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INTRODUÇÃO
Atualmente, o Brasil tem 721 Terras In-

dígenas em diferentes fases do procedimento 
demarcatório[1], que ocupam uma extensão to-
tal de 117.426.348 hectares, 13,8% da extensão 
territorial do Brasil. A maioria das Terras Indí-
genas reconhecidas pelo Estado brasileiro con-
centra-se na Amazônia Legal. São 424 terras 
que totalizam 115.344.445 hectares, represen-
tando 23% do território amazônico e 98,25% da 
extensão de todas as Terras Indígenas no país[2].

Principalmente devido aos modos tradi-
cionais de vida dos povos indígenas e à sua sabe-
doria na gestão cotidiana de seus territórios, as 
Terras Indígenas na Amazônia são fundamen-
tais para a conservação da biodiversidade, da 
manutenção de sistemas de agrobiodiversidade, 
das condições climáticas em micro e macroes-
calas 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 indí-
genas, 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 indíge-
nas, respeitando sua autonomia sociocultural”.

É um grande desafio concretizar os ob-
jetivos da gestão territorial e ambiental, con-
siderando 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 indíge-
nas. Para além desses desafios, há a própria 
manutenção da PNGATI, já que, com o atual 
governo de Bolsonaro, a Secretaria de Extrati-
vismo e  Desenvolvimento Rural Sustentável 
do Ministério do Meio Ambiente foi extinta, 
e não se sabe qual será o futuro desta polí-
tica. O certo é que a PNGATI foi fruto de 
uma luta de mais de dez anos das lideranças 
e organizações indígenas e, após sua institui-
ção, aumentou o número de projetos na área 
de gestão territorial e ambiental.

Com intuito de dar visibilidade aos pro-
jetos 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 de-
senvolvimento e os resultados desses projetos e 
dos vários sujeitos envolvidos no processo, como 
proponentes, executores, financiadores, parcei-
ros, 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.

[1] Sendo 118 em identificação; 43 identificadas; 74 declaradas; 486 homologadas e reservadas.
[2] 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.
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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 Conser-
vação federais e estaduais no Brasil. O SisArp  
integra  11 subsistemas temáticos  e dois opera-
cionais, 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 Pro-
tegida, Bioma, Jurisdição Legal) e temáticos 
(Terras Indígenas, Povos Indígenas, Unidades 
de Conservação, Notícias, Projetos, Organiza-
ções Indígenas, Pressões e Ameaças, Processos 
Judiciários, Atos Legislativos, entre outros).

O subsistema de Projetos apresenta in-
formações de projetos ocorrentes em Terras In-
dígenas 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.socio-
ambiental.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, institui-
ções acadêmicas, notícias atuais cadastradas no 
SisArp, entre outras.

Os projetos cadastrados no SisArp são 
classificados  de acordo com os diferentes en-
foques prioritários: ambiente; cidadania e re-
presentação política; cultura; educação escolar; 
geração de renda; infraestrutura; saúde e terri-
tório. 

São cadastrados projetos em Terras Indí-
genas em todo o Brasil. Nos últimos dez anos, 
o maior número de projetos em Terras Indíge-
nas 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 Quantidade de Projetos
Cultura 177
Território 121
Ambiente 87
Geração de Renda 64
Cidadania e Representação Política 45
Infraestrutura 44
Saúde 24
Educação Escolar 22
Outros 16

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

Cada enfoque tem suas subdivisões te-
máticas; no enfoque Território, são classifica-
dos os projetos na área de gestão territorial e 
ambiental. Para essa pesquisa, os projetos com 
enfoque na área de gestão territorial e ambien-
tal foram divididos em cinco temáticas prin-
cipais: gestão territorial e ambiental; diagnós-
tico/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 ambien-
tal 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.

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. 
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Como ilustra o gráfico 1, o boom de pro-
jetos 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 Demons-
trativo 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, execu-
tado com apoio da cooperação técnica (GIZ)[4] 
e financeira (KfW)[5] da Cooperação Interna-
cional Alemã, no âmbito do Programa Piloto 
para a Proteção das Florestas Tropicais do Bra-
sileiro (PPG7), em parceria com a Coordena-
ção das Organizações Indígenas da Amazônia 
Brasileira (Coiab).

Um dos grandes méritos do PDPI foi 
fortalecer as organizações indígenas na expe-
riência 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 Indíge-
nas 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 di-
versas 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 fon-
tes de financiamentos para as organizações in-
dígenas e indigenistas executarem projetos de 
gestão territorial e ambiental, monitoramento e 
vigilância, produção agroextrativista, entre ou-
tras temáticas.

De acordo com Beto Ricardo (1996), 
após a promulgação da Constituição Federal de 
1988 cresceu em todo país o número de orga-
nizações indígenas formalizadas com diretorias 
eleitas em assembleias, estatutos registrados em 
cartório e contas bancárias próprias. Segundo 
ele, trata-se “da incorporação, por alguns po-
vos 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, edu-
cação, transporte e comunicação) e comerciais 
(colocação de produtos no mercado)”.  

