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RESUMO 

Este estudo avalia as condições territoriais e ambientais do entorno da Terra 
Indígena Pacheca (TI Pacheca) com base na situação dos remanescentes de 
vegetação nativa florestal existentes nos limites da TI, as possibilidades de criação 
de corredores ecológicos, dialogando com os desafios da implementação da Política 
Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas (PNGATI). No 
entorno da TI Pacheca, verificou-se a distribuição dos imóveis rurais limítrofes, bem 
como, a situação dos mesmos quanto à declaração de reservas legais. Os métodos 
utilizados para construir este trabalho, foram revisão bibliográfica, pesquisa 
documental e dados secundários obtidos em órgãos Públicos Federais e Estaduais. 
Os dados cartográficos foram tratados utilizando o software de uso livre Quantum 
Gis e Microsoft Excel. A partir da análise de dados foi possível perceber a 
importância em realizar estudos que evidenciem o avanço das propriedades rurais 
limites das áreas protegidas. Neste estudo verifica-se a existência de passivos 
ambientais em análises temporais de conversão da vegetação nativa florestal em 
áreas agrícolas, e atualmente dentro do limite proposto no entorno da TI existem 
cerca de 555ha de vegetação a ser recomposta. Verifica-se a necessidade de que 
sejam implementados programas de recomposição da vegetação nativa propostos 
na Lei nº 12.651/12.  Quanto a implementação da PNGATI verifica-se a carência de 
ações na região, por meio do estudo realizado, pode-se concluir que as condições 
ambientais do entorno da TI Pacheca estão fragilizadas, principalmente devido à 
rizicutura convencional intensiva, com supressão da vegetação nativa florestal e 
retificações em arroios e rios para escoamento das lavouras.  

Palavras Chave: Terra Indígena. Corredores Ecológicos. Gestão territorial 

ambiental. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

This study evaluates the territorial and environmental conditions of the Indigenous 
Pacheca Land (IL Pacheca) and its surroundings, according to the state of the 
remaining native forest vegetation existing nearby of IL, the possibilities of the 
creation of ecological corridors, combined with the challenge’s implementations of 
the National Politics of Administration of Territorial and Environmental Indigenous 
Land. On IL Pacheca surroundings, it was checked the distribution of rural states 
border, as well as the situation of them in relation of the statement of the legal 
reserves. The method employed to build this work was through bibliographic review, 
documentary research and secondary data achieved through the Federal and State 
Agencies. The cartographic data were groomed using the free software Quantum Gis 
and Microsoft Excel. From the data analysis it was possible to notice the importance 
to carrying out works that emphasize the progress of rural property limit on protected 
areas. In this study it’s ensured the environmental liabilities existence on time 
analysis of conversion of native forest vegetation on agricultural areas, and currently 
it’s within the proposed limits of the IL surroundings the existence of around 555ha of 
vegetation to be recovered. There is also a need to be implemented applications of 
recomposition of the native vegetation proposed on the Act 12.651/12. About the 
implementation of PNGATI it was noted the lack of actions on the region, through the 
study held, it’s possible to conclude that the environmental conditions of IL Pacheca 
surroundings are weakened, mostly due to the intensive conventional rice-growing, 
with the suppression of the native forest vegetation and rectification in creeks and 
rivers to the tillage’s.  

Palavras Chave: Indigenous Land. Ecology Corridors. Territorial environmental 

administration. 
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1 INTRODUÇÃO  

Um dos maiores problemas socioambientais da atualidade é a conversão dos 

remanescentes de vegetação nativa para uso em atividades agrícolas e pecuárias 

em larga escala, principalmente nas atividades de monoculturas, estes processos 

desencadeiam diversos problemas, como redução da biodiversidade, extinção de 

espécies animais e vegetais, entre outros danos. No âmbito das áreas protegidas, as 

Terras Indígenas (TIs) são as que mais se prejudicam neste sistema, pois não 

possuem zonas de amortecimento estabelecidas, prejudicando a proteção de seu 

entorno. 

