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TERRAS INDÍGENAS DO BRASIL 
Fonte:  https://earth.google.com/web 
 

 
 
O Brasil é um dos países mais sociodiversos do mundo e hoje abriga 252 povos indígenas, 
falantes de mais de 150 línguas diferentes. 
 
Hoje são 896.917 indígenas (IBGE, 2010), a maior parte deles vivendo em Terras Indígenas, 
de norte a sul do Brasil. Essas áreas representam cerca de 13,8% do território nacional e 
23% da Amazônia Legal. 
 
Elas também são essenciais para a sobrevivência dos povos e para conservação 
ambiental em todos os biomas brasileiros: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, 
Pampa e Pantanal. 
 
Os povos indígenas têm garantidos na Constituição Federal os direitos originários sobre as 
terras que ocupam tradicionalmente e compete ao Estado brasileiro demarcá-las, proteger 
e fazer respeitar todos os seus bens. 
 
Cada uma das etapas de demarcação tem um prazo para acontecer, mas ele jamais é 
respeitado. Muitas terras ainda não chegaram ao final desse processo e seus povos lutam 

http://pib.socioambiental.org/pt/c/quadro-geral
http://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/linguas/introducao
https://pib.socioambiental.org/pt/c/0/1/2/populacao-indigena-no-brasil
https://pib.socioambiental.org/pt/c/0/1/2/populacao-indigena-no-brasil
https://pib.socioambiental.org/pt/c/terras-indigenas/introducao/o-que-sao-terras-indigenas
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/brasil#onde
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/faq/tis-e-meio-ambiente
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/faq/tis-e-meio-ambiente
https://pib.socioambiental.org/pt/c/direitos/constituicoes/direito-a-terra
https://pib.socioambiental.org/pt/c/direitos/constituicoes/direito-a-terra
https://pib.socioambiental.org/pt/c/terras-indigenas/demarcacoes/como-e-feita-a-demarcacao-hoje
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por décadas, vivendo ameaçados em seus próprios territórios. 
 
Ao mesmo tempo, muitas Terras Indígenas sofrem com invasões de mineradoras, 
pescadores, caçadores, madeireiras e posseiros. Outras são cortadas por estradas, 
ferrovias, linhas de transmissão ou inundadas por usinas hidrelétricas. 
 
Xingu 
Território Indígena na Amazônia 
 

     
 
O Território Indígena do Xingu (TIX) abrange hoje um conjunto de quatro Terras 
Indígenas contínuas que inclui o Parque Indígena do Xingu (PIX), a Terra Indígena Wawi, 
a Terra Indígena Batovi e a Terra Indígena Pequizal do Naruvôtu, nas quais habitam 
aproximadamente 7 mil pessoas de 16 povos diferentes:  
Aweti, Ikpeng, Kalapalo, Kamayura, Kawaiwete, Kisêdjê, Kuikuro, Matipu, Mehinako, Nafukua,
 Naruvôtu, Tapayuna, Trumai, Wauja, Yawalapiti e Yudja, falantes línguas diferentes. 
 
O Território é hoje uma "ilha de floresta" em meio ao pasto e à monocultura que 
caracterizam a ocupação predatória da região. A degradação ambiental e o desmatamento 
no entorno têm preocupado os indígenas que, organizados em associações, lutam pela 
proteção do território e pela sustentabilidade do Rio Xingu e afluentes. 
 
 
 
 
 
 
 

https://pib.socioambiental.org/pt/c/terras-indigenas/introducao/o-que-sao-terras-indigenas
https://pib.socioambiental.org/pt/c/terras-indigenas/introducao/o-que-sao-terras-indigenas
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3908
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/4103
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/4102
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/4174
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/aweti
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/ikpeng
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/kalapalo
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/kamaiura
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/kawaiwete?l=pt&povo=kaiabi
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/kisedje
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/kuikuro
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/matipu
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/mehinako
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/nahukua
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/naruvotu
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/tapayuna
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/trumai
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/wauja
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/yawalapiti
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/yudja
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Caramuru/Paraguassu 
Terra Indígena na Mata Atlântica 
 

  
 
A Reserva Indígena Caramuru-Paraguassu é habitada por 2,8 mil pessoas (Siasi/Sesai, 
2014) do povo Pataxó Hã-Hã-Hãe e está localizada no sul do estado da Bahia.  
 