Maria Helena Ortolan Matos (2007) 
ressalta que “o grande desafio de projetos im-
plementados em Terras Indígenas, sobretudo 

[4] Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
[5] 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.
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os que envolvem relações tripartites entre o 
governo brasileiro, cooperações internacio-
nais e povos indígenas, é efetuar diálogos re-
almente interculturais que superem os limites 
de comunicação entre universos de significa-
dos distintos”.

Por maior que sejam os desafios e os per-
calços para que as organizações indígenas pos-
sam plenamente elaborar e executar projetos, 
é fundamental que elas sejam as protagonistas 

[8] O Fundo Amazônia tem por objetivo captar doações para investimentos não reembolsáveis em ações de prevenção, mo-
nitoramento 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.

em todo o processo de  desenvolvimento dos 
projetos que afetam suas vidas e seus territórios.

Atualmente, na Amazônia Brasileira, 
são contabilizadas 659 organizações indíge-
nas, 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 Quantidade de Organizações 
Indígenas 

Tukano 54
Ticuna 48
Desana 45
Terena 43
Baniwa 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 Brasilei-
ra, 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.
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Tabela 3. Projetos de Gestão Territorial e Ambiental em Terras Indígenas em execução na Ama-
zônia Brasileira financiados pelo Fundo Amazônia.

Nome do Projeto Terra Indígena UF Proponente Ano 
Inicial

Ano 
Final

Fortalecimento da Gestão 
Territorial e Ambiental 
em Terras Indígenas da 
Amazônia

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

PA/AP
TNC – The Nature 
Conservancy 
International

2015 2018

Projeto Alto Juruá
Kampa do Rio Amônea; 
Kaxinawa/Ashaninka do Rio 
Breu

AC

Apiwtxa – 
Associação 
Ashaninka do Rio 
Amônia

2015 2018

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; Coatá-
Laranjal; 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

Arapaima: Redes Produtivas
Acapuri de Cima; Deni; Espírito 
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 PA/AP

Iepé-SP – Instituto 
de Pesquisa e 
Formação Indígena

2016 2019

Cadeias de Valor em Terras 
Indígenas no Acre

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

AC
CPI/AC – 
Comissão Pró-
Índio do Acre

2016 2018

Gestão e Governança de 
Terras Indígenas nas Bacias 
do Rio Negro e Xingu

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

AM/
MT/
RR

ISA – Instituto 
Socioambiental 2015 2019

IREHI – Cuidando dos 
Territórios

Manoki; Marãiwatsédé; Menku; 
Pirineus de Souza MT Opan – Operação 

Amazônia Nativa 2016 2020
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Nome do Projeto Terra Indígena UF Proponente Ano 
Inicial

Ano 
Final

Gestão Territorial Indígena 
no Sul do Amazonas

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

MT/
AM 

IEB – Instituto 
Internacional de 
Educação do Brasil

2016 2020

Território, Cultura e 
Autonomia Kayapó Kayapó; Las Casas PA AFP – Associação 

Floresta Protegida 2018 2019

Consolidando a Gestão 
Territorial e Ambiental em 
Terras Indígenas

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

PA/
AM/
MA

CTI-SP – Centro 
de Trabalho 
Indigenista

2017 2019

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

AC
CPI/AC – 
Comissão Pró-
Índio do Acre

2018 2021

Amazônia Socioambiental

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

AM/
MT/

PA/RR

ISA – Instituto 
Socioambiental 2018 2022

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

Piripkura; Vale do Javari; Zo’é
MT/
AM/
PA

CTI-SP – Centro 
de Trabalho 
Indigenista

2015 2017

 Continuação da Tabela 3

PROJETOS NA ÁREA DE GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL 
CONCLUÍDOS NA AMAZÔNIA BRASILEIRA

Foram identificados 141 projetos con-
cluídos com enfoque na área em gestão ter-
ritorial 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. 
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Ressalta-se que a soma do número de 
projetos por Unidade da Federação (UF) ul-
trapassa o número de total de projetos, já que 
há iniciativas que abrangem mais de um estado, 
assim como Terras Indígenas com extensão ter-
ritorial 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 diver-
sas, os anos iniciais de execução, dos 141 proje-
tos 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, diag-
nóstico/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 Indí-
gena Manchineri (Manxinerune Ptohi Ka-
jpaha 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 pro-
ponente o Instituto Socioambiental;  e Pla-
no de Gestão Territorial e Ambiental dos 
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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 Ges-
tão 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 Amazô-
nia, numa área superior a 24 milhões de hec-
tares, atendendo a mais de 60 mil indígenas.

