas áreas definidas na primeira atualização das áreas
prioritárias para a conservação da biodiversidade na Amazônia
Autores: Antonio Oviedo, Silvia de Melo Futada, Cicero Augusto, Juan Doblas

Instrumentos de gestão em UCs na Amazônia Legal: Um breve panorama
Autores: Beatriz Moraes Murer, Silvia de Melo Futada

Governança nas terras indígenas da Amazônia brasileira: Visão geral dos projetos na
área de gestão territorial e ambiental
Autores: Selma A. Gomes

Introdução
O sistema de áreas protegidas, que no
Brasil incluem as terras indígenas e as unidades de conservação, tem representado uma
das principais estratégias de conservação dos
recursos naturais e de garantia do modo de vida de
povos indígenas e comunidades tradicionais, os quais,
além de representarem uma
economia invisível, são guardiões de uma biodiversidade
ainda pouco estudada. Estas
áreas estão sofrendo constantes ameaças e pressões a
sua integridade, entretanto
existem várias oportunidades
e aprendizados relacionados
a esses territórios fundamentais para o fortalecimento da estratégia de conservação proposta por
essas áreas. Neste segundo volume da série
intitulada o Estado das Áreas Protegidas da
Amazônia apresentamos uma coletânea das

principais oportunidades relacionadas a esses territórios, apontando uma série de lições
aprendidas e recomendações para políticas
públicas. Alguns do temas apresentados incluem: consolidação e
governança de terras
indígenas, governança
e gestão de unidades
de conservação, além
das potencialidades das
cadeias produtivas da
sociobiodiversidade nas
unidades de conservação da Amazônia. O
objetivo é de gerar informações estratégicas
para os gestores e instituições atuantes nestas
áreas de forma a identificar as principais oportunidades de fortalecimento e consolidação destas áreas como
importante vetores de conservação sustentável ao longo do tempo.

“...Estas áreas estão
sofrendo constantes
ameaças e pressões
a sua integridade,
entretanto existem
várias oportunidades
e aprendizados
relacionados a esses
territórios...”
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INTRODUÇÃO
As Terras Indígenas representam aproximadamente 13,8% do território nacional.
São 721 áreas, ocupando uma extensão total
de 1,174 milhão km². Embora estejam presentes em todas as regiões do Brasil, certamente é a Amazônia Legal a que possui o maior
número e área de TIs: são 424 áreas na região,
com 1,153 milhão de km² ou 23% do território
amazônico (ISA, 2019).
Conhecer a diversidade de situações das
Terras Indígenas e da equação entre conservação ambiental e as pressões que vivenciam é um
grande desafio. Não há, até o momento, nenhuma ferramenta que permita comparações sistemáticas entre a situação das diferentes terras e
que devolva à sociedade um conjunto objetivo
de informações sobre esses territórios. Ainda,
um desafio anterior a esse é a obtenção de informações desagregadas sobre cada TI.
Contudo, duas plataformas de informação importantes sobre Terras Indígenas
estão disponíveis: Terras Indígenas no Brasil
(<http://terrasindigenas.org.br>), lançada no
final de 2011 pelo Programa de Monitoramento de Áreas Protegidas do ISA, e o Somai
(www.somai.org.br), mantido pelo Instituto
de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam),

desde 2013. Ainda, um marco conceitual importante no desenvolvimento de indicadores
voltados para populações indígenas foi dado no
contexto de discussão sobre Indicadores para
Povos Indígenas e Comunidades Locais que
aconteceram no interior dos fóruns para Convenção Sobre Diversidade Biológica. Indicadores de segurança legal também fazem parte da
plataforma Landmark (2019), que disponibiliza informações críticas sobre territórios indígenas e de comunidades locais em todo o mundo.
Ainda assim, é possível dizer que um
sistema de indicadores cujo objetivo é avaliar
a consolidação territorial das Terras Indígenas
no Brasil e que permita comparações sistemáticas entre a situação das diferentes terras é algo
inédito. Neste sentido, o Programa de Monitoramento de Áreas Protegidas, em parceria com
o Núcleo de Estudos de População da Unicamp (Nepo), elaborou um sistema composto
por sete indicadores com objetivo de abordar
os principais vetores de equilíbrio de uma Terra Indígena: estabilidade jurídica, integridade
ambiental, integridade ambiental no entorno da Terra Indígena, integridade territorial,
presença de obras, obras planejadas e governança indígena.
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METODOLOGIA
Batizado de Terras+, esse sistema de indicadores analisou 358 TIs em 2015, e 361 em
2017. Embora tenha sido concebido para ter
abrangência nacional, sua primeira aplicação foi
limitada para Terras Indígenas na Amazônia Legal. O sistema conta com uma plataforma interativa on-line em que indicadores podem ser visualizados tanto por meio de gráficos dinâmicos
quanto de um mapa, possibilitando a comparação entre terras, temas e regiões (conheça o sistema completo em: <http://terrasmais.eco.br>).
A construção dos indicadores levou em
conta a disponibilidade, a efetividade e a confiabilidade de dados secundários que pudessem
retratar características gerais da situação territorial, ambiental e de governança de cada Terra
Indígena quanto ao grau de estabilidade institucional, legal e ambiental. A principal base de
dados utilizada foi o Sistema de Áreas Protegidas (SisArp), que recebe informações como
reconhecimento legal, pressões e ameaças, e
projetos econômicos coletadas pelo Programa
de Monitoramento do ISA. A partir do SisArp,
essas informações são organizadas em uma base
georreferenciada. É ainda por meio dessa base
que informações oficiais de diferentes agentes
governamentais são organizadas e relacionadas
com as Terras Indígenas.
Os indicadores são a síntese de diferentes informações compiladas a partir do SisArp.

Essas informações incluem o cruzamento de
outras fontes com as bases espaciais do Programa de Monitoramento de Áreas Protegidas. Cada indicador neste sistema funciona
como uma medida primária de um tema específico. Para realizar a síntese das informações que compõem cada indicador adotamos
o cálculo de médias ponderadas. Esse cálculo
leva em consideração a relevância (peso) de
cada termo no conjunto das variáveis de um
indicador. Cada indicador que compõe o sistema possui um esquema de peso para suas
diferentes variáveis. Scandar, Januzzi e Silva
(2006) lembram que sistemas de indicadores
podem contemplar vários indicadores primários ou analíticos mais específicos.
As informações utilizadas para cada
tema analisado são de fontes bastante distintas e também em diversos formatos, como
porcentagens, descrições por valores booleanos, como presença ou ausência de uma
ameaça, entre outros. Por isso foi preciso
primeiramente criar uma escala de 0 a 1
(sendo 1 a melhor situação), para representar
cada informação utilizada no sistema de indicadores. Esse processo de normalização foi
necessário para que fosse possível obter uma
média ponderada, bem como para minimizar
o uso de unidades e dispersões distintas entre as variáveis.
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RESULTADOS
Foram analisadas 33 variáveis no total. O conjunto desses indicadores mostra quais são os vetores atuando na consolidação territorial, ajudando a desenhar um perfil para cada Terra Indígena.
A primeira opção foi que o sistema não apresentasse um ranking com as melhores e as piores
Terras Indígenas. As diferentes áreas analisadas devem ser avaliadas a partir da complementaridade
dos sete indicadores. Alguns aspectos importantes, contudo, influenciam o desempenho das TIs
em cada tema.

ESTABILIDADE JURÍDICA
As dimensões envolvidas no processo de
reconhecimento e regularização da Terra Indígena e sua segurança jurídica, por exemplo,
foram analisadas por meio do indicador estabilidade jurídica. O indicador avalia a etapa de
reconhecimento da Terra Indígena, a existência
de ações judiciais contestando o reconhecimento da TI e, por fim, se há registro na Secretaria
de Patrimônio da União (SPU) e/ou registro
no cartório de imóveis da área.
Um panorama revela que, embora as
Terras Indígenas na Amazônia Legal caminhem para uma consolidação em termos
de seu reconhecimento oficial, 86% das TIs
analisadas para o ano de 2015 tinham notas
superiores a 0,8. As terras declaradas são um
grande gargalo no processo de reconhecimento territorial, pois elas representam 37% do
total de processos ainda abertos na Amazônia
Legal. Esse fato teve grande influência sobre o
valor final do indicador.
As terras declaradas podem ficar muito
tempo a espera de homologação. O tempo para
uma terra declarada ser homologada pode fa-

cilmente passar de 8 anos, gerando insegurança
jurídica e territorial e expondo as populações
dessas TIs a diversas vulnerabilidades.
Além da situação jurídica da Terra Indígena, ainda tem um peso significante na determinação da nota final a existência de processos judiciais sobre o reconhecimento da área.
Em geral, TIs declaradas mas com processos
judiciais apresentaram notas finais de estabilidade jurídica inferiores àquelas que tiveram
seus estudos de identificação aprovados pelo
presidente da Funai e não possuem processos
judiciais. No total, nove TIs declaradas se encontravam nessa situação em 2015; em 2017 o
número se repetiu.
As ações judiciais e a falta de registro
podem afetar também as TIs homologadas.
A TI Kayabi é um caso exemplar, pois a área
demarcada para o povo Kayabi, conhecido
também como Kawaiwete, apresenta umas
das piores performances para uma área homologada – seu desempenho foi de 0,45 no indicador estabilidade jurídica. Embora tenha
sido homologada em 2013, a demarcação da

Figura 1: Estabilidade Jurídica.
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TI encontra-se judicializada, influenciando
diretamente na ausência de registro da área
no cartório de imóveis e na SPU – no entanto, uma decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF), em 2013, suspendeu o registro dessa
TI em cartório. Esse também é o caso da TI
Pequizal do Naruvotu, do povo Naruvotu.
Contígua ao Parque Indígena do Xingu, a TI
foi declarada em 2009, mas só foi homologada em 2016, contudo ela não possui registro e
ainda está judicializada.
Das dez TIs que tiveram pior desempenho em 2015, as seis piores estavam somente

identificadas e ainda possuíam processos judiciais, enquanto as demais eram áreas declaradas
que estavam igualmente judicializadas.
A análise deste quesito revela que, para a
Amazônia Legal, o cenário em relação à estabilidade jurídica é de consolidação. No caso,
86% das TIs analisadas pelo Terras+ apresentam uma nota maior que 0,8 para este indicador, sendo que 265 apresentaram nota máxima
(1) nos dois anos de análise. A judicialização
afetava ao menos 62 das terras analisadas em
2015 e 2017. Em 2015, seis TIs homologadas
não possuíam registro.

INTEGRIDADE AMBIENTAL
O principal objetivo desse indicador é
avaliar a integridade do meio ambiente da Terra Indígena com relação à vegetação nativa e
sua vulnerabilidade à queimadas. Foi analisada
a proporção de vegetação nativa remanescente
nas TIs a partir de dados do Inpe, mais especificamente, dos programas Prodes Amazônia e
Prodes Cerrado para 2017. Foi analisado, também, o montante acumulado de desmatamento
e degradação da vegetação (Cerrado) em proporção à vegetação nativa remanescente até a
data das análises (2015 e 2017).
Foram também analisados dados sobre
fogo e queimadas incidentes nessas áreas. Para
focos de calor, foram utilizados dados do Banco
de Dados de Queimadas do Programa Queimadas do Inpe. Para fins de elaboração de uma
métrica que auxiliasse na construção do indicador, foi utilizada uma série histórica que vai de
1999 até o ano em análise, baseada nas observa-

ções realizadas pelo satélite de referência. O objetivo foi estabelecer um parâmetro em relação à
quantidade de focos de calor registrados no ano
em análise, em que, para cada área, foi calculado
o desvio-padrão da série histórica de focos de
calor. Com a finalidade de se estabelecer uma
métrica para cada área, optou-se por dividir a
quantidade de focos de calor no ano em análise pelo valor do desvio-padrão. Normalizado
dentro da escala adotada para o sistema de indicadores, esse valor representa uma maior (0) ou
menor (1) exposição da TI a focos de calor.
Outra informação importante para a
avaliação da integridade ambiental das Terras
Indígenas foi o dado de área queimada do sensor MODIS (Moderate-Resolution Imaging
Spectroradiometer), Global Burned Area Product. MODIS é um instrumento para monitoramento de alterações na atmosfera e na superfície da Terra, presente nos satélites Terra e

