
©
 M

ar
co

s W
es

ley
 / 

IS
A

O ESTADO DAS

Á R E A S
PROTEGIDAS

TERRAS +
um raio-x da consolidação
territorial das Terras Indígenas
na Amazônia Legal
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

* Nucleo de Estudos de População ‘Elza Berquó’ NEPO/Unicamp

Fevereiro, 2019



Terras +: um raio-x da consolidação territorial das Terras Indígenas na Amazônia Legal2

INTRODUÇÃO
As Terras Indígenas representam apro-

ximadamente 13,8% do território nacional. 
São  721 áreas, ocupando uma extensão total 
de 1,174 milhão km². Embora estejam presen-
tes em todas as regiões do Brasil, certamen-
te 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 conserva-
ção ambiental e as pressões que vivenciam é um 
grande desafio. Não há, até o momento, nenhu-
ma ferramenta que permita comparações siste-
máticas 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 in-
formações desagregadas sobre cada TI. 

Contudo, duas plataformas de infor-
mação importantes sobre Terras Indígenas 
estão disponíveis: Terras Indígenas no Brasil 
(<http://terrasindigenas.org.br>), lançada no  
final de 2011 pelo Programa de Monitora-
mento 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 im-
portante 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 Con-
venção Sobre Diversidade Biológica. Indicado-
res de segurança legal também fazem parte da 
plataforma Landmark (2019), que disponibili-
za informações críticas sobre territórios indíge-
nas 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 sistemá-
ticas entre a situação das diferentes terras é algo 
inédito. Neste sentido, o Programa de Monito-
ramento de Áreas Protegidas, em parceria com 
o Núcleo de Estudos de População da Uni-
camp (Nepo), elaborou um sistema composto 
por sete indicadores com objetivo de abordar 
os principais vetores de equilíbrio de uma Ter-
ra Indígena: estabilidade jurídica, integridade 
ambiental, integridade ambiental no entor-
no da Terra Indígena, integridade territorial, 
presença de obras, obras planejadas e gover-
nança indígena. 
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METODOLOGIA
Batizado de Terras+, esse sistema de in-

dicadores 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 Le-
gal. O sistema conta com uma plataforma inte-
rativa on-line em que indicadores podem ser vi-
sualizados tanto por meio de gráficos dinâmicos 
quanto de um mapa, possibilitando a compara-
ção entre terras, temas e regiões (conheça o sis-
tema completo em: <http://terrasmais.eco.br>).

A construção dos indicadores levou em 
conta a disponibilidade, a efetividade e a con-
fiabilidade de dados secundários que pudessem 
retratar características gerais da situação terri-
torial, ambiental e de governança de cada Terra 
Indígena quanto ao grau de estabilidade insti-
tucional, legal e ambiental. A principal base de 
dados utilizada foi o Sistema de Áreas Prote-
gidas (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 diferen-
tes informações compiladas a partir do SisArp. 

Essas informações incluem o cruzamento de 
outras fontes com as bases espaciais do Pro-
grama de Monitoramento de Áreas Protegi-
das. Cada indicador neste sistema funciona 
como uma medida primária de um tema es-
pecífico. Para realizar a síntese das informa-
ções 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 sis-
tema possui um esquema de peso para suas 
diferentes variáveis. Scandar, Januzzi e Silva 
(2006) lembram que sistemas de indicadores 
podem contemplar vários indicadores primá-
rios ou analíticos mais específicos. 

As informações utilizadas para cada 
tema analisado são de fontes bastante dis-
tintas e também em diversos formatos, como 
porcentagens, descrições por valores boo-
leanos, 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 in-
dicadores. 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 en-
tre as variáveis.
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RESULTADOS
Foram analisadas 33 variáveis no total. O conjunto desses indicadores mostra quais são os ve-

tores 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  In-
dígena e sua segurança jurídica, por exemplo, 
foram analisadas por meio do indicador esta-
bilidade jurídica. O indicador avalia a etapa de 
reconhecimento da Terra Indígena, a existência 
de ações judiciais contestando o reconhecimen-
to 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 ca-
minhem 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 reconhecimen-
to 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 Indí-
gena, ainda tem um peso significante na deter-
minação da nota final a existência de proces-
sos judiciais sobre o reconhecimento da área. 
Em geral, TIs declaradas mas com processos 
judiciais apresentaram notas finais de estabi-
lidade 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 en-
contravam 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 homo-
logada – seu desempenho foi de 0,45 no in-
dicador estabilidade jurídica. Embora tenha 
sido homologada em 2013, a demarcação da 
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TI encontra-se judicializada, influenciando 
diretamente na ausência de registro da área 
no cartório de imóveis e na SPU – no entan-
to, 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 homologa-
da em 2016, contudo ela não possui registro e 
ainda está judicializada.