Monitoramento/vigilância – foram consi-
derados os projetos que têm foco principal 
na proteção territorial por meio de ações 
de fiscalização, que podem envolver ativi-
dades de capacitação, manutenção dos li-
mites das Terras Indígenas, excursões por 
dentro do território para fiscalizar possí-
veis invasões, novos ordenamento territo-
riais das aldeias, entre outras. Foram iden-
tificados 35 projetos,  concluídos entre os 
anos de 2000 a 2016. 
Das 37 iniciativas de monitoramento e vi-
gilância, 15 foram projetos apoiados pelo 
PDPI, em todos os estados da Amazônia, 
com exceção do Tocantins. Os projetos tive-
ram 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, et-
nomapeamentos, etnozoneamentos, le-
vantamentos etnoecológicos, que tinham 
entre os seus objetivos  gerar informações 
para subsidiar  os processos de gestão ter-
ritorial e ambiental das Terras Indígenas. 
Foram identificados 23 projetos nesse 
tema, com financiamentos diversos, con-
cluídos entre os anos de 2002 a 2017, que 
tiveram como beneficiárias 34 Terras In-
dígenas nos estados do AP, MT, RO, RR, 
AC, PA e AM.

Formação – foram contemplados nessa cate-
goria projetos que incluíram ações de capa-
citação em gestão ambiental nas Terras In-
dígenas, formação de agentes ambientais ou 
agroflorestais e capacitação para a proteção 
do patrimônio indígena. 
Foram levantados 15 projetos, concluídos en-
tre os anos de 2002 a 2015. Como exemplos 
temos o projeto Ações de Capacitação em 
Gestão Ambiental nas Terras Indígenas Tim-
bira, nas TIs Apinayé e Krikatí (MA), pro-
movido pelo Centro de Trabalho Indigenista 
entre 2004 e 2006, e o projeto Formação em 
Gestão Territorial e Serviços Socioambien-
tais no Xingu, no Parque Indígena do Xingu 
(MT), que teve como proponentes a  Associa-
ção Terra Indígena Xingu e o Instituto Socio-
ambiental,  realizado entre 2011 e 2014.

Conservação ambiental – os projetos classifi-
cados nessa temática envolvem as iniciativas 
que contemplassem ações de conservação 
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dos territórios indígenas e de criação ou con-
solidação de mosaicos de áreas protegidas. 
Foram identificados 11 projetos, concluídos 
entre os anos de 1999 a 2014. Alguns exem-
plos 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 Am-
biente.

 � Ações do Iepé para a Conservação Am-
biental no Amapá e Norte do Pará (AP, 
PA), desenvolvido entre 2007 e 2008. 
Proposto pelo Iepé – Instituto de Pesqui-
sa 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 In-
dígena Panará (PA,MT), realizado entre 
2009 e 2012. Proposto pelo ISA, o proje-
to 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 Ta-
bela 4 apresenta o número de projetos levanta-
dos dentro de cada tema.

Tabela 4. Número de projetos concluídos por temática principal.

Temática principal Número de projetos 
concluídos

Gestão territorial e ambiental 57
Monitoramento/Vigilância 35
Diagnóstico/Mapeamento 23
Formação 15
Conservação Ambiental 11

Fonte: SisArp – Sistema de Áreas Protegidas –  janeiro/2019.
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No atual momento em que a humani-
dade sofre com temperaturas extremas, fruto 
das mudanças climáticas causadas por prá-
ticas insustentáveis, como desmatamento, 
queima de combustíveis fósseis, uso excessivo 
de agrotóxicos, exploração mineral em larga 
escala, entre outras, é primordial que o Es-
tado cumpra seu papel constitucional, reco-
nhecendo 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 in-
dígenas, faz-se necessário união e mobiliza-
ção das lideranças, organizações e comuni-
dades indígenas e das organizações parceiras 
para exigir que o Estado cumpra seu papel e 
fortaleça a PNGATI, dotando recursos or-
çamentários 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-

RECOMENDAÇÕES PARA 
POLÍTICAS PÚBLICAS

zidos por organizações indígenas, sendo fun-
damental que esses programas possibilitem às 
organizações indígenas apresentar projetos em 
formato mais simples, desburocratizando pro-
cessos de gestão administrativa e financeira.

Projetos na área de gestão ambiental e 
territorial, sejam para a elaboração ou a exe-
cução de PGTAs, ou para ações de monito-
ramento e vigilância, diagnósticos e mape-
amento, formação e conservação ambiental 
em Terras Indígenas, são processos longos 
e dinâmicos, que requerem continuidade e 
revisão constante, o que, muitas vezes, é di-
ficultado pelo tempo limitado de execução 
previsto nos projetos. Assim, faz-se necessá-
rio pensar processos de curto, médio e longo 
prazo, para que as ações tenham continui-
dade e para que seus objetivos e resultados 
sejam revisitados constantemente.

Por fim, deve-se ampliar e aprimorar 
as políticas públicas que considerem a conec-
tividade ambiental dos diversos ecossistemas  
do bioma Amazônia e incentivem a criação 
de mosaicos de áreas protegidas, comitês de 
bacias hidrográficas e intercâmbios entre po-
vos indígenas.

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