De forma geral, as TIs demarcadas, ou não, enfrentam conflitos 

socioambientais, principalmente com as grandes propriedades que exercem suas 

atividades agrícolas baseadas na monocultura, por vezes acabam avançando e 

invadindo sobre os limites das TIs, e utilizando parte da terra para benefício próprio, 

colocando em risco os ambientes que deveriam ser conservados. A Terra Indígena 

Pacheca (TI Pacheca), alvo deste estudo, localiza-se exatamente dentro deste 

contexto de problemáticas socioambientais, pois o seu entorno é caracterizado pela 

presença de propriedades rurais que possuem como principal atividade agrícola a 

rizicultura. 

Diante dos problemas que são gerados pela supressão da vegetação nativa, 

as TIs, apesar de toda pressão sofrida, atuam como barreiras contra o 

desmatamento, porém, somente dentro da área delimitada como Terra Indígena, 

pois o seu entorno ainda fica fragilizado. Não há uma política efetiva de fiscalização 

no que diz respeito a produção agrícola do entorno das TIs, ocorrendo inclusive a 

utilização de agroquímicos aplicados através de pulverização aérea. 

Este trabalho avalia as condições territoriais e ambientais no entorno da TI 

Pacheca a partir da distribuição territorial dos imóveis situados nos limites da TI 

quanto à situação da declaração de Reservas Legais (RLs) para assim, visualizar 

melhor a possibilidade de conexão entre os remanescentes florestais, formando 

possíveis corredores ecológicos com outras áreas protegidas próximas, tais como 

Áreas de Preservação Permanente (APP) e Unidades de Conservação (UC). Neste 

contexto, vislumbram-se possibilidades de ações que contribuem para 
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implementação dos objetivos da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental 

de Terras Indígenas (PNGATI).  

O trabalho está estruturado em seis capítulos, sendo o primeiro esta 

introdução, em que consta a justificativa e os objetivos geral e específicos. No 

segundo capítulo é apresentada a área de estudo e as características fitoecológicas 

da região estudada. No terceiro capítulo, são descritos os procedimentos 

metodológicos utilizados para alcançar os objetivos propostos. O quarto capítulo 

apresenta o referencial teórico que embasa o trabalho. O quinto capítulo apresenta 

os resultados obtidos e discussões. E por fim, no sexto capítulo apresentam-se as 

considerações finais. 

1.1 JUSTIFICATIVA  

A pesquisa busca compreender a situação ambiental e territorial do entorno 

da Terra Indígena Pacheca (TI), considerada como área protegida conforme define o 

Plano Nacional de Áreas Protegidas/Ministério do Meio Ambiente (PNAP, 2006). 

Neste contexto, foi considerado o uso e distribuição dos imóveis rurais no entorno da 

TI, localizada na região sudeste do Rio Grande do Sul. 

O entorno da TI Pacheca vem sofrendo inúmeros impactos ambientais, por 

se tratar de um local com características favoráveis a produção agrícola em larga 

escala, como, por exemplo, o cultivo do arroz irrigado, que com as tecnologias atuais 

de maquinários e implementos agrícolas, tem facilitado a supressão da vegetação 

nativa florestal, e aumentado as áreas de cultivo do mesmo. No território Centro Sul 

do RS onde se localiza a TI Pacheca mais de 50% dos municípios utilizam 

agrotóxicos, fazendo uso da aviação agrícola para pulverizações causando graves 

problemas socioambientais (BOMBARDI, 2017). 

O isolamento da TI Pacheca somado a expansão de monocultivos agrícolas 

no entorno desta área fragiliza as possibilidades de conectividade dos 

remanescentes de vegetação nativa florestal impossibilitando o fluxo de espécies da 

fauna e flora local.  

Para tanto, deve-se verificar as atuais condições dos remanescentes de 

vegetação nativa florestal que compõem o entorno da TI, a fim de evidenciar o que 

realmente existe de fato.  
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A Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas 

(PNGATI, Decreto 7.747/2012) traz objetivos a serem implementados distribuídos 

em eixos temáticos que se relacionam a diversos conflitos e problemáticas 

enfrentadas pelos povos indígenas na contemporaneidade relacionados à proteção, 

recuperação, conservação, gestão territorial, uso sustentável dos recursos naturais 

nas terras e territórios indígenas, governança e participação indígena, áreas 

protegidas e unidades de conservação, entre outros eixos temáticos.  