Figura 2: Integridade Ambiental.
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Aqua. Para efeito do cálculo do indicador, considerou-se a proporção não queimada, levando
em conta a área avaliada.
Embora haja uma relação entre focos de
calor e área queimada, o uso dessas duas bases
de dados atua de forma complementar, alertando para um certo risco em relação à ocorrência de focos de calor além do normal, como
avaliando a degradação causada por incêndios
florestais onde há mudança na estrutura da vegetação.
Um exemplo claro da complementaridade dessa abordagem pode ser constatado por
meio da análise dos resultados do indicador
integridade ambiental para algumas TIs no
Cerrado, como é o caso do Parque Indígena
do Araguaia. Em 2015, a quantidade de focos
de calor incidentes nessa área ficou dentro do
esperado; embora a proporção de área queimada tenha sido bastante alta, as cicatrizes de
queimada atingiram perto de 50% da área da
TI. O ano de 2015 foi relativamente típico em
termos de incidência de focos de calor em Terras Indígenas. Já em 2017, houve um registro
recorde de focos de calor, fazendo com que a
nota neste quesito tivesse uma queda de 100%,
passando de 0,83 para 0. Em relação ao quesito
cicatriz de queimada, no entanto, a queda foi
bem menor, passando de 0,55 para 0,36, uma
diminuição de 35% na nota.
Como isso afetou o resultado do indicador integridade ambiental? Em 2015, o PI
Araguaia obteve a nota 0,83 para o indicador
em questão, influenciada pela alta incidência de

focos de calor, enquanto em 2017 a performance
dessa área, que mantém sua cobertura vegetal
original bastante preservada, foi 40% mais baixa, registrando uma nota de 0,59. O que este indicador ajuda a avaliar é a vulnerabilidade deste
parque indígena à fatores climáticos.
Em 2015, mais de 74% das notas das
Terras Indígenas para o indicador integridade ambiental superou o valor de 0,8. Em 2017,
esse número subiu para 75%. Quanto às notas
mais baixas, em 2015 somente 11% das áreas
analisadas tiveram desempenho inferior a 0,7.
Já em 2017, a quantidade de TIs com nota menor que 0,7 subiu para 13% em virtude da alta
incidência de focos de calor e de queimadas no
Brasil como um todo.
As piores performances do indicador integridade ambiental estão no chamado arco
do desmatamento, área com maior concentração de Terras Indígenas com notas baixas.
Além de concentrar índices de desmatamento
elevados, esta área, situada na transição entre
os biomas Amazônia e Cerrado, também apresenta a maior concentração de focos de calor e
de cicatrizes de queimada tanto dentro quanto
fora de áreas protegidas.
No caso das TIs com boa performance
nesse indicador, pesa o percentual de vegetação
nativa encontrado nas áreas indígenas. As Terras Indígenas, mesmo no Cerrado (Bonanomi
et al., 2019), têm sido uma barreira ao avanço
da degradação ambiental, apresentando taxas
de antropização muito inferiores ao seu entorno. Esse é o caso de 82% das TIs analisadas em
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2017. A análise não considerou a existência de
outra Terra Indígena ou áreas protegidas no
entorno, somente a quantidade de cobertura
vegetal remanescente.
O processo de reconhecimento parece
ser complementar à integridade ambiental da
Terra Indígena. TIs que estão no início de seu
processo de reconhecimento têm uma nota

15% mais baixa no indicador de integridade
ambiental do que aquelas que estão homologadas. Essa diferença é menor quando se
trata da integridade ambiental no entorno
da Terra Indígena. Em média, a nota para a
integridade ambiental no entorno das TIs foi
5% menor do que a nota do mesmo indicador
para dentro da área.

INTEGRIDADE AMBIENTAL NO ENTORNO
O entorno das TIs foi analisado com base
nos mesmos critérios adotados para o indicador
Integridade ambiental. Foram consideradas
informações sobre vegetação nativa, focos de
calor e área queimada em um entorno de 10
quilômetros da Terra Indígena.
A performance do indicador de integridade ambiental no entorno é diretamente influenciada pela presença de outras áreas protegidas no entorno das TIs analisadas, uma vez
que a presença de Unidades de Conservação ou
de outras Terras Indígenas vizinhas ajuda a fortalecer a proteção territorial.
Áreas vizinhas de outras Terras Indígenas
ou de Unidades de Conservação em ao menos
dez quilômetros tiveram notas em média 19%
mais altas do que aquelas que estavam isoladas

em 2015, enquanto em 2017 essa diferença foi
de 15%. Quando olhamos para as TIs que são
imediatamente contíguas a outras áreas, essa
diferença sobe para 30%. Para esse caso, não
foram consideradas as Áreas de Preservação
Permanente, menos protegidas que outras categorias de UCs. O painel de indicadores Terras+
apresenta números interessantes sobre conectividade de territórios, mostrando que a presença de mosaicos e de áreas protegidas contíguas
tem um papel fundamental na manutenção da
integridade ambiental.
As piores performances nesse indicador foram registradas em TIs sem a presença de outras
áreas protegidas em seu entorno nos estados do
Maranhão (média de 0,58), Tocantins (0,62),
Rondônia (média 0,68) e Mato Grosso (0,72).

9

Figura 3: Integridade Ambiental no entorno.
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INTEGRIDADE TERRITORIAL
Somente 38% das TIs tiveram uma
boa performance no indicador de integridade territorial, que avalia o grau de segurança
do território com relação a atividades ilegais
de exploração e ocupação fundiária ilegal.
O baixo desempenho da maioria das TIs foi

fortemente influenciado pela alta ocorrência
de invasões de madeireiros e por problemas
fundiários, como a ação de grileiros. 40% das
TIs analisadas tiveram sua nota influenciada pela ocorrência de madeireiros, e 36% por
problemas fundiários.

PRESENÇA DE OBRAS
O indicador que avalia a presença de
obras na Terra Indígena e em seu entorno já
construídas ou em fase de construção mostra
uma realidade preocupante. Mais de 60% das
TIs avaliadas pelo painel de indicadores sofre
com a presença de obras em seu território ou
no seu entorno. Dessas obras, 45% são rodovias que cortam a TI ou estão a uma distância
de até 40 quilômetros de seu limite. Rodovias
tendem a ser um grande vetor de degradação
ambiental e perda de biodiversidade (Laurance et al., 2009; 2015; 2017). A situação é ainda
pior quando essas estradas cortam os territórios indígenas, tornando-se porta de entrada de
múltiplas pressões. Esse tipo de obra interrompe justamente a conectividade entre paisagens

que as Terras Indígenas criam entre elas e entre
outras áreas protegidas, como apontado pelos
indicadores de integridade ambiental.
O caso mais preocupante são das TIs
afetadas por atividades minerárias em seu entorno. Atividades de mineração foram consideradas representando um alto risco para 30%
das TIs avaliadas. É importante salientar que o
indicador presença de obras avaliou, além da
ocorrência de rodovias e mineração, hidrelétricas, ferrovias, linhões de energia e dutos de
petróleo e gás. Somente um quarto das TIs
está livre de obras, sendo que a nota média das
afetadas é menor do 0,65. Uma média baixa
significa que a maior parte das TIs tem mais
de uma obra incidente.
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Figura 4: Integridade Territorial.
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Figura 5: Presença de obras.
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OBRAS PLANEJADAS
Já a existência de empreendimentos futuros foi avaliada por meio do indicador obras
planejadas. Quando se fala em empreendimentos futuros, apenas 17% das TIs avaliadas

pelo painel estão fora de perigo. Atividades
minerárias futuras podem afetar ao menos 74%
das TIs que fizeram parte das análises do painel
de indicadores.

GOVERNANÇA
Um dos principais desafios para a consolidação territorial das Terras Indígenas talvez
seja sua gestão. Como forma de complementar
os demais indicadores, o Terras+ apresenta um
indicador de governança que avalia a existência de mecanismos das comunidades indígenas
para exercerem a governança de seus territórios.
Entre os critérios analisados estão a existência
de organizações ou associações das comunidades, a existência de plano de gestão (PGTA),
projetos e a incidência na Terra Indígena de
sobreposições com Unidades de Conservação.
A gestão territorial e ambiental está entre um dos principais desafios das populações

indígenas com Terras Indígenas já demarcadas. Trata-se de planejar e executar ações que
incidam sobre a proteção, a restauração e a
conservação, e o uso sustentável dos recursos
naturais de seu território, assegurando a integridade do patrimônio indígena. Ainda há
muito a se avançar, embora 78% das TIs analisadas no painel tenham organizações indígenas, ainda é pequena a existência de planos
de gestão elaborados ou em elaboração. Em
2015, 72 TIs tinham PGTA em processo ou
finalizados, enquanto em 2017 esse número
passou para 113, o que representa somente
30% do total de TIs no Terras+.

Figura 6: Obras planejadas.

Terras +: um raio-x da consolidação territorial das Terras Indígenas na Amazônia Legal
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Figura 7: Governança.
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RECOMENDAÇÕES PARA
POLÍTICAS PÚBLICAS
Governo, comunidades indígenas e
parceiros locais vão se beneficiar desse sistema de indicadores no aprimoramento de
políticas públicas, no mapeamento de áreas e
temas de risco para as Terras Indígenas, bem
como na gestão de seus territórios. É um instrumento de transparência pública que pode
ser apropriado por toda a sociedade, sobretudo pelas comunidades indígenas, cada vez
mais engajadas na produção de narrativas
como arma de combate à desinformação.
Nesse momento de ataque sistemático aos
povos indígenas, será uma ferramenta importante para aprimorar o monitoramento
de seus territórios e assegurar seus direitos
constitucionais.
O acesso a informações primárias de
qualidade também tem sido uma barrei-

ra para formular indicadores e informações
quantitativas mais acuradas.
No entanto, relativamente poucas instituições coletam informações sobre povos
indígenas ou têm capacidade de disponibilizar e compartilhar os dados que são produzidos. Esse é um desafio que deve ser enfrentado, por um lado, pelo fortalecimento
da sociedade civil, incluindo organizações
indígenas e seus parceiros, e, de outro, por
meio da consolidação da transparência e responsabilidade governamental.
Recomenda-se, nesse sentido, o fortalecimento de redes de troca de informações sobre
as áreas protegidas com o objetivo de melhorar
tanto o acompanhamento das políticas públicas e das ameaças a esses territórios quanto
como instrumento de produção de narrativas.
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Amazônia Legal) de proteção
do bioma Amazônia por meio
do sistema de APs.”
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Distribuição das Áreas Protegidas nos Municípios da Amazônia Legal

INTRODUÇÃO
As Áreas Protegidas (APs) são reconhecidamente um dos principais instrumentos de
conservação da biodiversidade e de biomas ameaçados, além de serem fundamentais no combate
às mudanças climáticas, uma vez que protegem
cerca de 15% do estoque de carbono terrestre
mundial (IUCN, 2010). Além desse papel global, em escala municipal, conforme a possibilidade, as APs também proporcionam serviços à
sociedade, como abastecimento de água, bem-estar, melhoria da saúde mental e física, oportunidade de negócios relacionados ao turismo e
à exploração sustentável dos recursos naturais,
restauração e revitalização de espaços urbanos.
A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), da qual o Brasil é signatário, estabelece em seu Plano Estratégico para Biodiversidade 2011-2020 que 17% dos biomas
terrestres e 10% de áreas marinhas e costeiras
‒ principalmente áreas de especial importância
para biodiversidade e serviços ecossistêmicos ‒
devem ser conservados por meio de sistemas de
áreas protegidas e outras medidas de conservação eficazes (CDB, 2008).
O Brasil foi além em sua Meta Nacional de Biodiversidade e estabeleceu a proteção de pelo menos 30% para o bioma Amazônia (MMA, 2013), mantendo, porém, as
mesmas metas estabelecidas pela CDB para
os outros biomas.
Na escala nacional, isso significa que o
Brasil alcançou 51% (o que equivale a 41% da
Amazônia Legal) de proteção do bioma Amazônia por meio do sistema de APs. Contudo, quando fizemos esta mesma avaliação na escala mu-

nicipal, observamos que muitos municípios não
atendem aos 17% de proteção de seus biomas,
enquanto outros ultrapassam esse percentual.
Neste “O Estado das Áreas Protegidas”
apresentamos os resultados dessa avaliação realizada nos 753 municípios da Amazônia Legal.
Para isso, foram necessárias três análises. Na
primeira, estimamos a extensão (área) de APs
dentro dos municípios produzindo um mapa
de APs eliminando as áreas com sobreposição entre os mapas das Terras Indígenas (TI),
Unidades de Conservação de Proteção Integral (PI) e de Uso Sustentável (US) do Instituto Socioambiental (ISA, 2017), seguindo
essa mesma ordem de priorização. Na segunda
análise, identificamos e quantificamos a proporção (percentual do território) de APs nos
municípios cruzando o mapa de APs sem sobreposições com o mapa dos municípios cujos
territórios estão totalmente dentro dos estados
da Amazônia Legal (IBGE, 2017). Na última,
avaliamos a cobertura florestal dentro e fora
das APs nos territórios municipais com base
no mapa de cobertura do solo até 2017 do Prodes/Inpe (Figura 1). Nossa avaliação considerou somente as APs geridas pelo poder público
federal e estadual.
Com esta avaliação visamos contribuir
para i) o planejamento de recursos financeiros
oriundos de Royalties Ecológicos, por exemplo, o
ICMS-Ecológico ou ICMS-Verde; ii) o planejamento de uso e ocupação do território municipal;
e iii) a proteção e conservação das florestas nas
APs e, portanto, para a manutenção da biodiversidade e o bem-estar das populações locais.
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Terras Indígenas

Proteção Integral

Análise 1

Uso Sustentável

Áreas Protegidas

Divisão Municipal

Cobertura do Solo até 2017

Áreas Protegidas vs Divisão Municipal

Análise 2

Análise 3

Áreas Protegidas vs Divisão Municipal
vs Cobertura do Solo até 2017
• Municípios
com APs
• Classificação,
Proporção e
ranking de APs
nos municípios

Figura 1. Fluxograma
do método de
mapeamento das
áreas protegidas
e sua cobertura
florestal nos
municípios da
Amazônia Legal

• Ranking dos
municípios com
mais floresta dentro
e fora das APs
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RESULTADOS
Dos 753 municípios da Amazônia Legal analisados neste estudo, 436 (58%) possuem Áreas
Protegidas (APs) ‒ Terras Indígenas (TI) e/ou Unidades de Conservação (UC) ‒ e 317 não possuem APs (42%).