Das dez TIs que tiveram pior desempe-
nho em 2015, as seis piores estavam somente 

identificadas e ainda possuíam processos judi-
ciais, 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 esta-
bilidade jurídica é de consolidação. No caso, 
86% das TIs analisadas pelo Terras+ apresen-
tam uma nota maior que 0,8 para este indica-
dor, 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 Ter-
ra 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 especi-
ficamente, dos programas Prodes Amazônia e 
Prodes Cerrado para 2017. Foi analisado, tam-
bém, o montante acumulado de desmatamento 
e degradação da vegetação (Cerrado) em pro-
porção 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 Quei-
madas do Inpe. Para fins de elaboração de uma 
métrica que auxiliasse na construção do indica-
dor, foi utilizada uma série histórica que vai de 
1999 até o ano em análise, baseada nas observa-

ções realizadas pelo satélite de referência. O ob-
jetivo 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 aná-
lise pelo valor do desvio-padrão. Normalizado 
dentro da escala adotada para o sistema de indi-
cadores, 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 sen-
sor MODIS (Moderate-Resolution Imaging 
Spectroradiometer), Global Burned Area Pro-
duct. MODIS é um instrumento para moni-
toramento de alterações na atmosfera e na su-
perfície da Terra, presente nos satélites Terra e 
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Aqua.  Para efeito do cálculo do indicador, con-
siderou-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, aler-
tando para um certo risco em relação à ocor-
rência de focos de calor além do normal, como 
avaliando a degradação causada por incêndios 
florestais onde há mudança na estrutura da ve-
getação. 

Um exemplo claro da complementarida-
de 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 quei-
mada 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 Ter-
ras 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 indi-
cador 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 bai-
xa, registrando uma nota de 0,59. O que este in-
dicador 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 integrida-
de 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 me-
nor 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 in-
tegridade ambiental estão no chamado arco 
do desmatamento, área com maior concen-
tração 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 apre-
senta 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 Ter-
ras 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 entor-
no. Esse é o caso de 82% das TIs analisadas em 



9Terras +: um raio-x da consolidação territorial das Terras Indígenas na Amazônia Legal

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 homo-
logadas. 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 integri-
dade ambiental no entorno é diretamente in-
fluenciada pela presença de outras áreas prote-
gidas no entorno das TIs analisadas, uma vez 
que a presença de Unidades de Conservação ou 
de outras Terras Indígenas vizinhas ajuda a for-
talecer 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 cate-
gorias de UCs. O painel de indicadores Terras+ 
apresenta números interessantes sobre conecti-
vidade de territórios, mostrando que a presen-
ça de mosaicos e de áreas protegidas contíguas 
tem um papel fundamental na manutenção da 
integridade ambiental.

As piores performances nesse indicador fo-
ram 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).



Terras +: um raio-x da consolidação territorial das Terras Indígenas na Amazônia Legal10
Fi

gu
ra

 3
: I

nt
eg

rid
ad

e 
Am

bi
en

ta
l n

o 
en

to
rn

o.



11Terras +: um raio-x da consolidação territorial das Terras Indígenas na Amazônia Legal

INTEGRIDADE TERRITORIAL

Somente 38% das TIs tiveram uma 
boa performance no indicador de integrida-
de 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 influencia-
da 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 rodo-
vias 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 (Lauran-
ce et al., 2009; 2015; 2017). A situação é ainda 
pior quando essas estradas cortam os territó-
rios indígenas, tornando-se porta de entrada de 
múltiplas pressões. Esse tipo de obra interrom-
pe 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 en-
torno. Atividades de mineração foram consi-
deradas 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, hidrelé-
tricas, 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. 



Terras +: um raio-x da consolidação territorial das Terras Indígenas na Amazônia Legal12
Fi

gu
ra

 4
: I

nt
eg

rid
ad

e 
Te

rri
to

ria
l.



13Terras +: um raio-x da consolidação territorial das Terras Indígenas na Amazônia Legal

Fi
gu

ra
 5

: P
re

se
nç

a 
de

 o
br

as
.



Terras +: um raio-x da consolidação territorial das Terras Indígenas na Amazônia Legal14

OBRAS PLANEJADAS

Já a existência de empreendimentos fu-
turos foi avaliada por meio do indicador obras 
planejadas. Quando se fala em empreendi-
mentos 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 con-
solidação 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 existên-
cia de mecanismos das comunidades indígenas 
para exercerem a governança de seus territórios. 
Entre os critérios analisados estão a existência 
de organizações ou associações das comunida-
des, 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 en-
tre um dos principais desafios das populações 

indígenas com Terras Indígenas já demarca-
das. 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 in-
tegridade do patrimônio indígena. Ainda há 
muito a se avançar, embora 78% das TIs ana-
lisadas no painel tenham organizações indí-
genas, 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+.
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Governo, comunidades indígenas e 
parceiros locais vão se beneficiar desse sis-
tema 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 ins-
trumento de transparência pública que pode 
ser apropriado por toda a sociedade, sobre-
tudo 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 im-
portante para aprimorar o monitoramento 
de seus territórios e assegurar seus direitos 
constitucionais.

O acesso a informações primárias de 
qualidade também tem sido uma barrei-

RECOMENDAÇÕES PARA 
POLÍTICAS PÚBLICAS

ra para formular indicadores e informações 
quantitativas mais acuradas. 

No entanto, relativamente poucas ins-
tituições coletam informações sobre povos 
indígenas ou têm capacidade de disponibi-
lizar e compartilhar os dados que são pro-
duzidos. Esse é um desafio que deve ser en-
frentado, por um lado, pelo fortalecimento 
da sociedade civil, incluindo organizações 
indígenas e seus parceiros, e, de outro, por 
meio da consolidação da transparência e res-
ponsabilidade governamental. 

Recomenda-se, nesse sentido, o fortale-
cimento de redes de troca de informações sobre 
as áreas protegidas com o objetivo de melhorar 
tanto o acompanhamento das políticas públi-
cas e das ameaças a esses territórios quanto 
como instrumento de produção de narrativas. 
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