A área foi reservada em 1926, mas não demorou muito para que fosse invadida por não 
indígenas. Nas décadas de 1970 e 1980, o governo da Bahia concedeu 186 títulos de 
propriedade a fazendeiros que ali estavam. A partir de então, os Pataxó Hã-Hã-Hãe 
iniciaram uma longa batalha pela retomada de suas terras, que estavam degradadas por 
pastos e plantações de cacau. 
 
A luta judicial pela anulação dos títulos se arrastou por décadas e os conflitos fundiários 
perduraram até 2012, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) anulou os títulos doados a 
fazendeiros, que foram obrigados a deixar a Terra Indígena. Ainda em 2016, havia cerca de 
dois mil ocupantes não indígenas na TI Pataxó Hã-Hã-Hãe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3791
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/pataxo-ha-ha-hae
https://pib.socioambiental.org/pt/c/terras-indigenas/introducao/o-que-sao-terras-indigenas
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Marãiwatsédé 
Terra Indígena no Cerrado 
 

  
 
A Terra Indígena Marãiwatsédé, situada no Mato Grosso, é tradicionalmente ocupada por 
781 pessoas do povo Xavante (Siasi, 2013). No total, são cerca de 18 mil Xavante 
(Siasi/Sesai, 2014), vivendo em outras nove Terras Indígenas. 
 
Na língua xavante Marãiwatsédé significa "mata densa", termo que já não descreve a 
paisagem local, porque foi intensamente desmatada por invasores desde a "Marcha para o 
Oeste, nos anos 1940. Em 1961, uma fazenda foi instalada em Marãiwatsédé e os Xavante 
foram transferidos à força para outras áreas. 
 
Inhacapetum 
Terra Indígena no Pampa 
 
 

  
 
 
A Reserva Indígena Inhacapetum, no estado do Rio Grande do Sul, tem apenas 236 hectares 
e é lar para 145 Guarani Mbya (Sesai, 2013). Entre os Guarani Mbya, que somam cerca de 
13.000 pessoas no Brasil (Sesai, 2013), essa terra é conhecida como Ko'enju, e está nas 
proximidades de um dos patrimônios culturais desse povo, nas Ruínas de São Miguel das 
Missões: Tava Mirĩ, "casa de pedra", onde os antepassados guarani viveram e deixaram 
suas marcas. 

https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/4019
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/xavante
https://pib.socioambiental.org/pt/c/terras-indigenas/introducao/o-que-sao-terras-indigenas
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/xavante/1159
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/5123
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani-mbya
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Aqui, às margens do Rio Inhacapetum, os Guarani desenvolvem iniciativas de valorização 
de seu modo de existência, como os documentários "Uma aldeia, duas caminhadas", 
"Bicicletas de Ñanderu" e o curta "Nós e cidade". 
 
Os Guarani são um dos povos com maior presença no Brasil e na América Latina, em um 
território que se estende desde o litoral do Oceano Atlântico até a Cordilheira dos Andes. 
 
Alto Rio Negro 
Terra Indígena na Amazônia 
 

  
 
Localizada no Noroeste do estado do Amazonas, a Terra Indígena Alto Rio Negro é habitada 
por mais de 26 mil pessoas (Siasi/Sesai, 2013) de 20 povos distintos:   
Arapaso, Bará, Barasana, Desana, Karapanã, Kotiria, Kubeo, Makuna, Mirity-
tapuya, Piratapuya, Siriano, Tukano, Tuyuka, Baniwa, Baré, Koripako, Tariana, Warekena, Hu
pda e Yuhupde. 
 
Essa terra compõe com outras terras e com o Parque Nacional do Pico da Neblina, um 
corredor de 24 milhões de hectares de floresta, na fronteira com a Colômbia. 
 