MUNICÍPIOS COM ÁREAS PROTEGIDAS POR ESTADO
Na análise por estado, Amazonas, Roraima, Acre e Amapá apresentaram os maiores percentuais de municípios com algum tipo de uso
de AP em seu território: 94%, 93%, 82% e 81%,
respectivamente. Os estados do Pará, Rondônia,

Com Áreas Protegidas (436 - 58%)

Estados

Sem Áreas Protegidas (317 - 42%)

Pará

90 (62%)

54 (38%)

Maranhão

89 (55%)

13 (81%)
40

Número de Municípios

30

20

4 (18%)

Roraima

14 (93%)

50

20 (38%)

Acre

18 (82%)

60

94 (68%)

Rondônia

32 (62%)

70

4 (6%)

Tocantins

45 (32%)

80

65 (46%)

Amazonas

58 (94%)

90

73 (45%)

Mato Grosso

76 (54%)

100

parte do Maranhão e Mato Grosso apresentaram proporções menores de municípios com
APs: respectivamente 63%, 62%, 55% e 54%. Por
fim, o Tocantins é o estado com o menor percentual de municípios com APs (33%) (Figura 2).
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Figura 2. Número e proporção de municípios, por estado, com e sem Áreas Protegidas na Amazônia
Legal até 2017
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MUNICÍPIOS POR PROPORÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS
Quando analisamos os municípios considerando as metas nacional de pelo menos
30% e a internacional de no mínimo 17% dos
biomas sob proteção por APs (MMA, 2013;
CDB, 2008), encontramos 450 municípios
(60% do total) com proteção abaixo de 17%.
Esses municípios estão concentrados nos estados do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso.

Em seguida, tem-se 63 (8%) municípios com
17% a 30% do território protegido, distribuídos por todos os estados da Amazônia Legal.
E, finalmente, há 240 (32%) municípios com a
partir de 30% do território protegido por APs
que localizam-se na sua maioria nos estados
do Acre, Amazonas, Rondônia, Amapá e Pará
(Figura 3 e Figura 4).

450

municípios
(60%)

Número de Municípios

300

200

240

municípios
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100

63
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0
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Figura 3. Municípios por proporção de áreas protegidas em seu território na Amazônia Legal até 2017
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MUNICÍPIOS POR ÁREA PROTEGIDA
Também classificamos os municípios de acordo com as APs existente(s) em seu território (TI e UC). Os municípios somente com UCs somaram 182 (24,2%); aqueles só com TIs
totalizaram 129 (17,1%); e os municípios com UCs e TIs contabilizaram 124 (16,5%) (Figura
5 e Figura 6).
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Figura 6. Número de municípios conforme a área protegida na Amazônia Legal até 2017

MUNICÍPIOS POR TIPO DE USO: UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
E TERRA INDÍGENA
Estimamos ainda a área existente por
cada tipo de uso de APs (TI, UC de Uso Sustentável e UC de Proteção Integral) por município. Verificamos que as TIs ocorrem em 254
municípios, compreendendo um total de 1.151
mil km² de extensão. As UCs de Uso Sustentável, por sua vez, estão presentes em 263 municípios e somam 719 mil km² de extensão. Este
grupo de UC tem por objetivo “compatibilizar
a conservação da natureza com o uso sustentá-

vel de parcela dos seus recursos naturais” (Snuc,
2000). Dessa forma, permite atividades de exploração dos recursos naturais renováveis, de
forma socialmente justa, economicamente viável e ambientalmente correta dentro de seus
limites. Já as UCs de Proteção Integral ocorrem
em 133 municípios e somam 393 mil km² de
extensão. Sua criação visa “preservar a natureza,
sendo admitido apenas o uso indireto de seus
recursos naturais” (Snuc, 2000) (Figura 7).
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Figura 7. Extensão estimada e número de municípios de ocorrência, por tipo de uso de área protegida, na
Amazônia Legal até 2017

A seguir, apresentamos os rankings dos
municípios com (a) maior proporção e (b)
maior área total de APs (TI, UC de Proteção
Integral e UC de Uso Sustentável).
• Os dez municípios com mais Terras
Indígenas
Observamos que dos municípios com TI,
somente três aparecem em ambos os rankings,
mas em posições diferentes: São Gabriel da
Cachoeira (AM), Atalaia do Norte (AM) e
Alto Alegre (RR).
No ranking dos municípios com maior
proporção do território coberta por TI, destacam-se três de Roraima (Uiramutã, Pacaraima
e Normandia) cujos territórios são ocupados

quase completamente por esse tipo de uso. Em
seguida, estão municípios do Amazonas, Pará
e Roraima. Com exceção de Alto Alegre (RR),
o décimo colocado, todos os municípios do
ranking (proporção) possuem mais de 75% da
sua área com TI (Figura 8A).
Já o ranking dos municípios com maior
área ocupada por TI mostra São Gabriel da
Cachoeira (AM) no topo, com aproximadamente 100.000 km². Em seguida estão Altamira (PA) na segunda posição e Atalaia do Norte
(AM) na terceira. Completam o ranking quatro
municípios do Pará: Oriximiná, São Félix do
Xingu, Jacareacanga e Almeirim; dois municípios do Amazonas: Santa Isabel do Rio Negro
e Barcelos; e um município de Roraima: Alto
Alegre (Figura 8B).
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A
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Figura 8. Ranking dos dez municípios com maior proporção (A) e área (B) de Terras Indígenas na
Amazônia Legal até 2017

• Os dez municípios com mais Unidades de
Conservação de Proteção Integral (PI)

pios com maior proporção de UCs de Proteção
Integral, seguidos por municípios do Amapá,
Mato Grosso, Acre e Amazonas (Figura 9A).
No ranking dos municípios com maiores
áreas de UCs de Proteção Integral destacam-se Altamira (PA) e Oriximiná (PA) nas duas
primeiras colocações, bem à frente da terceira
posição, Itaituba (PA). Nas demais colocações
estão municípios do Amapá, Amazonas e Pará
(Figura 9B).

Igualmente às TIs, os dois rankings (proporção e área) de municípios com mais UCs de
Proteção Integral também compartilham três
municípios, em diferentes posições: Laranjal
do Jari (AP), Novo Airão (AM) e Oiapoque
(AP). Serra do Navio (AP), Mirador (MA) e
Mateiros (TO) lideram o ranking de municíA
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Figura 9. Ranking dos dez municípios com maior proporção (A) e área (B) de Unidades de Conservação
de Proteção Integral na Amazônia Legal até 2017
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• Os dez municípios com mais Unidades de
Conservação de Uso Sustentável (US)

• Os dez municípios com mais Unidades
de Conservação de Uso Sustentável (US),
exceto APA

No ranking dos municípios com maior
proporção de UCs de Uso Sustentável há municípios cuja totalidade do território está dentro de uma UC de Uso Sustentável. Oito dos
dez municípios listados pertencem à Ilha do
Marajó, no Pará; os dois restantes são do estado do Maranhão (Figura 10A). Dentre os oito
municípios do Marajó, seis (Salvaterra, Cachoeira do Arari, Ponta de Pedras, Muaná, Anajás
e Santa Cruz do Arari) estão dentro dos limites
da Área de Proteção Ambiental (APA) Arquipélago do Marajó, que abrange grande parte da
ilha. Os municípios de São Sebastião da Boa
Vista e Curralinho têm seus territórios divididos entre essa APA e a Reserva Extrativista
Terra Grande-Pracuúba.
No ranking dos municípios com maior área
total de UCs de Uso Sustentável em seu território, Altamira (PA), Lábrea (AM) e Jutaí (AM)
ocupam os três primeiros lugares (Figura 10B).

Municípios

A

Também calculamos um ranking dos
municípios com maior proporção de UCs de
Uso Sustentável desconsiderando a categoria
APA. Isso porque no ranking dos municípios
com maior proporção de UCs de Uso Sustentável com APA predominaram municípios da
Ilha do Marajó, ao norte do Pará, situados na
APA Arquipélago do Marajó (Figura 10A).
Este segundo ranking apresentou nova configuração, com Porto de Moz (PA), Pracuúba
(AP) e Marechal Thaumaturgo (AC) ocupando
as três primeiras posições (Figura 11A)
Já no ranking dos municípios com maior
área de UCs de Uso Sustentável sem APA, permaneceram nove dos dez municípios da avaliação com APA, mudando apenas as posições
em alguns casos. Na estimativa sem APA saiu
o município de Rorainópolis (RR) e entrou
Novo Aripuanã (AM) (Figura 11B).
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Figura 10. Ranking dos dez municípios com maior proporção (A) e área (B) de Unidades de Conservação
de Uso Sustentável na Amazônia Legal até 2017
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Figura 11. Ranking dos dez municípios com maior proporção (A) e área (B) de Unidades de Conservação
de Uso Sustentável, sem APA, na Amazônia Legal até 2017

MUNICÍPIOS POR PROPORÇÃO DE FLORESTA DENTRO E FORA
DE APs EM SEU TERRITÓRIO
Possuir a maior parte das áreas florestais
do município protegida por algum tipo de uso
de AP é uma maneira de diminuir a probabilidade de desmatamento e deixar disponível a
maior parte das áreas já convertidas para a agropecuária. Municípios como Anamã (AM), por
exemplo, cuja extensa cobertura florestal (2.017
km²) está praticamente toda sem proteção
(99%) por AP, estão mais sujeitos à expansão do

desmatamento. Em contrapartida, municípios
como Oriximiná (PA), também com vasta área
florestal (88.655 km²), mas quase toda protegida por APs, têm maior capacidade de resistir ao
avanço do desmatamento. Já municípios como
Floresta do Araguaia (PA), com apenas fragmentos florestais sem proteção por APs, correm
o risco de, em poucos anos, perderem suas últimas áreas verdes nativas. (Figura 12)
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Figura 12. Ranking dos dez municípios com maior proporção de florestas dentro e fora de APs em seu
território na Amazônia Legal até 2017
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RECOMENDAÇÕES PARA
POLÍTICAS PÚBLICAS
Apesar de na escala global o bioma Amazônia já ter sua meta de conservação atendida, vários municípios da região apresentam pouco ou quase nenhuma área de seus biomas protegidos
por APs. Em conjunto com os governos federal e estadual, esses municípios poderiam utilizar os
dados gerados neste estudo para planejar ações que visem proteger seus biomas. Nesse sentido,
recomendamos as seguintes ações que podem ser adotadas para estimular a preservação florestal e
a economia municipal por meio de APs:
 Priorizar municípios com baixa proporção ou sem APs para a criação de novas APs: Os municípios com baixa proporção ou sem APs devem ser priorizados para a criação de novas áreas
protegidas. Dessa maneira, passariam a contribuir para a conservação da Amazônia, protegeriam
seu patrimônio ambiental e poderiam receber benefícios econômicos futuros por pagamentos
por serviços ambientais.
 Garantir a proteção de no mínimo 17% das florestas nos limites dos municípios: Tomando
como referência o objetivo estabelecido pela Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), os
municípios atualmente com baixo percentual e sem florestas protegidas devem criar APs municipais que garantam a proteção dessas florestas, proporcionem lazer e melhorias na qualidade de
vida dos cidadãos e sejam integradas à economia local.
 Transformar fragmentos florestais em APs voltadas à proteção e restauração florestal em
municípios com altas taxas de conversão de florestas e/ou sem APs: Municípios que já tiveram perda acentuada de floresta e possuem apenas paisagens florestais fragmentadas poderiam
criar APs para evitar a conversão dessas áreas. Já os municípios sem APs, poderiam incentivar
a criação de novas APs para fins de restauração florestal, contribuindo com as metas do Plano
de Recuperação da Vegetação Nativa (Planaveg) elaborado pelo governo federal, que pretende
recuperar 12 milhões de hectares de vegetação nativa até 2030 (Brasil, 2017).
 Criar incentivos fiscais que premiam os municípios que possuem APs: O estado deve criar
incentivos fiscais como o ICMS Verde, no Pará, que usa a existência de APs no município como
critério para que este receba mais recursos do repasse do ICMS. Este é um meio eficaz de o
estado estimular seus municípios a criarem mais áreas protegidas.
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Trajetórias de uso do solo nas áreas definidas na Primeira Atualização das Áreas Prioritárias para a
Conservação da Biodiversidade na Amazônia