Corroborando com estes eixos temáticos este trabalho pode contribuir, 

mostrando as problemáticas e os riscos que a proximidade das propriedades 

agrícolas representam no entorno da TI Pacheca, pois em sua maioria são 

propriedades que fazem uso de agroquímicos e necessitam de extensas áreas para 

cultivo da produção 

A principal problemática provocada pela expansão da produção agrícola no 

entorno da TI Pacheca é o isolamento desta área, que “ilhada em meio a 

devastação” perde conectividade com outros remanescentes de vegetação florestal 

impossibilitando o fluxo de espécies da fauna e flora local ocasionando a sistemática 

perda de biodiversidade. Assim, busca-se avaliar as condições ambientais e 

territoriais destas áreas rurais do entorno da TI Pacheca, baseando-se em dados 

fornecidos pelo Cadastro Ambiental Rural (CAR). Outra contribuição da pesquisa é 

verificar a situação do acesso da comunidade indígena aos recursos naturais 

encontrados fora da área demarcada como TI Pacheca. 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

Avaliar as condições ambientais e territoriais no entorno da Terra Indígena 

Mbya Guarani – Pacheca, localizada no sudeste do Rio Grande do Sul, visando 

contribuir com a implementação a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental 

de Terras Indígenas. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

1. Caracterizar a situação territorial das propriedades no entorno da terra 

indígena Pacheca; 
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2. Identificar as áreas de remanescentes de vegetação nativa florestal no 

entorno da Terra Indígena Pacheca (Mbya Guarani). 

3. Verificar a viabilidade da criação de corredores ecológicos que conectem 

os remanescentes de matas no entorno da Terra Indígena Pacheca.  

4. Avaliar os desafios e possibilidades para implementação do Eixo 1 – 

objetivo E e o Eixo 7 – objetivo D da PNGATI, conforme o Plano Integrado de 

Implementação da PNGATI. 
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2 ÁREA DE ESTUDO 

A área escolhida para estudo foi o entorno da Terra Indígena Pacheca (TI 

Pacheca), delimitada por um raio de 3km a partir da borda da TI, localizada no 

município de Camaquã - RS sob as coordenadas: Latitude (UTM) 6554022.44 m S e 

Longitude (UTM) 424578.91 m E. O município de Camaquã pertence ao Território 

Centro-Sul no estado do Rio Grande do Sul, possui uma população estimada de 

66.215 pessoas em 2017 segundo o Instituto brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE. Possui área territorial de 1.679,434km2. 

Figura 1: Localização da Terra indígena Pacheca 

 Fonte: Autor (2019) 

A TI Pacheca possui área territorial demarcada em 1852ha (INSTITUTO 

SOCIOAMBIENTAL, 2019). E está situada às margens do rio Camaquã, mais 

especificamente na foz do Rio Camaquã. 

As áreas do entorno são consideradas de extrema relevância ecológica, e 

reconhecidas como Áreas de Especial Interesse Ecológico, pois a área está 
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justaposta ao Parque Estadual do Camaquã e as áreas de Matas e Banhados da 

Pacheca (HANSEN, et al., 2007; KOLINSKI, et al., 2015). 

O Parque Estadual do Camaquã está situado em área limítrofe entre os 

Biomas Pampa e Mata Atlântica, sendo que a maior parte de sua área está inserida 

no segundo Bioma.  

Possui formações vegetacionais representadas por Áreas de Formação 

Pioneiras (áreas de influência fluvial, Herbácea sem Palmeira) e Floresta Estacional 

Semidecidual.  As Formações Pioneiras são encontradas esparsamente distribuídas 

pelo estado do Rio Grande do Sul e na área estudada encontra-se próxima da Foz 

do rio Camaquã (RADAMBRASIL, 1986 apud LOPES, 2017). 

 Essa UC foi criada com o objetivo de proteger as áreas úmidas do delta 

lagunar do rio Camaquã, incluindo o Banhado do Caipira, o Rincão do Escuro e 

inúmeras ilhas. O Parque está localizado às margens da Laguna dos Patos desde o 

Banhado do Caipira até o pontal, abrangendo áreas desde o Vale do Rio Camaquã 

até Pacheca (SEMA, 2019a). 