As etnias do Rio Negro falam mais de 20 idiomas pertencentes a três famílias 
linguísticas (Tukano Oriental, Aruak e Maku), além do Nheengatu, língua geral falada 
principalmente pelos Baré e Warekena. Em 1987, esses povos, representados por mais de 
80 organizações, criaram a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn) 
para defender seus direitos e buscar a sustentabilidade e o bem estar das comunidades. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o3VljE4NJcY
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/4068
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/arapaso
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/bara
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/barasana
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/desana
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/karapana
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kotiria
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kubeo
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/makuna
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/mirity-tapuya
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/mirity-tapuya
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/pira-tapuya
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/siriano
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/tukano
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/tuyuka
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/baniwa
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/bare
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/koripako
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/tariana
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/warekena
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/hupda
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/hupda
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/yuhupde
https://uc.socioambiental.org/uc/5070
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/etnias-do-rio-negro
https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/linguas/troncos-e-familias
https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/linguas/troncos-e-familias
http://www.foirn.org.br/


6 
 

Tenondé Porã 
Terra Indígena na Mata Atlântica 
 

  
 

Pouco se fala sobre a presença indígena em São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil. 
Aqui existem indígenas de diversos povos, além duas Terras Indígenas do povo Guarani. 
Uma delas é a TI Tenondé Porã, onde vivem 1200 Guarani. 
 
Com o crescimento das cidades, esse território passou a sofrer muitas pressões. Na década 
de 1980 os Guarani passaram a lutar pela regularização de suas terras, Barragem e Guarani 
do Krukutu, cada uma com apenas 26 hectares. 
 
Após uma forte campanha da Comissão Guarani Yvyrupa, em 2016 Tenondé Porã foi 
finalmente declarada como Terra Indígena. Nas aldeias retomadas, os Guarani estão 
recuperando a biodiversidade com sua agricultura tradicional: só na aldeia Kalipety mais 
de 50 variedades de batatas são cultivadas pela comunidade. 
 
Évare I 
Terra Indígena na Amazônia 
 

  
 
No Estado do Amazonas, a Terra Indígena Évare I é habitada por 18.086 pessoas Ticuna 
(Funai, 2011),o povo mais numeroso na Amazônia brasileira, com um total de 53,5 mil 

https://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3707
http://www.yvyrupa.org.br/
http://multiplica.org/uma-aldeia-para-o-futuro-kalipety
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3661
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pessoas (Siasi/Sesai, 2014) em mais de 20 Terras Indígenas no Brasil. Há comunidades 
ticuna também na Colômbia e no Peru. 
 
Segundo a mitologia deste povo, os primeiros Ticuna foram pescados pelo herói-criador Yo'i 
num igarapé chamado Eware e por isso se autodenominam Magüta, "gente pescada com 
vara". Évare ou Eware, em sua língua, foi o nome dado a duas terras ticuna no Brasil, porque 
estão nas margens do Rio Solimões, região de origem dos Ticuna. 
 
Com uma história marcada pela presença violenta de seringueiros, pescadores e 
madeireiro, foi somente nos anos 1990 que a maioria das terras ticuna foi reconhecida 
oficialmente. Hoje, enfrentam o desafio de garantir a sustentabilidade socioambiental de 
suas áreas e de fortalecer sua rica cultura, que se expressa, por exemplo, na língua, em 
seus desenhos no tuluri (casca de árvore), esculturas em madeira, nas máscaras rituais e 
na música. 
 

  
 
Andirá Marau 
Terra Indígena na Amazônia 
 
A Terra Indígena Andirá-Marau situa-se no Médio Rio Amazonas, na divisa do estado do 
Amazonas com o Pará. É o território tradicional dos Sateré-Mawé, uma população de 13.350 
pessoas (CGTSM, 2014), que também vive em zonas urbanas no estado do Amazonas. 
 