INTRODUÇÃO
As áreas e ações prioritárias para a conservação, o uso sustentável e a repartição dos benefícios da biodiversidade são um instrumento
de política pública que visa à tomada de decisão
sobre planejamento e implementação de medidas adequadas à conservação, à recuperação e ao
uso sustentável de ecossistemas. Inclui iniciativas como o reconhecimento e criação de Unidades de Conservação (UCs), o licenciamento de
atividades potencialmente poluidoras, a fiscalização, o fomento ao uso sustentável e a regularização ambiental (MMA, 2007).
As regras para a identificação de tais
áreas e ações prioritárias foram instituídas
pelo Decreto n.º 5092/2004 no âmbito das
atribuições do MMA. O processo de identificação das áreas e ações prioritárias é atualizado periodicamente, a partir do surgimento
de novos dados, informações e instrumentos,
em consonância com as estratégias recomendadas pela Convenção sobre Diversidade
Biológica (CDB) e no Plano de Ação para
Implementação da Política Nacional de Biodiversidade (PAN-Bio) (Deliberação Conabio
n.º 40/2006 Decreto n.º 5758/2006.
O primeiro exercício para a definição de
áreas e ações prioritárias para a conservação da
biodiversidade foi lançado em 2004. O processo de elaboração ocorreu entre 1997 e 2000 e
baseou-se em abordagens participativas e de
consulta a especialistas. Para isso, foi utilizado
o recorte espacial de biomas e zona costeira

e marinha, e delimitadas 900 áreas prioritárias. Em 2006, houve a Primeira Atualização
das Áreas Prioritárias para a Conservação da
Biodiversidade. O processo foi baseado em
metodologia aprovada pela Conabio, por meio
da Deliberação Conabio n.º 39/2005. Os resultados foram sistematizados em um banco de
dados e no mapa, com as novas áreas prioritárias reconhecidas pela Portaria n.° 9/2007, do
Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2007).
O segundo processo de atualização das “Áreas
e Ações Prioritárias para Conservação da Biodiversidade” foi marcado pelo lançamento, em
2016, das Áreas Prioritárias para Conservação
da Biodiversidade do Cerrado, Pantanal e Caatinga, e conclusão deste processo em 2018, com
a elaboração das “Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade da Amazônia, Mata
Atlântica, Pampa e Zona Costeira e Marinha.
Todos os resultados foram reconhecidos pela
Portaria nº 463, de 18 de dezembro de 2018 do
Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2019).
A Amazônia é um bioma sensível às mudanças no sistema climático devido tanto às variações naturais quanto às antropogênicas, tais
como: o aumento na concentração dos gases
de efeito estufa na atmosfera e as mudanças no
uso e cobertura da terra, como desmatamento, atividades agrícolas e urbanização. Essas
ações antropogênicas podem colocar em risco
o funcionamento dos ecossistemas amazônicos,
reduzindo a capacidade de capturar o carbono
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da atmosfera, aumentando a temperatura da
superfície, reduzindo a umidade do solo, enfraquecendo o ciclo hidrológico regional e, consequentemente, afetando a reciclagem de precipitação (Nobre, 2014).
Diversos estudos têm mostrado que o
desmatamento da Amazônia resulta na diminuição da evaporação, levando à redução de
chuva. Cenários projetados para até o final deste século indicam possíveis reduções de até 40%
de precipitação e aumentos de temperatura até
8°C, além de impactos na saúde e na qualidade
de vida da sociedade brasileira (Nobre, 2014;
Saccaro Jr., 2016).
Recentemente, um estudo verificou que
as sinergias negativas entre o desmatamento, as
mudanças climáticas e as queimadas indicam
que a Amazônia está prestes a entrar no que
denominam “ponto de não retorno” (Nobre &
Lovejoy, 2018), ou seja, uma inflexão no sistema amazônico com a ruptura de seu equilíbrio atual para um processo de savanização.
O estudo alerta que, ao atingirmos 20 % a 25
% de desmatamento, a Amazônia passará por
mudanças irreversíveis, em que suas paisagens
florestais podem se tornar semelhantes às de
uma savana, similares às do Cerrado brasileiro, com vegetação rala e esparsa, além de baixa
biodiversidade. Em escala regional, o alerta assinala os impactos negativos na agricultura brasileira e a diminuição da contribuição da umidade proveniente da Amazônia para o sul do
país e do continente, inclusive podendo gerar
ainda mais problemas para os reservatórios de
água de todo o Brasil, inclusive os do Sudeste.
As secas extremas de 2005, 2010 e 2015-2016

na Amazônia, especialmente severas, podem
representar as primeiras manifestações desse
“ponto de não retorno” ecológico. Esses eventos, juntamente com as graves inundações de
2009, 2012 e 2014, sugerem que todo o sistema
se aproxima do colapso.
O Brasil obteve um sucesso sem precedentes ao reduzir o desmatamento na Amazônia de 27.423 km2 para 4.571km2, entre
2004 a 2012. Essa redução equivale a 5,5±0,5
gigatons de CO2 reduzidos desde 2005. As
causas desse acentuado declínio são várias.
Entre as principais intervenções de políticas
públicas e privadas destacam-se a expansão
de 61 milhões de hectares (Mha) de Unidades de Conservação na Amazônia, incluindo
a demarcação de 25 Mha de Terras Indígenas,
entre 2002 e 2016, campanhas mais eficazes
de combate ao desmatamento e exploração
madeireira ilegal, o papel dos promotores públicos em desmantelar esquemas fraudulentos
de licenças ambientais e impor a exclusão dos
desmatadores de cadeias produtivas agrícolas,
a proibição de crédito a proprietários rurais
em municípios da lista negra de desmatadores
e a moratória de compra de soja cultivada em
terras recém-desmatadas. Todas essas ações
criaram uma sinergia para sustentar reduções
continuadas no desmatamento, disseminando
uma consciência entre os proprietários de terras de que o desmatamento é um mau negócio
(Rochedo et al., 2018).
A consolidação das Unidades de Conservação e Terras Indígenas da Amazônia consiste
numa estratégia central para que o Brasil cumpra
a ambiciosa meta de sua Contribuição Nacio-
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nalmente Determinada (NDC), a qual objetiva
reduzir as emissões de gases de efeito estufa em
43% até 2030 em relação a 2005. Nesse contexto,
as Unidades de Conservação e Terras Indígenas
da Amazônia não apenas são importantes para
reduzir as emissões do desmatamento, elas também são grandes sumidouros de carbono que
sequestram anualmente 0,24 gigaton de CO2
(Soares-Filho, 2016). Apesar da ampla cobertura geográfica destas áreas protegidas, ainda há
oportunidade para se expandir essa rede. Há 39
milhões de hectares de terras não destinadas na
Amazônia abertas para o mercado de grilagem
de terras e novos projetos de assentamentos.
Para que estas áreas protegidas de fato funcionem, faz-se necessário restringir a concorrência
desleal da exploração madeireira ilegal e incrementar as cadeias produtivas extrativistas nas
Unidades de Conservação de uso sustentável.
Entretanto, proteger a Amazônia somente com

áreas protegidas não é suficiente. Uma estratégia
abrangente de conservação deve também focar
na aplicação da lei ambiental em propriedades
privadas, ou seja, o Código Florestal, fornecendo
incentivos econômicos aos proprietários de terra
que conservem a vegetação nativa além da obrigação legal (Rochedo et al., 2018).
O objetivo deste estudo foi identificar as
trajetórias de mudança da cobertura vegetal natural nas áreas prioritárias identificadas na Primeira Atualização das Áreas Prioritárias para
a Conservação da Biodiversidade do MMA
(MMA, 2007). A pergunta que motivou o estudo foi: Como a cobertura de vegetação natural tem se modificado nos últimos anos nas
áreas protegidas criadas a partir da Primeira
Atualização das Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade do MMA em comparação aos polígonos onde não houve a criação de áreas protegidas?
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METODOLOGIA
O estudo considerou os polígonos definidos no bioma Amazônia como áreas prioritárias para a conservação, uso sustentável e
repartição de benefícios da biodiversidade brasileira (MMA, 2007). Foram considerados os
polígonos com as seguintes classes de ação do
Probio: cria UC-PI, cria UC-US, cria UC-indefinido, recursos indígenas/quilombolas, mosaico/corredor, recuperação, educação ambiental, ordenamento, manejo de bacia e fomento
ao uso sustentável. Os polígonos foram agrupados em dois conjuntos: (i) polígonos destinados
para áreas protegidas (criadas após 2007) e (ii)
polígonos não destinados para áreas protegidas
(Figura 1). As bordas ou áreas prioritárias menores do que 1% não incluídas na área protegida criada, bem como os polígonos sobrepostos
com áreas protegidas criadas antes de 2007, foram retirados do conjunto de polígonos objeto
desta análise.
Os dados da coleção 3.0 do MapBiomas
foram utilizados para determinar a proporção
de vegetação natural em relação a superfície
dos polígonos durante o período de 1985 a
2017. A plataforma Google Earth Engine foi
utilizada para processar os dados. Inicialmente, o script desenvolvido realizou a reclassi-

ficação das classes de uso do solo, agrupando as classes da coleção 3.0 do MapBiomas
em: (i) cobertura vegetação natural (floresta,
formações florestais naturais, floresta densa,
mangue, formação natural não florestal, área
úmida natural não florestal, formação campestre, outra formação não florestal e apicum),
(ii) convertido/vegetação antrópica (floresta
plantada, agropecuária, pastagem, agricultura, cultura anual e perene, cultura semiperene,
mosaico de agricultura e/ou pastagem, infraestrutura urbana e mineração), (iii) água/não
observado (área não vegetada, praia e duna,
outra área não vegetada, corpo d’água e não
observado), (iv) não considerada na reclassificação (floresta alagada, floresta degradada,
floresta secundária, pastagem ou campos naturais, outras pastagens). Em seguida, foi calculada a proporção de vegetação natural remanescente nos dois conjuntos de polígonos.
As diferenças da cobertura vegetal natural nos
dois grupos de polígonos foram avaliadas por
meio da análise de variância de critério único,
e a diferença entre as médias foi analisada pelo
teste Tukey para a variável cobertura vegetal
natural, sempre que o teste F foi significativo
ao nível de 5% de probabilidade.
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Figura 1: Primeira atualização das Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade na Amazônia.
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RESULTADOS
O estudo considerou um total de 450
polígonos classificados como áreas prioritárias
para a conservação, uso sustentável e repartição
de benefícios da biodiversidade brasileira, em
que 29 polígonos (6,4%) foram destinados para
20 Unidades de Conservação federais e 43 polígonos (9,5%) foram destinados para 43 Terras
Indígenas. Ainda, 378 polígonos (84%) não foram destinados para áreas protegidas.
Os resultados obtidos com o processamento da coleção 3.0 do MapBiomas no
Google Earth Engine mostram as trajetórias
de mudança da cobertura vegetal natural no
interior dos dois conjuntos de áreas prioritárias para a conservação revisadas pelo Projeto Conservação e Utilização Sustentável da
Diversidade Biológica Brasileira (Probio): as
áreas prioritárias que não foram destinadas

para áreas protegidas e as áreas prioritárias
destinadas áreas protegidas no bioma Amazônia. Podemos observar a evolução da pressão
sobre as áreas prioritárias não destinadas para
áreas protegidas, bem como a manutenção da
cobertura vegetal natural e contenção do desmatamento nas áreas prioritárias destinadas
para áreas protegidas.
A Figura 2 mostra a trajetória de mudança da cobertura vegetal natural no interior dos
dois conjuntos de áreas prioritárias para a conservação abordados neste estudo entre os anos
de 1985 a 2017. Entre 1985 a 2017, a média da
cobertura vegetal natural nas áreas prioritárias
que não foram destinadas para áreas protegidas
sofreu uma redução de 11%, enquanto nas áreas
prioritárias destinadas para áreas protegidas a
redução foi de 4%.

Cobertura vegetal natural

0,96
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0,86
0,84
0,82

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

Ano

Áreas prioritárias
destinadas para APs

Áreas prioritárias
não destinadas para APs

Figura 2: Valor médio da cobertura
vegetal natural nos dois conjuntos de
áreas prioritárias para a conservação
para o bioma Amazônia. A barra no
ano de 2007 identifica o período da
primeira revisão das áreas prioritárias
pelo Probio.
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A análise de variância mostrou que há
diferença significativa entre as médias ao nível de 5% de probabilidade (Fator F= 23.9245;
p<0,0001) na cobertura natural vegetal entre
as áreas prioritárias que não foram destinadas

para áreas protegidas e as áreas prioritárias destinadas para áreas protegidas. A cobertura natural vegetal foi significativamente maior (4%)
nas áreas prioritárias destinadas para áreas protegidas (Tabela 1).

Tabela 1. Efeito da criação de áreas protegidas sobre a cobertura vegetal natural em pares de áreas
prioritárias revisadas pelo Projeto Probio na Amazônia.
Média da cobertura vegetal natural
(1985-2017)

Categoria
Áreas prioritárias não destinadas para áreas protegidas

0,8868 a

Áreas prioritárias destinadas para áreas protegidas

ANOVA Valor F

Categoria

Áreas prioritárias não destinadas para áreas protegidas - CV%
Áreas prioritárias destinadas para áreas protegidas - CV%

0,9223 b

23.9245*

4,26
1,92

* Nível de significância estatística: p<0,01. Valores de cobertura vegetal natural com letras diferentes diferem significativamente entre si ao nível de 5% de probabilidade.