Na geologia local, os aflorantes próximos da TI Pacheca são recobertos 

através de contato do tipo não-conformidade pelos depósitos transicionais, 

lagunares e de planície lagunar pleistocênicos. A temperatura possui média anual de 

18ºC, média máxima de 23,6 ºC e média mínima de 14,5ºC. A precipitação varia de 

acordo com as estações do ano, obtendo precipitação máxima no mês de setembro 

cerca de 123mm (MONDIN, et al., 2007). 

Segundo o Plano de Bacia do Rio Camaquã (SANTANA, et al., 2016), a 

vegetação da região é composta de um mosaico de campo/floresta com destaque 

para as espécies de Ficus spp. (figueiras) e Erythrina cristagalli L. (corticeira-do-

banhado), extremamente importantes para a ecologia do local e também imunes ao 

corte de acordo com a legislação estadual (Lei Estadual nº 9.519 de 21 de janeiro de 

1992). 
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3 METODOLOGIA 

Os métodos utilizados para a pesquisa foram desenvolvidos por meio de 

dados secundários, revisão bibliográfica, pesquisa documental e relatórios técnicos 

de caráter contemporâneo. Também foram realizadas análise de dados estatísticos 

e declaratórios, obtidos em fontes de órgãos públicos Federais e Estaduais, de livre 

acesso (internet), seguindo os procedimentos metodológicos descritos por Marconi e 

Lakatos (2010).  

Para identificar as áreas de remanescentes de vegetação nativa florestal que 

compõe o entorno da TI demarcada, além da revisão bibliográfica, foram utilizadas 

imagens de satélite e dados de mapeamento obtidas dos programas Google Earth e 

MapBiomas, combinadas com a análise dos dados públicos disponibilizados pelo 

Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR). 

Os dados do SICAR estão disponíveis no formato de arquivo Shapefile e 

foram processados utilizando o software de uso livre Quantum Gis (QGIS) na versão 

3.8.0. Os arquivos obtidos contêm dados georreferenciados referentes ao tamanho 

da área do imóvel rural, Área de Preservação Permanente (APP), Áreas de 

vegetação nativa, Reserva Legal (RL), Hidrografia, Área de Uso Consolidado, 

Banhado, Vereda, Uso Restrito, Servidão Administrativa, Nascente, Borda de 

Chapada, Áreas com declividade maior que 45°, Áreas de Topo de Morro e Áreas 

com altitude superior à 1800m. Para este trabalho foram utilizados apenas dados 

referentes ao tamanho do imóvel, Vegetação Nativa Remanescente e Reserva 

Legal. Para tanto, entende-se como vegetação nativa em seus estágios primário e 

secundário o disposto no Art. 1º e 2º da resolução do CONAMA Nº 33, DE 07 DE 

DEZEMBRO DE 1994: 

Art. 1º Considera-se vegetação primária a vegetação de máxima expressão 
local com grande diversidade biológica, sendo os efeitos das ações 
antrópicas mínimos, a ponto de não afetar significativamente suas 
características originais de estrutura e de espécies. 
 
Art. 2º Como vegetação secundária ou em regeneração, considera-se 
aquelas formações herbáceas, arbustivas ou arbóreas decorrentes de 
processos naturais de sucessão, após supressão total ou parcial da 
vegetação original por ações antrópicas ou causas naturais. 

 

Para melhor visualização dos componentes vegetacionais que se encontram 

no entorno da TI Pacheca, foi delimitado um perímetro de 3 (três) km a partir da 

borda da Terra Indígena, onde os mapeamentos dos remanescentes de vegetação 
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nativa florestal foram realizados nos limites e no entorno da terra indígena Mbya 

Guarani. Posteriormente os dados obtidos pelo CAR foram sobrepostos com 

imagens obtidas através de satélites no ano de 2016.  

A situação territorial foi caracterizada através da análise quantitativa e 

qualitativa comparando tamanho e distribuição das propriedades rurais, com objetivo 

de compreender a estrutura fundiária dos municípios e do entorno da TI onde foi 

feito o estudo, os dados foram obtidos através de uma planilha disponibilizada pelo 

SICAR- RS, no formato CSV, e analisadas no programa Microsoft EXCEL 2013.  