Os Sateré-Mawé são os inventores da cultura do guaraná: eles domesticaram a trepadeira 
silvestre Paullinia cupana, criaram o processo para seu beneficiamento e permitiram que 
hoje o guaraná seja consumido em todo mundo. O guaraná, ou waraná em sua língua, é 
uma planta nativa cuja ocorrência coincide precisamente com o território tradicional Sateré-
Mawé. 
 

https://pib.socioambiental.org/pt/c/terras-indigenas/introducao/o-que-sao-terras-indigenas
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/ticuna/1949
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/ticuna/1349
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/ticuna/2400
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3580
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/satere-mawe
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/satere-mawe/968
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Ao longo de mais 300 anos de contato com os não indígenas, os Sateré-Mawé enfrentaram 
muitas pressões e, atualmente, vêm sofrendo com a grilagem e a exploração ilegal de 
madeira em sua terra. Além disso, projetos de construção de barragens na Bacia do Rio 
Tapajós poderão impactar esta terra. 
 
Awá 
Terra Indígena na Amazônia 
 

  
 Terra Indígena Awá, no noroeste do Maranhão, abrange o pouco do que resta da floresta 
amazônica nesse estado. Aqui vivem os Awá-Guajá, um dos povos mais ameaçados do 
mundo, mas que segue lutando para manter a floresta em pé. Eles falam uma língua 
da família Tupi-Guarani e têm uma população estimada em 468 pessoas (Siasi/Sesai, 2014), 
vivendo nessa e em outras quatro terras. Também há evidências de vários grupos awá-
guajá em isolamento voluntário. 
 
Ao longo do processo de demarcação, iniciado em 1985, a TI Awá foi sendo invadida por 
madeireiros, posseiros, fazendeiros e caçadores ilegais. Sua cobertura florestal foi 
devastada, trazendo consequências graves aos Awá-Guajá, cujo modo de existência 
depende, essencialmente, da caça e da coleta de frutos da floresta, praticam pouco a 
agricultura. 
 
Em 2014 os ocupantes não indígenas foram retirados daqui, mas a existência de estradas 
ilegais têm permitido novas invasões - que fazem aumentar o desmatamento e queimadas. 
Em 2015, incêndios afetaram 57,5% dessa terra. 
 
 
 
 
 
 

https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3608
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/guaja
https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/linguas/troncos-e-familias
https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/quem-sao/Indios-isolados
https://pib.socioambiental.org/pt/c/terras-indigenas/demarcacoes/como-e-feita-a-demarcacao-hoje
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Kadiwéu 
Terra Indígena na Mata Atlântica 
 

  
 
A Reserva Indígena Kadiwéu é habitada por 1.697 pessoas (Siasi/Sesai, 2014) do povo 
Kadiwéu, conhecidos como "índios cavaleiros" e também pelos desenhos que são uma 
forma notável de sua arte. Aqui também vivem alguns Terena e Kinikinau. 
.A destreza na montaria é característica dos Mbayá-Guaikuru, grupos originários do Chaco. 
Os Kadiwéu, único grupo mbayá-guaikuru nos dias de hoje, lutaram pelo Brasil na Guerra 
do Paraguai, razão pela qual tiveram sua terra reconhecida já no período imperial. Os limites 
da área foram definidos no início do século XX, mas o processo de demarcação só foi 
concluído em 1984. 
 
Desde a década de 1950, a TI Kadiwéu vem sendo invadida e ocupada irregularmente. Mais 
de 100 mil hectares desta TI foram ocupados por fazendas de gado que deixaram um rastro 
de destruição em um bioma já ameaçado, o Cerrado. 
 
Vale do Javari 
Terra Indígena na Amazônia 
 

  
 

https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3712
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/kadiweu/260
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/terena
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kinikinau
https://pib.socioambiental.org/pt/c/terras-indigenas/demarcacoes/como-e-feita-a-demarcacao-hoje
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A Terra Indígena Vale do Javari, na fronteira do Brasil com o Peru, abriga uma das maiores 
concentrações de índios isolados no mundo. É a segunda maior Terra Indígena no país, 
com 8,5 milhões de hectares, onde vivem mais de cinco mil pessoas dos 
povos Marubo, Matis, Matsés, Kulina Pano, Korubo (falantes de línguas da família Pano) e 
também Kanamari e Tsohom-dyapa (da família Katukina). 
 