Cobertura natural vegetal

A Figura 3 mostra a trajetória de mudança da cobertura vegetal natural nas áreas
prioritárias destinadas para áreas protegidas,
separadas nas duas categorias: Unidades de
Conservação federais e Terras Indígenas. En-

tre os anos de 1985 a 2017, a média da cobertura vegetal natural no interior das Unidades
de Conservação federais sofreu uma redução
de 4,2%; e, nas Terras Indígenas, a redução
foi de 3,9%.
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Figura 3: Valor médio da cobertura
vegetal natural nas áreas prioritárias
para a conservação destinadas para
Unidades de Conservação federais (UC)
e Terras Indígenas (TI) para o bioma
Amazônia. A barra no ano de 2007
identifica o período da primeira revisão
das áreas prioritárias pelo Probio.
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A análise de variância mostrou que há
diferença significativa entre as médias ao nível
de 5% de probabilidade (Fator F= 127.1244;
p<0,0001) na cobertura natural vegetal entre
as áreas prioritárias destinadas para Unidades

de Conservação federais e Terras Indígenas. A
cobertura natural vegetal foi significativamente maior (5,9%) nas áreas prioritárias destinadas para Unidades de Conservação federais
(Tabela 2).

Tabela 2. Efeito da criação de Unidades de Conservação federais e Terras Indígenas sobre a cobertura vegetal natural em pares de áreas prioritárias revisadas pelo Projeto Probio na Amazônia
(período 1985 a 2017).
Média da cobertura vegetal natural
(1985-2017)

Categoria
Áreas prioritárias destinadas para UCs federais

Áreas prioritárias destinadas para Terras Indígenas
Categoria

ANOVA Valor F

Áreas prioritárias destinadas para UCs federais - CV%

Áreas prioritárias destinadas para Terras Indígenas - CV%

0,9547 a

0,9012 b
127.1244*

1,44
2,61

* Nível de significância estatística: p<0,01. Valores de cobertura vegetal natural com letras diferentes diferem significativamente entre si ao nível de 5% de probabilidade.
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RECOMENDAÇÕES PARA
POLÍTICAS PÚBLICAS
Houve uma evolução significativa no
sistema de áreas protegidas na Amazônia
nos últimos anos. As áreas prioritárias destinadas para a criação de Unidades de Conservação visam a conservação de espécies,
ecossistemas e populações tradicionais, bem
como o bloqueio do desmatamento e desenvolvimento de atividades florestais sustentáveis. Em relação às Terras Indígenas, seu
processo de reconhecimento ocorre a passos
mais lentos. Embora uma parte significativa
das Terras Indígenas já tenha sido oficialmente reconhecida na Amazônia Legal, ainda existem desafios na homologação destes
territórios, gestão de atividades econômicas
e controle de atividades ilegais.
A modelagem proposta neste estudo
pode ser usada para calcular a redução da
cobertura vegetação natural, bom como as
trajetórias de mudança para outras classes de
uso do solo. A análise das trajetórias de mudança da cobertura vegetal natural ao longo
do tempo contribui para a compreensão do
fenômeno de uso e ocupação do solo nas áreas protegidas da Amazônia Legal, bem como
para a avaliação da efetividade das políticas
públicas de combate ao desmatamento.
A análise comparativa dos conjuntos
de polígonos classificados como áreas prioritárias para a conservação revisadas pelo Pro-

jeto Conservação e Utilização Sustentável
da Diversidade Biológica Brasileira (Probio)
mostrou que a destinação destes polígonos
para a criação de Unidades de Conservação federais e Terras Indígenas resultou em
maiores proporções de cobertura vegetal
natural em relação aos polígonos não destinados para áreas protegidas. Este resultado
mostra a importância da destinação destas
áreas para a proteção do patrimônio ambiental da Amazônia.
A cobertura vegetal natural no interior
das Unidades de Conservação federais foi
maior em comparação com as Terras Indígenas. Os resultados demonstram a evolução da pressão sobre as áreas prioritárias não
destinadas para áreas protegidas e o papel
Unidades de Conservação federais e Terras
Indígenas na manutenção da cobertura vegetal natural e contenção do desmatamento.
Tais resultados concordam com Ricketts et
al. (2010) e Soares-Filho (2016).
Apesar dos índices de perda da cobertura vegetal natural serem menores nas áreas
protegidas, para garantir uma melhor integridade destes territórios é importante coibir
usos e ocupações irregulares e o desmatamento, por meio de uma fiscalização efetiva,
garantindo às populações locais seus direitos
exclusivos.
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INTRODUÇÃO
O fortalecimento da agenda socioambiental, diante das pressões e ameaças globais à sociobiodiversidade, demanda políticas e ações que
disponham sobre as intervenções predatórias.
Nesse contexto, no Brasil, como resultado da
base constitucional do país associada a acordos
internacionais, o auge da institucionalização de
áreas protegidas se deu, em âmbito federal, por
meio da criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), no ano 2000
(BRASIL, 2000). O sistema foi criado visando
regulamentar e fornecer diretrizes de implementação e gestão das Unidades de Conservação
(UC) brasileiras, dispondo sobre a complementaridade das diversas categorias, inclusive as já
existentes anteriormente, e dialoga com diversos
outros dispositivos e arcabouços legais, os quais,
pressupondo-se uma visão integrada, deveriam
estabelecer a base de um modelo de desenvolvimento justo e não predatório.
A atuação de movimentos sociais organizados foi indispensável na construção e defesa de políticas garantidoras dos direitos por
meio da criação de sistemas descentralizados e
participativos nas políticas públicas. A Constituição Federal de 1988 consolidou direitos e
previu, em diversos dispositivos, a participação
do cidadão na formulação, implementação e
controle social das políticas públicas, por meio
dos Conselhos. A participação social na po-

lítica e na gestão ambiental está prevista em
diversos instrumentos, como nas Políticas Nacionais de Meio Ambiente, de Gerenciamento
de Recursos Hídricos, de Educação Ambiental,
de Participação Social e na Agenda 21, dentre outros. O Sistema Nacional de Unidades
de Conservação é mais uma das políticas que
pressupõe transparência na gestão, engajamento e participação social como um fator-chave
de sua implementação.
Dois importantes instrumentos de gestão instituídos pelo SNUC são o Plano de Manejo – ou de gestão, como é denominado em
algumas instâncias estaduais – e, no caso das
UCs de domínio público, o Conselho Gestor.
O Plano de Manejo (PM) é um documento
técnico sobre a UC que contém informações,
análises e descrições de aspectos socioeconômicos e institucionais, bióticos e abióticos da
área a ser conservada, a definição de seu zoneamento e o planejamento das ações para a
conservação e manejo. Em 2018 (BRASIL,
2018), foi aprovado o novo roteiro metodológico que orienta a elaboração e a revisão de
Planos de Manejo de Unidades de Conservação públicas federais. A importância de um
PM adequado relaciona-se diretamente com a
qualidade das ferramentas de gestão e manejo da UC, e, consequentemente, com a efetiva
implementação dos objetivos da Unidade.
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Há, ainda, outros documentos que dialogam e complementam o Plano de Manejo,
como o Plano de Utilização ou Acordo de
Gestão, aplicável nos casos das Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento
Sustentável de âmbito federal e em áreas utilizadas por populações tradicionais em Flonas,
ARIEs e APAs. Trata-se de um registro das
regras internas construídas, definidas e compactuadas pela comunidade quanto às suas atividades tradicionalmente praticadas, o manejo,
o uso e a ocupação da área e a conservação,
que é necessário para que seja firmado o Termo de Compromisso entre a população tradicional beneficiária que receberá a concessão do
direito real de uso e o Instituto Chico Mendes
(BRASIL, 2012). Outro documento relevante é o Plano de Uso Público, que consiste em
orientar a visitação com finalidade recreativa,
esportiva, turística, histórico-cultural, pedagógica, artística, científica e de interpretação e
conscientização ambiental de uma UC.
Os Conselhos Gestores, por sua vez,
são espaços de articulação de interesses públicos, privados e coletivos, cujos objetivos
são o controle social na promoção de uma
gestão participativa, transparente e integrada
do território, a contribuição na elaboração e
implantação do Plano de Manejo e a integração da UC com todos os envolvidos e outras
Áreas Protegidas situadas nas adjacências. Os
Conselhos podem ser de natureza consultiva
ou deliberativa, diferenciando-se em essência
pelo caráter deliberativo e de emissão de reso-

luções deste último, como no caso de aprovação
do Plano de Manejo e contratação de Oscips
para gestão compartilhada. O SNUC dispõe
sobre a criação de conselhos deliberativos no
caso das Resex e RDS.
Considerando a complexidade socioecológica dos ecossistemas, que abarcam interação e sobreposição de fatores sociais, ambientais e econômico-institucionais, considerar
os diversos fatores a ele relacionados, como
bem-estar humano, contexto espaço temporal,
arranjo institucional, serviços ecossistêmicos
e funções ecológicas, é essencial para manter
sua funcionalidade. Eis a importância de instrumentos que visem à ampliação da participação e à organização dos processos relativos
às Unidades de Conservação, que buscam,
como o Plano de Manejo e o Conselho Gestor, a manutenção da diversidade biológica e
da sociobiodiversidade brasileira.
Apesar de sua relevância, a implementação desses instrumentos não é elementar. Trata-se de um processo desafiador, que perpassa
interesses políticos. Um dos maiores desafios
dos Planos de Manejo, por exemplo, é a necessidade de um planejamento em médio prazo
combinado com uma flexibilidade que permita a adaptação a circunstâncias que se modificam continuamente. Para a consolidação de
Conselhos Gestores há também adversidades,
também envolvendo conflitos de interesse: em
alguns casos, a ampla composição do Conselho Gestor acarreta críticas quanto à dificuldade de diálogo com setores que, a priori, podem
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questionar o propósito e até mesmo a existência destas Unidades. A proposta de existência
dos Conselhos pressupõe que a diversidade de
opiniões compartilhadas tende a aumentar o
diálogo e a confiança entre o órgão gestor, comunidade local, órgãos públicos e instituições
da sociedade civil e a ampliar o conhecimento
sobre a região e o contexto político-institucional em que estão inseridas as UCs.
Além desses aspectos específicos, sabe-se
que, apesar de sua importância e contribuição,
a co-ocorrência de ambos os instrumentos em
uma UC não é suficiente para garantir a consolidação da Unidade. Os desafios são muitos:
a sustentabilidade financeira, a provisão de
condições para garantia e manutenção de uma
equipe comprometida, capacitada e com condições seguras para atuação em longo prazo,
infraestrutura adequada, parcerias sólidas e férteis, segurança jurídica e a regularização fundiária, dentre outros, são atributos indispensáveis para a implementação de uma Unidade de
Conservação. Em junho de 2018, por exemplo,
mais de 230 mil km², ou seja, mais de ⅓ da extensão das UCs federais de domínio público no

Brasil, estavam em situação de em dominialidade indefinida (ICMBIO, 2018).
Por outro lado, ainda que não plenamete
implementadas, a contribuição das UCs e outras
áreas protegidas como Terras Indígenas e Territórios Quilombolas para a manutenção da biodiversidade, de processos ecológicos e de regulação
climática e garantia dos direitos socioambientais
segue significativa e indispensável. A simples
destinação destes territórios já contribui significativamente à contenção da retirada de vegetação
nativa: de acordo com o último dado consolidado
sobre corte raso na Amazônia, mais de 85% do
desmatamento ocorreu fora de Terras Indígenas
e Unidades de Conservação. Excluídas as Áreas
de Proteção Ambiental (APAs), o percentual é
ainda maior, passando de 90% (ISA, 2018a).
Com relação ao desmatamento acumulado
e à integridade da vegetação no interior das UCs
estaduais e federais, apenas 4,77% da extensão
das mesmas foi desmatada. Desconsiderando as
APAs, nas quais se pressupõe a conversão de vegetação nativa em maior intensidade do que nas
demais categorias, o número é ainda menor, atingindo apenas 1,88% (ISA, 2018a).
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METODOLOGIA
A aprovação dos instrumentos de gestão, como Planos de Manejo ou Gestão, Acordos de Gestão e Uso Público, e a criação dos
Conselhos Gestores das UCs federais e estaduais da Amazônia Legal são monitorados
diariamente nos Diários Oficiais da União e
dos Estados da Amazônia Legal há mais de
25 anos. No caso de alguns estados, como a
disponibilidade em ambiente virtual foi tardia, como no Amapá, que ocorreu apenas em
2016, esporadicamente são realizadas solicitações diretas aos órgãos gestores responsáveis, quase sempre atendidas. Estas e outras
informações monitoradas são indexadas no
Sistema de Informações de Áreas Protegidas
do Programa de Monitoramento de Áreas
Protegidas do Instituto Socioambiental. Para
esta análise, foi dada a mesma relevância aos
Planos de Manejo, Planos de Gestão, Planos
de Utilização, Acordos de Gestão e Planos
de Uso Público, considerando-se que, ainda
que com escopo diferenciado, todos, em alguma medida, contribuem positivamente na
orientação para a gestão da Unidade. Para a
classificação de UCs a partir dos instrumen-

tos, foram criadas três classes de acordo com
sua incidência cumulativa em cada Unidade: a
classe 0 (UCs que não possuem nenhum dos
instrumentos); a classe 1 (UCs que já possuíram ou possuem Conselho ou Plano de Manejo) e a classe 3 (UCs que já possuíram ou
possuem ambos, Conselho e Plano de Manejo). Não foram consideradas as revisões de
planos ou alterações de composição de Conselhos. Assim, considerou-se a primeira data
oficial de aprovação do instrumento. Nos casos em que a UC possuía mais de um plano,
mantivemos como referência apenas o primeiro, respeitando a hierarquia temporal. Para a
análise do tempo para atingir a classe 2, avaliamos o número de anos, da criação de cada
UC, até a obtenção do segundo instrumento.
Além disso, todas as florestas estaduais, ainda
que com denominações distintas, foram agrupadas sob a terminologia de florestas estaduais.
Dados atualizados até 31/01/2019.
A floresta estadual Afluente do Complexo do Seringal Jurupari , no Acre, declarada como provisória em 2017, foi incluída
na análise.
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RESULTADOS
Apesar de o Conselho Gestor e o Plano
de Manejo serem obrigatórios – e de a orientação legal, no caso desses últimos, é de serem
elaborados em até cinco anos a partir da criação da UC – muitas Unidades de Conservação
no Brasil ainda não possuem nenhum dos instrumentos de gestão, permanecendo anos sem
importantes orientações de planejamento previstas legalmente, embora seja sabido que em

)
(A

alguns casos há planos operativos e planos de
ação específicos.
Das 339 Unidades de Conservação estaduais e federais da Amazônia Legal, 95 encontram-se na classe 0; 98 na classe 1, sendo
que, destas, nove possuem algum dos Planos
e 89 Conselho Gestor e; finalmente, 146 encontram-se na classe 2, apresentando ambos os
instrumentos (Figuras 1 e 2). Dentre os planos,

dos instrumentos de g
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a
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Classificação dos
instrumentos
de gestão de
UCS FEDERAIS

Classe 1

29%

Classificação dos
instrumentos
de gestão de
UCS ESTADUAIS

Classe 1

Calsse 2

Classe 1

28%

Plano - 1
Conselho - 40

29%

Classe 2
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Plano - 8
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57%

Classe 0

33%

Classe 0

15%

Classe 0
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Figura 1: Porcentagem de
unidades de conservação
amazônicas por classe de
implementação: UCs federais e
estaduais (A), UCs federais (B) e
UCs estaduais (C).