Para propor a viabilidade da criação de corredores ecológicos verificou-se a 

presença de vegetação nativa florestal no local de estudo, através da análise de 

imagens de satélite e análise in loco, esta última realizada durante caminhadas no 

entorno da Terra Indígena Pacheca em atividades práticas de campo realizadas na 

disciplina de Gestão de Áreas Protegidas (2017). Considerando que todas as 

propriedades rurais inscritas no CAR devem obrigatoriamente disponibilizar 20% de 

sua área total para reservas legais, pode-se propor uma conexão entre as RLs das 

propriedades a fim de facilitar o fluxo gênico das espécies da fauna e flora existentes 

no local. 

Para análise das possibilidades e desafios de implementação dos objetivos 

da PNGATI fez-se uma leitura documental do Decreto 7.747/2012, destacando: Eixo 

1, objetivo E e o Eixo 7, objetivo D, que tratam de: Eixo 1: proteção territorial e dos 

recursos naturais: E) apoiar a celebração de acordos e outros instrumentos que 

permitam o acesso dos povos indígenas aos recursos naturais que tradicionalmente 

utilizam localizados fora dos limites de suas terras; Eixo 7: Capacitação, formação, 

intercâmbio e educação ambiental: D) promover ações de educação ambiental e 

indigenista no entorno das terras indígenas. Verificou-se por meio de dados 

secundários obtidos junto a Prefeitura Municipal de Camaquã e à Fundação de 

Amparo a Pesquisa e Extensão Universitária (FAPEU) (esta última responsável por 

executar Programa de Apoio às Comunidades Indígenas Mbya Guarani no Âmbito 

das Obras de Duplicação da Rodovia BR-116/RS, entre os municípios de Guaíba e 

Pelotas) ações que estejam direta ou indiretamente contribuindo para 

implementação destes objetivos.  
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

4.1 ÁREAS PROTEGIDAS 

A União Mundial para a Conservação da Natureza (UICN) define as áreas 

protegidas como: 

Uma área terrestre e/ou marinha especialmente dedicada à proteção e 

manutenção da diversidade biológica e dos recursos naturais e culturais 

associados, manejados através de instrumentos legais ou outros 

instrumentos efetivos (UICN, 1994 apud MEDEIROS, 2005). 

A criação de áreas protegidas está diretamente ligada à sua função 

ecológica, seja ela para proteção de um ambiente potencialmente ameaçado ou 

para preservar suas características originais, protegendo espécies raras ou 

ameaçadas de extinção (MEDEIROS, 2005). 

O Brasil abriga uma das maiores e mais extensas florestas tropicais do 

planeta, mas toda essa riqueza sofre com as ações antrópicas, a supressão da 

vegetação feita de forma irregular e totalmente em desacordo com as leis ambientais 

tem forte impacto na qualidade ambiental dos ecossistemas. 

As preocupações com a qualidade ambiental surgiram nas últimas décadas 

do século passado e tem se tornado cada vez mais pertinentes, assuntos como 

crescimento populacional. O emprego de tecnologias mais eficientes na produção 

industrial e agropecuária, são abordados em diversas conferências, como a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano em 1972 em Estocolmo 

(Suécia) e a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento realizada no Rio de Janeiro em 1992, que deu origem a agenda 

21. 

Dentre os principais causadores de impactos e alterações na paisagem 

destaca-se a agricultura intensiva, pois com a modernização da agricultura após a 

chamada Revolução Verde aumentaram as áreas de produção e consequentemente 

diminuíram as áreas preservadas.  

Para Balsan (2006), o modelo de agricultura baseado na monocultura trouxe 

diversos impactos ambientais e alterações no espaço rural como a supressão de 

florestas para expansão agrícola que acarretou em grande perda da biodiversidade 

genética, erosão dos solos e a degradação e poluição dos recursos naturais. Firmino 
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(2010), reforça ainda que o modelo de agricultura não conservacionista agrava o 

efeito estufa e contribui para a diminuição da camada de ozônio. 