Em 2014 havia 16 registros de grupos isolados nesta TI, segundo a Funai. Esses povos 
vivem há muito tempo em territórios nos dois lados da fronteira, mas, desde os anos 2000, 
sua integridade física e territorial está ameaçada pela política do Governo peruano de 
conceder áreas de floresta para exploração petrolífera e madeireira. No lado brasileiro, a 
pressão sobre os recursos naturais não é menor. 
A TI Vale do Javari é alvo de pescadores, caçadores e madeireiros ilegais e sofre com o 
narcotráfico e a exploração de petróleo no entorno. Soma-se a isso uma grave situação de 
saúde. Há décadas, devido ao precário atendimento médico, epidemias de malária e 
hepatites virais ameaçam a sobrevivência dos povos, especialmente, dos isolados e de 
recente contato. 
 

Kayapó 
Terra Indígena na Amazônia 
 

 
 
A Terra Indígena Kayapó, com 3.284.005 hectares no sudeste do Pará, é habitada pelo povo 
Mebêngôkre, também conhecido como Kayapó, com uma população de 4.548 pessoas 
(Siasi/Sesai, 2014). 
 
Essa é uma das nove terras oficialmente reconhecidas para esse povo, a maioria no Estado 
do Pará, uma área total de mais de 13 milhões de hectares. É uma vasta área de floresta 
cercada por um entorno degradado pela agropecuária, pela exploração madeireira e pela 
mineração. 
 
Os Kayapó somam mais de 11 mil pessoas (Siasi/Sesai, 2014), falantes de uma língua 

https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3895
https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/quem-sao/Indios-isolados
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/marubo
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/matis
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/matses
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/kulina-pano
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/korubo
https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/linguas/troncos-e-familias
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kanamari
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/tsohom-dyapa
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3731
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da família linguística Jê (tronco Macro-Jê), que se diferencia internamente em dialetos 
falados por sete subgrupos: Gorotire, Kuben-Krân-Krên, Kôkraimôrô, Kararaô, Mekrãgnoti, 
Metyktire e Xikrin. 
 
Em finais dos anos 1980, os Kayapó ficaram conhecidos na mídia nacional e 
internacional pela ativa mobilização em favor dos direitos indígenas na Constituição 
Brasileira de 1988, e ainda hoje lutam em defesa das Terras Indígenas, que seguem 
ameaçadas por invasores como garimpeiros e madeireiros ilegais. 

Krenak 
Terra Indígena na Mata Atlântica 
 

 
 
Às margens do Rio Doce, em Minas Gerais, a Terra Indígena Krenak é uma das áreas 
afetadas pelo desastre ambiental causado pelo rompimento de barragens da Samarco, em 
2015. É habitada por 343 pessoas (Siasi/Sesai, 2014), autodenominadas Grén ou Krén, que 
adotaram o nome Krenak para homenagear uma antiga liderança. 
 
Os Krenak, falantes da língua Borun (tronco linguísticoMacro-Jê), são os únicos 
sobreviventes de um grupo que vivia em áreas de Mata Atlântica, onde hoje estão os 
estados da Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo. Depois de sucessivos massacres e 
invasões de seus territórios, os Krenak tiveram sua população reduzida e, atualmente, a 
maior parte vive na TI Krenak. O restante distribui-se em outras três terras, compartilhadas 
com os povos Maxakali, Pataxó e Kaingang. 
 
A resiliência dos Krenak é notável: mesmo depois de expulsos de suas terras devido às 
ações violentas de posseiros e fazendeiros e às políticas indigenistas irresponsáveis 
praticadas durante o século 20, como as graves violações que sofreram na ditadura militar, 
retomaram parte de seu antigo território. 
 