UC

Classe 0

28%

38%

43%

Figura 2: UCs federais e estaduais da Amazônia Legal por classe de implementação.
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os mais usuais são os Planos de Manejo ou de
Gestão, presentes em 144 Unidades, e os menos usuais são os exclusivamente de uso público, presentes em apenas 1 (Tabela 1). Vê-se, assim, que 43% das UC amazônicas apresentam
ambos os instrumentos de gestão.
Dentre as categorias de UC, embora a
Resex seja a que mais apresenta UCs na classe
0, ou seja, sem nenhum dos instrumentos de
gestão (24), elas também o são em unidades na

classe 2. As Figuras 3 e 4 trazem traz em âmbito
federal e estadual (29), os percentuais por grupo e categoria em cada classe. Há que se atentar
que não há uma normalidade na distribuição do
número de unidades por categoria nem na instância federal nem na estadual: nas categorias
Reserva Ecológica federal (Resec) e em âmbito
estadual, a Reserva Ecológica (Resec), Área de
Relevante Interesse Ecológico (ARIE) e Reserva de Fauna (RFAU), por exemplo, contam

Tabela 01 - Número de UC com conselho e planos, por instância federal e estadual.
Conselho Gestor
consultivo

Esfera

78
77
155

Estadual
Federal

manejo ou
gestão
70
74
144

deliberativo
34
46
80

Classificação das UCS FEDERAIS

ARIE
FLONA

14,7

20,6

64,7

RDS

100

PARNA 7,7
REBIO
ESEC

20

100

RESEX 11,8
Proteção Integral

40

Uso Sustentável

40

41,2

65,4

10 10
13,3

80
20

66,7

RESEC

100

0

20

Classe 2

40
Classe 1

60
%

1
9
10

80

APA

35,7

1
1

100

120

Classe 0

Figura 3: Porcentagem de Ucs federais nas classes
0, 1 e 2, por categoria.

57,1

ARIE

7,1

100

FES

50

RDS

28

10

40

16

RESEX

56
11,5 19,2

69,2

PES

47,1

26,9

uso público

Classificação das UCS ESTADUAIS

Proteção Integral

Uso Sustentável

APA

Plano
utilização ou
acordo de gestão

18,6

REBIO

23,3

58,1

50

ESEC

33,3

20

16,7

70

RESEC

10

100

MONAT

33,3

33,3

RFAU

33,3

100

RVS

60

0

20
Classe 2

40

40

60
%
Classe 1

80

100

Classe 0

Figura 4: Porcentagem de Ucs estaduais nas
classes 0, 1 e 2, por categoria.
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cada uma com apenas uma unidade, ou seja, a
classificação de toda a categoria representa a situação de apenas uma unidade.
De qualquer forma, é perceptível que
em âmbito estadual, dentre as categorias com
maior número de unidades, APA (42), FES
(30), RDS (25), RESEX (26), PES (43), são
as Reservas Extrativistas, seguidas pelas Florestas e Áreas de Proteção Ambiental as que
mais possuem um maior percentual de unidades na classe 0, sendo 69%, 50% e 36%, respectivamente. Já, considerando o número de unidades em classe 2, destacam-se os PES, com
58% e as RDS com 56%. Em âmbito federal,
dentre as unidades que apresentam ambos os
instrumentos, destacam-se as ESECs (67%),
seguidas pelas Florestas Nacionais e PARNAs
(ambas com 65%).
Avaliando as UC amazônicas por grupo
(Figura 1), vê-se que as Unidades de Proteção Integral (UPI) encontram-se muito bem
representadas na classe 2: das 120 UPI, 63
apresentam ambos os instrumentos de gestão;
enquanto que aproximadamente 33% das 219
Unidades de Uso Sustentável (UUS) não pos(A)

Ranque

(B)

AM 1

2

AP 6

MA 7
RR 7

UFs

UFs

4

RO 5

30,8

PA 5

26,9

AP 6

20,0

RO 7

1

MA 8

0

RR 8

0
0

35,1

TO 4

7

TO 4

69,0

MT 3

7

PA 3

77,8

AM 2

13

AC 3

Ranque

AC 1

29

MT 2

Figura 5:
Ranqueamento
de Ufs a partir
da quantidade
e percentual
relativo de UCs
estaduais na
classe 2.

suem nenhum dos instrumentos e cerca de 30%
apresentam apenas um deles.
Em relação ao tipo de instrumento de
gestão por instância, vê-se que quase dois terços das UCs federais apresentam tanto Planos
de Manejo quanto Conselho Gestor (classe
2); sendo que das que possuem somente um
dos instrumentos, com exceção de uma, todas
apresentam Conselho Gestor. Isto se dá diante da importância do Conselho no processo de
elaboração e aprovação dos Planos. Essa importância repete-se no cenário estadual, onde
das 57 UC em classe 1, 49 possuem Conselho.
Nesse caso, a diferença mais evidente entre as
esferas é o avanço dos órgãos federais na aprovação dos instrumentos de gestão legais previstos, já que na instância estadual apenas um
terço das UCs estão na classe 2. Ainda, considerando ambas instâncias, a maioria das UCs
(cerca de 70%) instituíram primeiramente seu
Conselho Gestor.
Avaliando a implantação estadual das
UCs da Amazônia Legal (Figura 5), vê-se que
o Amazonas é o estado com o maior número de UCs em classe 2 – 29 das 42 Unidades
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amazonenses. Rondônia, por outro lado, é o estado com a maior quantidade de Unidades em
classe 0 – 43 das 50 do estado. Com relação ao
tempo de implementação (Figura 6), foi constatado que, até a consolidação total, ou seja,
implementação de ambos os instrumentos de
gestão, há uma média de 14 anos entre criação e
alcance da classe 2; sendo que a UC cuja implementação total foi feita mais rapidamente – em
3 anos – foi a RDS Uacari, enquanto as UCs
cuja obtenção de ambos os instrumentos foi
mais tardia, levando 52 anos entre sua criação e
a classe 2, foram Parque Nacional do Araguaia

e a Floresta Nacional Caxiuanã. Considerando
todas as UCs com ambos os instrumentos, o
tempo médio de transição da classe 1 para a 2 é
de quase cinco anos.
O intervalo entre 2008 e 2010 destaca-se
por ter sido o período no qual mais se criou
Conselhos Gestores: cerca de 36% de todos
os Conselhos foram criados nesses três anos.
Considerando os anos de publicação dos planos, quase metade (48,3%) dos mesmos foram
publicados entre 2010 e 2014, sendo que no
primeiro ano cabe destaque à aprovação de 27
dos 155 planos já publicados.

Figura 6: UCs federais e estaduais de classe 2 por tempo de obtenção de ambos os instrumentos.
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RECOMENDAÇÕES PARA
POLÍTICAS PÚBLICAS
As unidades de conservação contribuem significativamente como estratégia
de manejo, na manutenção da integridade
dos processos físico-químicos, dos processos ecológicos e evolutivos responsáveis pela
manutenção da biodiversidade e das cadeias
produtivas da sociobiodiversidade. Atualmente, como apresentado nesta análise, nem
todas essas áreas detém os dois principais
instrumentos de gestão legalmente previstos
e fundamentais na estratégia de conservação,
e ainda assim, contribuem ao seu propósito e
são indispensáveis na estratégia da mitigação
das mudanças climáticas.
Todavia, para impulsionar ainda mais
a implementação e consolidação destas áreas
contribuindo para a efetividade do manejo e
a conservação da sociobiodiversidade e dos
processos socioecológicos essenciais à vida
humana, faz-se indispensável a elaboração
de documentos de qualidade, participativos e
integrados; que contem com desenvolvimento, monitoramento e readaptação de programas e projetos propostos, e com solução dos
conflitos territoriais, dentre outros. Ainda, é
importante ressaltar que muitas destas Unidades, principalmente em âmbito estadual,
encontram intensa resistência por parte de
setores político-empresariais contrários à implementação das políticas socioambientais, o
que acarreta uma intensificação de desafios,
mesmo com a intensa atuação de movimen-

tos da sociedade organizada, associações comunitárias e técnicos do governo, por vezes
chegando até mesmo a tentativa de revogação
destas (ISA, 2016; 2018b), e a inexistência
desde instrumentos contribui nesta direção.
Como bem ressaltou o TCU (2015),
em relatório de auditoria específico sobre
a efetividade de Unidades de Conservação
na Amazônia, a criação de áreas protegidas
sem a efetiva implementação desses territórios leva à existência de ‘parques de papel’,
conceito cunhado para descrever a situação
de áreas que foram estabelecidas apenas formalmente, sem que tenham sido efetivamente consolidadas de forma a cumprir seus objetivos de criação e apresentar os resultados
esperados em termos de conservação da biodiversidade e aproveitamento do potencial
social e econômico.
Nesse sentido, em 2017, o TCU fez recomendações com o intuito de dotar as UCs
de insumos essenciais para que possam exercer suas funções e atingir os resultados esperados (TCU, 2017). O Tribunal reiterou que
“a expectativa é de que a melhoria na gestão
das UCs permita a essas áreas oferecer mais
resultados positivos ao meio ambiente. Isso
porque as UCs contribuem com a redução
do desmatamento e, consequentemente, das
emissões de gás carbônico, o que reduz o
aquecimento global e mitiga as consequências das mudanças do clima.”
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Grupos se reunem para tirar conclusões sobre a V Semana do Extrativismo, no último dia do
encontro, realizado na aldeia Tukayá, na Terra Indígena Xipaya (PA). O evento teve a participação de
ribeirinhos e indígenas da Terra do Meio, que discutiram com empresários e entidades interessadas
e ligadas à questão socioambiental, os processos de produção da Rede de Cantinas, cuja atuação
focada na otimização da atividade extrativista vem ganhando cada vez mais interesse das populações
tradicionais da floresta e de empresas interessadas em investir em atividades auto sustentáveis.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, o Brasil tem 721 Terras Indígenas em diferentes fases do procedimento
demarcatório[1], que ocupam uma extensão total de 117.426.348 hectares, 13,8% da extensão
territorial do Brasil. A maioria das Terras Indígenas reconhecidas pelo Estado brasileiro concentra-se na Amazônia Legal. São 424 terras
que totalizam 115.344.445 hectares, representando 23% do território amazônico e 98,25% da
extensão de todas as Terras Indígenas no país[2].
Principalmente devido aos modos tradicionais de vida dos povos indígenas e à sua sabedoria na gestão cotidiana de seus territórios, as
Terras Indígenas na Amazônia são fundamentais para a conservação da biodiversidade, da
manutenção de sistemas de agrobiodiversidade,
das condições climáticas em micro e macroescalas e na salvaguarda dos cursos d’água. Daí a
grande importância de políticas públicas que
incentivem os processos de gestão territorial e
ambiental nas Terras Indígenas, como a Política
Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de
Terras Indígenas (PNGATI)[3], que tem entre
seus objetivos “garantir e promover a proteção,
a recuperação, a conservação e o uso sustentável
dos recursos naturais das terras e territórios indígenas, assegurando a integridade do patrimônio
indígena, a melhoria da qualidade de vida e as
condições plenas de reprodução física e cultural
das atuais e futuras gerações dos povos indígenas, respeitando sua autonomia sociocultural”.