 
 

https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/linguas/troncos-e-familias
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/mebengokre-kayapo/181
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/mebengokre-kayapo/192
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/mebengokre-kayapo/192
https://ti.socioambiental.org/pt-br/terras-indigenas/3736
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/nao-foi-um-acidente-diz-ailton-krenak-sobre-a-tragedia-de-mariana
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/krenak
https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/linguas/troncos-e-familias
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/maxakali
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/pataxo
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/kaingang
https://www.youtube.com/watch?v=DfkGVfkJpAM
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Cachoeira Seca do Iriri 
Terra Indígena na Amazônia 
 

  
 
A Terra Indígena Cachoeira Seca do Iriri com 733.688 hectares é habitada por 88 Arara, 
falantes de uma língua dafamília karíb. Às margens do Rio Iriri, no Pará, a TI faz parte de um 
mosaico de áreas protegidas, da Terra do Meio, que resguarda uma das maiores 
biodiversidades da Amazônia. 
 
Desde os anos 1970, o território dos Arara tem sido alvo de conflitos e invasões por 
posseiros, fazendeiros, pescadores, garimpeiros e madeireiros, especialmente, após a 
construção de um trecho da Rodovia Transamazônica, que o cortou ao meio. 
 
Em 1985, a identificação da TI teve início, mas só em 2016 o processo foi concluído. Foi um 
dos mais longos da história e isso teve um preço alto: a área foi sistematicamente saqueada 
por madeireiros ilegais e hoje é uma das mais desmatadas no país. 
 
Só em 2016, foi retirado o equivalente a mais de 1,2 mil caminhões com madeira. 

Pankararu 
Terra Indígena na Mata Atlântica 
 

 
 

https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3593
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/arara
https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/linguas/troncos-e-familias
https://uc.socioambiental.org/introdu%C3%A7%C3%A3o/o-que-s%C3%A3o-%C3%A1reas-protegidas
https://www.socioambiental.org/sites/blog.socioambiental.org/files/nsa/arquivos/rotasdosaque_digital02_0.pdf
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Às margens do Rio São Francisco, a Terra Indígena Pankararu, está no sertão 
pernambucano, onde vivem 5.365 pessoas (IBGE: 2010) do povo Pankararu. Esse povo 
também reside em uma comunidade pankararu em São Paulo, constituída há décadas, na 
zona sul da cidade. 
 
Em registros oficiais dos anos 1930, a terra reivindicada pelos Pankararu correspondia a 
uma área conhecida como Brejo dos Padres, com mais de 14 mil hectares, doada a uma 
missão religiosa que aldeou seus antepassados nos séculos 18 e 19. 
 
Foi só em 1987 que a TI Pankararu foi reconhecida pelaFundação Nacional do Índio, porém 
a área demarcada não incluiu toda a terra original. Mesmo assim, essa área foi 
sistematicamente invadida por posseiros não indígenas que, ainda em 2016, ocupavam 
20% da TI Pankararu, desrespeitando inúmeras ações judiciais. Somente em 2006, a outra 
parte do território foi reconhecida, levando o nome de TI Entre Serras. 
 

Uru-Eu-Wau-Wau 
Terra Indígena na Amazônia 
 

 
 
Uru-Eu-Wau-Wau é o nome dado a um povo que se autodenomina Jupaú, termo que em 
sua língua (da família Tupi-Kawahib) significa "os que usam jenipapo". Estimados em 123 
pessoas (Siasi/Sesai, 2014), os Jupaú habitam a Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, onde 
também vivem os Amondawa, Oro Win e Juma, além de três grupos em isolamento 
voluntário. 
 
Parte dessa área se sobrepõe ao Parque Nacional de Pacaás Novos, uma das mais 
importantes Unidades de Conservação de Rondônia. Os Jupaú, depois de contatados 
pela Fundação Nacional do Índio (Funai) em 1981, sofreram um decréscimo populacional 
dramático: cerca de dois terços morreram em razão de conflitos com invasores e doenças 
que assolaram suas aldeias. 

https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3787
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/pankararu
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/pankararu/883
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/pankararu/880
https://pib.socioambiental.org/pt/c/politicas-indigenistas/orgao-indigenista-oficial/funai
https://ti.socioambiental.org/pt-br/terras-indigenas/4037
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/uru-eu-wau-wau
https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/linguas/troncos-e-familias
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3891
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/amondawa
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/oro-win
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/juma
https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/quem-sao/Indios-isolados
https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/quem-sao/Indios-isolados
https://uc.socioambiental.org/uc/4885
https://uc.socioambiental.org/%C3%A1reas-para-conserva%C3%A7%C3%A3o/unidades-de-conserva%C3%A7%C3%A3o
https://pib.socioambiental.org/pt/c/politicas-indigenistas/orgao-indigenista-oficial/funai
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Desde os anos 1970, a TI Uru-Eu-Wau-Wau é invadida por pecuaristas, garimpeiros, 
grileiros, madeireiros, caçadores e pescadores ilegais e, ainda em 2016, havia nesta terra 
pelo menos 5 mil não indígenas retirando madeira de forma ilegal e intensificando o 
desmatamento e a degradação ambiental. 
 

Sawré Muybu (Pimental) 
Terra Indígena na Amazônia 
 

 
 
A Terra Indígena Sawré Muybu está no Médio Rio Tapajós, no Pará, e está sobreposta 
à Floresta Nacional Itaituba II. É uma das 11 terras habitadas pelos Munduruku, um povo 
indígena com uma população em cerca de 13,8 mil pessoas (Siasi/Sesai, 2014). 
 
Seus antigos territórios abrangiam todo o vale do Rio Tapajós, região que nos séculos 18 e 
19 era conhecida como "Mundurukânia". Hoje, as lutas desse povo de tradição guerreira 
são pela demarcação e proteção dos territórios, ameaçados por garimpos ilegais e projetos 
hidrelétricos. 
 
Por anos, os Munduruku aguardaram a aprovação dosestudos de identificação da TI Sawré 
Muybu, na rota de colisão com a construção de um complexo de hidrelétricas do Tapajós. 
Os Munduruku, que não foram consultados sobre esse projeto que afetaria profundamente 
suas vidas, mobilizaram-se contra o empreendimento da hidrelétrica e autodemarcaram 
sua terra. 
 
Em 2016, a TI Sawré Muybu foi aprovada pela Funai, primeiro passo para seu 
reconhecimento. No mesmo ano o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) negou a 
licença para a construção da usina. 
 

https://pib.socioambiental.org/pt/povo/uru-eu-wau-wau/2382
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/4895
https://uc.socioambiental.org/uc/3112
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/munduruku
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/munduruku/796
https://pib.socioambiental.org/pt/c/terras-indigenas/demarcacoes/como-e-feita-a-demarcacao-hoje
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Dourados 
Terra Indígena na Mata Atlântica 
 
 

 
 
A Reserva Indígena Dourados está no Mato Grosso do Sul, estado com uma das maiores 
populações indígenas do país. Com apenas três mil hectares, a TI abriga 15 mil pessoas 
(Siasi/Sesai, 2014) das etnias Guarani Kaiowá, Guarani Ñandeva e Terena. 
 
Essa e outras terras, criadas no início do século 20 pelo Serviço de Proteção ao Índio (SPI), 
foram chamadas de "reservas indígenas" e serviram para confinar os indígenas em 
pequenas áreas e liberar seus territórios para as frentes de expansão econômica. 
 
Nos anos 1970, os Guarani Kaiowá, organizados através de sua grande assembleia, a Aty 
Guasu, começaram a retomar seus antigos territórios. O confinamento e a alta 
concentração demográfica nas "reservas" gerou uma situação insustentável, com índices 
elevados de violência, suicídios e desnutrição. 
 