É um grande desafio concretizar os objetivos da gestão territorial e ambiental, considerando as diferentes dinâmicas internas
de cada povo, Terras Indígenas multiétnicas,
contextos regionais anti-indígenas, ausência
do Estado e, principalmente, as pressões e as
ameaças externas sobre os territórios indígenas. Para além desses desafios, há a própria
manutenção da PNGATI, já que, com o atual
governo de Bolsonaro, a Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável
do Ministério do Meio Ambiente foi extinta,
e não se sabe qual será o futuro desta política. O certo é que a PNGATI foi fruto de
uma luta de mais de dez anos das lideranças
e organizações indígenas e, após sua instituição, aumentou o número de projetos na área
de gestão territorial e ambiental.
Com intuito de dar visibilidade aos projetos de governança dos territórios indígenas,
foi realizado um levantamento dos projetos em
Terras Indígenas na Amazônia Brasileira na área
de gestão territorial e ambiental. Não se trata de
fazer uma análise qualitativa e crítica sobre o desenvolvimento e os resultados desses projetos e
dos vários sujeitos envolvidos no processo, como
proponentes, executores, financiadores, parceiros, entre outros; mas, sim, apresentar uma visão
geral dos projetos na área de gestão ambiental
que foram executados nas últimas décadas ou
que se encontram em fase de execução.

Sendo 118 em identificação; 43 identificadas; 74 declaradas; 486 homologadas e reservadas.
O restante, 1,75%, espalha-se pelas regiões Nordeste, Sudeste, Sul e os estados de Mato Grosso do Sul e Goiás.
[3]
A PNGATI foi instituída pelo decreto n.º 7.747, de 5 de junho de 2012.
[1]
[2]
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METODOLOGIA
O levantamento dos projetos em Terras
Indígenas na Amazônia Brasileira na área de
gestão territorial e ambiental foi realizado com
base nos dados do Sistema de Informações de
Áreas Protegidas (SisArp), banco de dados do
ISA que contempla as principais informações
sobre Terras Indígenas e Unidades de Conservação federais e estaduais no Brasil. O SisArp
integra 11 subsistemas temáticos e dois operacionais, que se relacionam com dados espaciais
do Laboratório de Geoprocessamento do ISA.
O sistema possibilita o resgate da informação
em diversos recortes espaciais (UF, Área Protegida, Bioma, Jurisdição Legal) e temáticos
(Terras Indígenas, Povos Indígenas, Unidades
de Conservação, Notícias, Projetos, Organizações Indígenas, Pressões e Ameaças, Processos
Judiciários, Atos Legislativos, entre outros).
O subsistema de Projetos apresenta informações de projetos ocorrentes em Terras Indígenas e Unidades de Conservação no Brasil.
Estes dados alimentam, simultaneamente, os
sites do Programa Monitoramento de Áreas
Protegidas do Instituto Socioambiental (ISA):
Povos Indígenas no Brasil (<https://pib.socio-

ambiental.org>); Terras Indígenas no Brasil
(<https://terrasindigenas.org.br>); e Unidade
de Conservação no Brasil (<https://uc.socioambiental.org>).
O monitoramento dos projetos é feito
por meio de pesquisa diária no Diário Oficial
da União, em busca de convênios e contratos
estabelecidos com instituições governamentais
e não governamentais e pesquisa em diversas
fontes, como sites de organizações indígenas,
de ONGs, de órgãos governamentais, instituições acadêmicas, notícias atuais cadastradas no
SisArp, entre outras.
Os projetos cadastrados no SisArp são
classificados de acordo com os diferentes enfoques prioritários: ambiente; cidadania e representação política; cultura; educação escolar;
geração de renda; infraestrutura; saúde e território.
São cadastrados projetos em Terras Indígenas em todo o Brasil. Nos últimos dez anos,
o maior número de projetos em Terras Indígenas no Brasil tem enfoque em Cultura, seguido
por Território, Ambiente e Geração de Renda,
conforme Tabela 1.
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Tabela 1. Número de Projetos em Terras Indígenas no Brasil por Enfoque nos últimos dez anos.
Enfoque

Cultura

Território

Ambiente

Geração de Renda

Cidadania e Representação Política
Infraestrutura
Saúde

Educação Escolar
Outros

Quantidade de Projetos
177
121
87
64
45
44
24
22
16

Fonte: SisArp – Sistema de Áreas Protegidas – janeiro/2019.

Cada enfoque tem suas subdivisões temáticas; no enfoque Território, são classificados os projetos na área de gestão territorial e
ambiental. Para essa pesquisa, os projetos com
enfoque na área de gestão territorial e ambiental foram divididos em cinco temáticas principais: gestão territorial e ambiental; diagnóstico/mapeamento; monitoramento/vigilância;
formação e conservação ambiental.

Até janeiro de 2019, foi cadastrado um
total de 1.964 projetos em Terras Indígenas no
Brasil; destes 53,8 % (1.057 iniciativas) são
referentes a projetos em Terras Indígenas na
Amazônia brasileira. O foco da análise são 169
projetos na área de gestão territorial e ambiental em Terras Indígenas na Amazônia.
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RESULTADOS
A pesquisa levantou 169 projetos com enfoque na área de gestão territorial e ambiental em
183 Terras Indígenas na Amazônia brasileira, sendo 28 projetos em processo de execução e 141 já
concluídos. Os projetos variam as datas de início de execução de 1988 a 2018, como demostra o
Gráfico 1.
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Gráfico 1. Número de projetos na área de gestão territorial e ambiental por ano inicial de execução
Fonte: SisArp – Sistema de Áreas Protegidas – janeiro/2019.

Como ilustra o gráfico 1, o boom de projetos na área de gestão territorial e ambiental na
Amazônia brasileira ocorreu em 2004, quando
foram iniciados 15 projetos, e, em 2014, já após
a instituição da PNGATI, quando ocorreu a
maior expansão de projetos nesta temática, com
28 iniciativas. Grande parte da expansão destes
projetos foi em decorrência do apoio financeiro
proporcionado pelo Ministério do Meio Am-

biente (MMA), por meio do Projeto Demonstrativo dos Povos Indígenas (PDPI). Em 2004,
o PDPI/MMA apoiou sete das 15 iniciativas,
e, em 2014, apoiou 22 (79%) dos 28 projetos,
iniciados naquele ano.
O PDPI foi um importante Programa do
MMA que visava melhorar a qualidade de vida
dos povos indígenas da Amazônia brasileira e
fortalecer a sustentabilidade econômica, social
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e cultural, em consonância com a conservação
dos recursos naturais de seus territórios, executado com apoio da cooperação técnica (GIZ)[4]
e financeira (KfW)[5] da Cooperação Internacional Alemã, no âmbito do Programa Piloto
para a Proteção das Florestas Tropicais do Brasileiro (PPG7), em parceria com a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia
Brasileira (Coiab).
Um dos grandes méritos do PDPI foi
fortalecer as organizações indígenas na experiência em conduzir e gerenciar projetos. Em
2004, o PDPI apoiou organizações indígenas
no desenvolvimento de projetos com enfoque
principal no monitoramento e vigilância, são
elas: União dos Povos Indígenas Sateré Mawé
e Munduruku (AM); Associação Comunitária
Canela (MA); Associação dos Povos Indígenas de Roraima (RR); Conselho das Aldeias
Wajãpi (AP) e Instituto Raoni (PA).
Em 2014, o PDPI apoiou 15 projetos
com enfoque principal em gestão ambiental e
territorial, que tiveram como proponentes diversas organizações indígenas da Amazônia,
como o Conselho Indígena de Roraima (RR);
a Associação dos Produtores Agroextrativistas
Hunikui do Caucho (AC); a Federação das
Organizações e Comunidades Indígenas do
Médio Purus (AM); a Associação Kaapor Ta

Hury do Rio Gurupi (MA), a Associação dos
Povos Indígenas Karipuna (RO), entre outras.
Assim como o PDPI, o PPTAL (Projeto
Integrado de Proteção às Populações e Terras
Indígenas da Amazônia Legal[6]) e a Carteira
Indígena de Projetos[7] foram importantes fontes de financiamentos para as organizações indígenas e indigenistas executarem projetos de
gestão territorial e ambiental, monitoramento e
vigilância, produção agroextrativista, entre outras temáticas.
De acordo com Beto Ricardo (1996),
após a promulgação da Constituição Federal de
1988 cresceu em todo país o número de organizações indígenas formalizadas com diretorias
eleitas em assembleias, estatutos registrados em
cartório e contas bancárias próprias. Segundo
ele, trata-se “da incorporação, por alguns povos indígenas, de mecanismos de representação
política por delegação, para poder lidar com
o mundo institucional, público e privado da
sociedade nacional e internacional e tratar de
demandas territoriais (demarcação e controle
de recursos naturais), assistenciais (saúde, educação, transporte e comunicação) e comerciais
(colocação de produtos no mercado)”.
Maria Helena Ortolan Matos (2007)
ressalta que “o grande desafio de projetos implementados em Terras Indígenas, sobretudo

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Kre ditanstalt für Wiederaufbau.
[6]
O PPTAL fez parte do PPG7 (Programa Piloto para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil) durante 13 anos e foi
encerrado em dezembro de 2008.
[7]
A Carteira de Projetos Fome Zero e Desenvolvimento Sustentável em Comunidades Indígenas foi uma ação do governo
federal, executada pelo MMA/Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável, SEDR e o Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome/ Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional/SESAN, com o
objetivo contribuir para a gestão ambiental das Terras Indígenas e a segurança alimentar e nutricional das comunidades
Indígenas em todo o território nacional.
[4]
[5]
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os que envolvem relações tripartites entre o
governo brasileiro, cooperações internacionais e povos indígenas, é efetuar diálogos realmente interculturais que superem os limites
de comunicação entre universos de significados distintos”.
Por maior que sejam os desafios e os percalços para que as organizações indígenas possam plenamente elaborar e executar projetos,
é fundamental que elas sejam as protagonistas

em todo o processo de desenvolvimento dos
projetos que afetam suas vidas e seus territórios.
Atualmente, na Amazônia Brasileira,
são contabilizadas 659 organizações indígenas, nas quais a maioria é de caráter étnico e
de base local (por aldeia ou Terra Indígena).
Os Tukano, os Ticuna, os Desana e os Baniwa
são povos indígenas que participam do maior
número de organizações indígenas, conforme
os dados da tabela 2.

Tabela 2. Cômputo de Povos por Organização Indígena no Brasil
Povos
Tukano

Quantidade de Organizações
Indígenas

Ticuna

Desana
Terena

Baniwa

54
48
45
43
41

Fonte: SisArp – Sistema de Áreas Protegidas – janeiro/2019.

PROJETOS DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL EM TERRAS
INDÍGENAS EM EXECUÇÃO
Foram identificadas 28 iniciativas de
gestão territorial e ambiental em execução
em Terras Indígenas na Amazônia Brasileira, nos quais todos os estados da Amazônia
Legal foram contemplados, como ilustra o
Mapa 1.

Dos 28 projetos em andamento, mais da
metade (16) tem como principal financiador o
Fundo Amazônia (FAM)[8]. São projetos com
período de execução diversas, com datas de inicio
que variam de 2014 a 2018, e datas de conclusão
entre 2017 a 2022, como detalha a Tabela 3.

O Fundo Amazônia tem por objetivo captar doações para investimentos não reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento, e de promoção da conservação e do uso sustentável da Amazônia Legal. Até 20%
dos recursos do FAM podem ser usados no apoio de projetos em outros biomas brasileiros e em outros países tropicais.

[8]
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Mapa 1. Projetos de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas em execução na Amazônia Brasileira.
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Tabela 3. Projetos de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas em execução na Amazônia Brasileira financiados pelo Fundo Amazônia.
Nome do Projeto

Terra Indígena

UF

Proponente

Ano
Inicial

Ano
Final

2015

2018

2015

2018

Fortalecimento da Gestão
Territorial e Ambiental
em Terras Indígenas da
Amazônia

Apyterewa, Galibi, Juminá,
Trincheira/Bacajá, Uaçá I e II,
Waiãpi

Projeto Alto Juruá

Kampa do Rio Amônea;
Kaxinawa/Ashaninka do Rio
Breu

AC

Apiwtxa –
Associação
Ashaninka do Rio
Amônia

Sociobiodiversidade
Produtiva no Xingu

Marãiwatsédé; Wawi; Xingu

MT

ISA – Instituto
Socioambiental

2014

2017

Gestão Ambiental
Sustentável das Terras
Indígenas do Estado do
Amazonas

Andirá-Marau; Apurinã km-124
BR-317; Banawá; Barreira da
Missão; Caititu; Camicuã; CoatáLaranjal; Deni; Diahui; Espírito
Santo; Igarapé Grande; Ipixuna;
Jarawara/Jamamadi/Kanamanti;
Maraã/Urubaxi; Marajaí; Méria;
Nhamundá-Mapuera; Nove de
Janeiro; Pirahã; São Pedro do
Sepatini; Tenharim Marmelos
(Gleba B); Tenharim/Marmelos;
Torá; Vale do Javari; Zuruahã

AM/
PA

Seind-AM –
Secretaria de
Estado para Povos
Indígenas

2014

2017

Acapuri de Cima; Deni; Espírito
Arapaima: Redes Produtivas Santo; Macarrão; Rio Biá; São
Domingos do Jacapari e Estação

AM

Opan – Operação
Amazônia Nativa

2015

2018

Amazônia Indígena
Sustentável

Igarapé Lourdes; Rio Guaporé;
Rio Negro Ocaia (reestudo); Rio
Negro/Ocaia; Zoró

RO/
MT

Kanindé –
Associação
de Defesa
Etnoambiental

2016

2020

Bem Viver Sustentável

Rio Paru d’Este; Tumucumaque;
Zo’é

2016

2019

Cadeias de Valor em Terras
Indígenas no Acre

Alto Rio Purus; Arara/Igarapé
Humaitá; Kaxinawa do Rio
Humaitá; Rio Gregório

Gestão e Governança de
Terras Indígenas nas Bacias
do Rio Negro e Xingu
IREHI – Cuidando dos
Territórios

Alto Rio Negro; Balaio; CuéCué/Marabitanas; Médio Rio
Negro I; Médio Rio Negro II;
Rio Apapóris; Rio Tea; Xingu;
Yanomami

Manoki; Marãiwatsédé; Menku;
Pirineus de Souza

TNC – The Nature
PA/AP Conservancy
International

Iepé-SP – Instituto
PA/AP de Pesquisa e
Formação Indígena
AC

CPI/AC –
Comissão PróÍndio do Acre

2016

2018

AM/
MT/
RR

ISA – Instituto
Socioambiental

2015

2019

MT

Opan – Operação
Amazônia Nativa

2016

2020
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Continuação da Tabela 3

Nome do Projeto
Gestão Territorial Indígena
no Sul do Amazonas
Território, Cultura e
Autonomia Kayapó

Consolidando a Gestão
Territorial e Ambiental em
Terras Indígenas

Terra Indígena
Água Preta/Inari; Apurinã
km-124 BR-317; Boca do Acre;
Caititu; Diahui; Ipixuna; Nove
de Janeiro; Tenharim do Igarapé
Preto
Kayapó; Las Casas

UF

Proponente

Ano
Inicial

Ano
Final

MT/
AM

IEB – Instituto
Internacional de
Educação do Brasil

2016

2020

PA

AFP – Associação
Floresta Protegida

2018

2019

CTI-SP – Centro
de Trabalho
Indigenista

2017

2019

CPI/AC –
Comissão PróÍndio do Acre

2018

2021

AM/
ISA – Instituto
MT/
Socioambiental
PA/RR

2018

2022

2015

2017

PA/
AM/
MA

Andirá-Marau; Krikati; Nova
Jacundá; Vale do Javari

Experiências Indígenas
de Gestão Territorial e
Ambiental no Acre

Igarapé do Caucho; Kampa do
Igarapé Primavera; Katukina/
Kaxinawa; Kaxinawa do Baixo
Jordão; Kaxinawa do Rio
Jordão; Kaxinawa Praia do
Carapanã; Kaxinawa Seringal
Independência; Kaxinawa/
Ashaninka do Rio Breu

Amazônia Socioambiental

Alto Rio Negro; Balaio;
Cachoeira Seca do Iriri; CuéCué/Marabitanas; Jurubaxi-Téa;
Kuruáya; Médio Rio Negro I;
Médio Rio Negro II; Panará;
Trincheira/Bacajá; Uneiuxi;
Wawi; Xingu; Xipaya; Yanomami

Proteção Etnoambiental de
Povos Indígenas Isolados
e de Recente Contato na
Amazônia

Piripkura; Vale do Javari; Zo’é

AC

MT/
AM/
PA

CTI-SP – Centro
de Trabalho
Indigenista

PROJETOS NA ÁREA DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL
CONCLUÍDOS NA AMAZÔNIA BRASILEIRA
Foram identificados 141 projetos concluídos com enfoque na área em gestão territorial e ambiental, executados no período
de 1988 a 2017. Os estados do Amazonas e
do Mato Grosso tiveram o maior número de
projetos já executados na área de gestão terri-

torial e ambiental, com, respectivamente, 40
e 37 projetos; seguidos pelo Pará (27), Acre e
Amapá (17) e Roraima (15). Tocantins foi o
estado com menos projetos executados, com
três iniciativas, conforme pode ser observado
no Gráfico 2.
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Gráfico 2. Número de projetos executados na área de gestão territorial e
ambiental por UF.
Fonte: SisArp – Sistema de Áreas Protegidas – janeiro/2019.

Ressalta-se que a soma do número de
projetos por Unidade da Federação (UF) ultrapassa o número de total de projetos, já que
há iniciativas que abrangem mais de um estado,
assim como Terras Indígenas com extensão territorial que ultrapassa os limites de mais de um
estado, como as TIs Tumucumaque (PA/AP),
Alto Turiaçu (MA/PA), Yanomami (AM/RR),
entre outras.
Com temporalidades de execução diversas, os anos iniciais de execução, dos 141 projetos concluídos, variam entre 1988 a 2017, e os
anos de encerramentos, de 1999 a 2017.
Os projetos concluídos foram divididos
em cinco temáticas principais: gestão territorial
e ambiental, monitoramento/vigilância, diagnóstico/mapeamento, formação e conservação
ambiental.
Gestão territorial e ambiental - contempla
as iniciativas de mobilização, articulação,

elaboração e execução de PGTAs (Planos
de Gestão Ambiental e Territorial). Foram
identificados 57 projetos, concluídos entre
os anos de 2002 a 2017.
Algumas Terras Indígenas (17) tiveram mais
de um projeto, como a TI Mamoadate (AC)
com dois projetos: Manxinerune Wuslahlu
Wtshijne – Nós, Manchineri, Cuidamos da
Nossa Terra (2004 a 2005), que teve como
proponente a Organização do Povo Indígena Manchineri (Manxinerune Ptohi Kajpaha Hajene), e Etnomapeamento para a
Terra Indígena Mamoadate (2015 a 2016),
proposto pela Comissão Pró-Índio do Acre.
Outro exemplo é a TI Alto Rio Negro (AM),
com três projetos concluídos, entre os quais
Diversidade Socioambiental na Amazônia:
governança, proteção e manejo de recursos
naturais (2008 a 2010), que teve como proponente o Instituto Socioambiental; e Plano de Gestão Territorial e Ambiental dos

Mapa 2. Projetos na área de gestão territorial e ambiental executados na Amazônia Brasileira.
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Kotiria (Wanano) e Kubeo do Alto Uaupes
(2014 a 2015), proposto pela Associação da
Escola Khumunu Wuu Kotiria/FOIRN.
Atualmente, os povos indígenas da TI Alto
Rio Negro estão em fase de conclusão do
PGTA, que está inserido no projeto Gestão e Governança de Terras Indígenas nas
Bacias do Rio Negro e Xingu (2015-2019).
As ações do projeto dividem-se em dois
componentes, sendo o primeiro composto
por um conjunto de ações para implantação
do Plano de Gestão do Parque Indígena do
Xingu, e o segundo tratando basicamente
da elaboração de PGTAs na região do Alto
Rio Negro e na Terra Indígena Yanomami.
Nove Terras Indígenas no bioma Amazônia, numa área superior a 24 milhões de hectares, atendendo a mais de 60 mil indígenas.
Monitoramento/vigilância – foram considerados os projetos que têm foco principal
na proteção territorial por meio de ações
de fiscalização, que podem envolver atividades de capacitação, manutenção dos limites das Terras Indígenas, excursões por
dentro do território para fiscalizar possíveis invasões, novos ordenamento territoriais das aldeias, entre outras. Foram identificados 35 projetos, concluídos entre os
anos de 2000 a 2016.
Das 37 iniciativas de monitoramento e vigilância, 15 foram projetos apoiados pelo
PDPI, em todos os estados da Amazônia,
com exceção do Tocantins. Os projetos tiveram sua execução iniciada entre os anos de
2003 e 2007, e encerramento entre os anos
2004 e 2009.

Diagnóstico/mapeamento – inclui nessa
temática projetos que tiveram entre suas
ações diagnósticos socioambientais, etnomapeamentos, etnozoneamentos, levantamentos etnoecológicos, que tinham
entre os seus objetivos gerar informações
para subsidiar os processos de gestão territorial e ambiental das Terras Indígenas.
Foram identificados 23 projetos nesse
tema, com financiamentos diversos, concluídos entre os anos de 2002 a 2017, que
tiveram como beneficiárias 34 Terras Indígenas nos estados do AP, MT, RO, RR,
AC, PA e AM.
Formação – foram contemplados nessa categoria projetos que incluíram ações de capacitação em gestão ambiental nas Terras Indígenas, formação de agentes ambientais ou
agroflorestais e capacitação para a proteção
do patrimônio indígena.
Foram levantados 15 projetos, concluídos entre os anos de 2002 a 2015. Como exemplos
temos o projeto Ações de Capacitação em
Gestão Ambiental nas Terras Indígenas Timbira, nas TIs Apinayé e Krikatí (MA), promovido pelo Centro de Trabalho Indigenista
entre 2004 e 2006, e o projeto Formação em
Gestão Territorial e Serviços Socioambientais no Xingu, no Parque Indígena do Xingu
(MT), que teve como proponentes a Associação Terra Indígena Xingu e o Instituto Socioambiental, realizado entre 2011 e 2014.
Conservação ambiental – os projetos classificados nessa temática envolvem as iniciativas
que contemplassem ações de conservação
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dos territórios indígenas e de criação ou consolidação de mosaicos de áreas protegidas.
Foram identificados 11 projetos, concluídos
entre os anos de 1999 a 2014. Alguns exemplos de projetos nessa área são:
 Conservação da Terra Indígena Uru-eu-wau-wau (RO), realizado entre os anos
de 2002 e 2003. Proposta da Kanindé
– Associação de Defesa Etnoambiental,
que teve apoio financeiro do FNMA/
MMA – Fundo Nacional do Meio Ambiente.
 Ações do Iepé para a Conservação Ambiental no Amapá e Norte do Pará (AP,
PA), desenvolvido entre 2007 e 2008.
Proposto pelo Iepé – Instituto de Pesquisa e Formação Indígena, com apoio da
Conservation International.

 Criação de Mosaico de Unidades de
Conservação e Terras Indígenas para o
Oeste do Amapá e Norte do Pará (PA,
AP), realizado entre 2006 e 2008. O Iepé
foi o proponente, e apoio do FNMA/
MMA.
 Consolidação, Proteção e Fiscalização do
Parque Indígena do Xingu e da Terra Indígena Panará (PA,MT), realizado entre
2009 e 2012. Proposto pelo ISA, o projeto teve o apoio da Blue Moon Fund e da
Environmental Defense Fund.
O Mapa 2 localiza as Terras Indígenas da
Amazônia que já tiveram concluídos projetos
na área de gestão territorial e ambiental, e a Tabela 4 apresenta o número de projetos levantados dentro de cada tema.

Tabela 4. Número de projetos concluídos por temática principal.
Temática principal
Gestão territorial e ambiental
Monitoramento/Vigilância
Diagnóstico/Mapeamento
Formação

Conservação Ambiental

Número de projetos
concluídos
57
35
23
15
11

Fonte: SisArp – Sistema de Áreas Protegidas – janeiro/2019.
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RECOMENDAÇÕES PARA
POLÍTICAS PÚBLICAS
No atual momento em que a humanidade sofre com temperaturas extremas, fruto
das mudanças climáticas causadas por práticas insustentáveis, como desmatamento,
queima de combustíveis fósseis, uso excessivo
de agrotóxicos, exploração mineral em larga
escala, entre outras, é primordial que o Estado cumpra seu papel constitucional, reconhecendo e demarcando as Terras Indígenas
que ainda têm demandas por regularização
fundiária, e promovendo políticas públicas
para a proteção destes territórios.
Em tempos de governo de extrema-direita, que busca restringir direitos sociais,
principalmente os territoriais dos povos indígenas, faz-se necessário união e mobilização das lideranças, organizações e comunidades indígenas e das organizações parceiras
para exigir que o Estado cumpra seu papel e
fortaleça a PNGATI, dotando recursos orçamentários para essa política e reativando
o Comitê Gestor da PNGATI[9], instituído
em 2013, mas inoperante desde 2016.
É essencial ampliar e criar programas
de financiamentos específicos para projetos na
área de gestão territorial e ambiental condu-

zidos por organizações indígenas, sendo fundamental que esses programas possibilitem às
organizações indígenas apresentar projetos em
formato mais simples, desburocratizando processos de gestão administrativa e financeira.
Projetos na área de gestão ambiental e
territorial, sejam para a elaboração ou a execução de PGTAs, ou para ações de monitoramento e vigilância, diagnósticos e mapeamento, formação e conservação ambiental
em Terras Indígenas, são processos longos
e dinâmicos, que requerem continuidade e
revisão constante, o que, muitas vezes, é dificultado pelo tempo limitado de execução
previsto nos projetos. Assim, faz-se necessário pensar processos de curto, médio e longo
prazo, para que as ações tenham continuidade e para que seus objetivos e resultados
sejam revisitados constantemente.
Por fim, deve-se ampliar e aprimorar
as políticas públicas que considerem a conectividade ambiental dos diversos ecossistemas
do bioma Amazônia e incentivem a criação
de mosaicos de áreas protegidas, comitês de
bacias hidrográficas e intercâmbios entre povos indígenas.

O Comitê Gestor da PNGATI foi instituído pela Portaria Interministerial n.º 1.701/2013. É composto por oito representantes dos órgãos e entidades da administração pública federal e oito representantes das organizações indígenas.

[9]
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