Hoje, no Mato Grosso do Sul, os indígenas vivem em Terra Indígenas exíguas ou em 
acampamentos na beira de estrada e em áreas de retomada territorial, que há décadas são 
alvo de violentos ataques comandados por fazendeiros e políticos locais. Apesar da 
violência, eles continuam lutando por suas terras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3656
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani-kaiowa
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani-nandeva
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/terena
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/indigenas-estao-ameacados-de-despejo-em-dourados-ms
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/indigenas-estao-ameacados-de-despejo-em-dourados-ms
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/relatorio-aponta-que-fazendeiros-tiveram-participacao-direta-em-massacre-guarani-kaiowa
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/relatorio-aponta-que-fazendeiros-tiveram-participacao-direta-em-massacre-guarani-kaiowa
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Raposa Serra do Sol 
Terra Indígena no Lavrado 
 

 
 
Em Roraima, na fronteira com a Guiana e a Venezuela, a Terra Indígena Raposa Serra do 
Sol possui uma área de 1,7 milhões hectares que, ao norte, sobrepõe-se ao Parque 
Nacional Monte Roraima. Caracterizada por serras, florestas e áreas de savana, a TI abriga 
mais de 23 mil pessoas (CIR, 2015) das  
rtnias Macuxi, Wapichana, Ingarikó, Taurepang e Patamona.  
A demarcação dessa TI é um caso emblemático das dificuldades enfrentadas pelos 
indígenas na garantia de seus direitos. 
 
Em 1917, foi reconhecida como área de ocupação indígena, porém só em 1993 foi 
identificada pela Funai. Mesmo assim, colonos e fazendeiros ocuparam ilegalmente 
porções dessa área, estimulados por políticas oficiais do então Território Federal do Rio 
Branco. Esses ocupantes e o governo de Roraima, notadamente anti-indígenas, passaram a 
contestar judicialmente a demarcação dessa terra para obstruir o processo demarcatório. 
 
Somente em 2005, após inúmeros conflitos e ações judiciais, a TI foi homologada, mas a 
resistência violenta dos ocupantes ilegais aos mandados de desintrusão levou ao 
julgamento da demarcação no Supremo Tribunal Federal (STF) em 2009, que decidiu pela 
constitucionalidade da demarcação. 
 
 
 
 
 
 

https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3835
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3835
https://uc.socioambiental.org/uc/4700
https://uc.socioambiental.org/uc/4700
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/macuxi
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/wapichana
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/ingariko
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/taurepang
http://pib.socioambiental.org/pt/povo/patamona
https://site-antigo.socioambiental.org/inst/esp/raposa
https://pib.socioambiental.org/pt/c/politicas-indigenistas/orgao-indigenista-oficial/funai
https://pib.socioambiental.org/pt/c/terras-indigenas/demarcacoes/como-e-feita-a-demarcacao-hoje
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Yanomami 
Terra Indígena na Mata Atlântica 
 

 
 
A Terra Indígena Yanomami é a maior do Brasil e uma das mais extensas áreas de florestas 
protegidas no país. São 9,6 milhões de hectares, entre Amazonas e Roraima, ocupados 
pelos Yanomami e Ye'kwana. 
 
O povo Yanomami tem uma população de 23.548 (Sesai, 2016) pessoas, habitando 313 
comunidades no Brasil. Já os Ye'kwana, da família linguística Karíb, somam 547 (Sesai, 
2016) pessoas. Esses povos também estão presentes na Venezuela, do outro lado da 
fronteira. 
 
A demarcação da TI começou em 1985 e terminou em 1992. A área sofreu muitas invasões, 
que já ocorriam desde os anos 1970, quando a rodovia Perimetral Norte cortou o território, 
levando epidemias de sarampo, gripe e malária. 
 
As invasões aumentaram: entre 1987 e 1990, cerca de 40 mil garimpeiros instalaram-se na 
terra, deixando um rastro de morte. Os Yanomami perderam 20% de sua população para a 
fome, a malária e outras doenças. 
 
Até hoje núcleos de garimpagem seguem encravados na terra, mas os Yanomami e 
Ye'kwana seguem na defesa da terra contra as pressões. Entre as iniciativas de proteção 
estão expedições de fiscalização, como a Õkãpomaɨ, de 2014. 
 

https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/4016
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/yanomami
https://pib.socioambiental.org/pt/povo/yekwana
https://pib.socioambiental.org/pt/c/no-brasil-atual/linguas/troncos-e-familias
https://pib.socioambiental.org/pt/c/terras-indigenas/demarcacoes/como-e-feita-a-demarcacao-hoje
https://expedicaoyanomami.socioambiental.org/