Neste contexto, cabe também mencionar que o país tem significativas áreas 

destinadas a preservação ambiental. O Grupo de Inteligência Territorial Estratégica 

(GITE), destaca a existência de 12.184 áreas legalmente atribuídas entre: UCs, TIs, 

Assentamentos, Quilombos e Áreas Militares, representando 37,1% da área total do 

Brasil (EMBRAPA, 2019). Grande parte destas áreas preservadas são consideradas 

Unidades de Conservação, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio), fica responsável pela gestão das UCs no âmbito Federal 

trazendo como missão a proteção do patrimônio natural e promoção do 

desenvolvimento socioambiental destas UCs (POLLI, 2014).  

Já as UCs estaduais são de responsabilidade das Secretarias Estaduais de 

Meio Ambiente (SEMA), que atuam na gestão, conservação e fiscalização. O Rio 

Grande do Sul possui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação (SEUC), 

criado pelo Decreto n° 34.256/1992, nele constam atualmente 23 Unidades de 

Conservação Estaduais, duas Reservas Particulares do Patrimônio Natural e 27 

Unidades de Conservação municipais cadastradas (SEMA, 2019b). 

Cabe a Fundação Nacional do Índio (FUNAI), dentre outras funções, atuar 

diretamente no monitoramento, prevenção de ilícitos e fiscalização das Terras 

Indígenas (TIs) no Brasil. O Brasil detém 14% de sua área territorial em Terras 

Indígenas, cerca 3.15922 km2 (EMBRAPA, 2019), de um total de 8.515.767,049 km² 

(IBGE, 2012). Segundo dados da FUNAI em 2017, foram registradas diversas ações 

de proteção e monitoramento das TIs, tais como: Combate a incêndios florestais, 

manejo integrado do fogo, ações de prevenção com o acompanhamento à formação 

e capacitação de indígenas, para atuarem diretamente dentro do território, 

ressaltando a importância do indígena na proteção das TIs (FUNAI, 2018).  

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), instituído pela lei 

N° 9.985/2000, mostra-se como um importante instrumento para manutenção e 

preservação de áreas que detenham significativo interesse ecológico. 

Na próxima seção são caraterizados alguns dos instrumentos legais de 

proteção das áreas protegidas no Brasil, nomeadamente Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC) e Plano Estratégico Nacional de Áreas 

Protegidas (PNAP). 
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4.1.1 Sistema Nacional de Unidades de Conservação e Plano Estratégico 

Nacional de Áreas Protegidas 

O SNUC dispõe além das categorias de Unidades de Conservação, sobre o 

processo de criação, implantação e gestão de UC e sobre as reservas da biosfera. O 

SNUC traz em seu texto objetivos como: contribuir para manutenção da 

biodiversidade, promover o desenvolvimento sustentável, proteger paisagens de 

notável beleza cênica, promover a pesquisa científica e a educação ambiental, 

dentre alguns de seus objetivos cabe destacar o objetivo XIII do Art. 4°: “proteger os 

recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, 

respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e 

economicamente.” 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2012), as UCs têm por objetivo 

manter as áreas de interesse ecológico significativas e ecologicamente viáveis para 

as diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas 

jurisdicionais, preservando o patrimônio biológico existente. Além disso, garantem às 

populações tradicionais o uso sustentável dos recursos naturais de forma racional e 

ainda propiciam às comunidades do entorno o desenvolvimento de atividades 

econômicas sustentáveis.  

Existem duas categorias de UCs: Unidades de Conservação de Proteção 

integral e de Uso Sustentável.  

As UCs de Uso Sustentável admitem a presença de moradores. Elas têm 

como objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos 

recursos naturais, e cinco tipos de unidades de conservação de proteção integral. As 

unidades de proteção integral não podem ser habitadas pelo homem, sendo 

admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais - em atividades como 

pesquisa científica e turismo ecológico, por exemplo. 

No Art. 26 do Capítulo IV do SNUC, traz em seu texto:  

Art. 26. Quando existir um conjunto de unidades de conservação de 
categorias diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e 
outras áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a 
gestão do conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, 
considerando-se os seus distintos objetivos de conservação, de forma a 
compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da 
sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional. 
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O reconhecimento dos mosaicos de UCs ou de áreas protegidas contribui 

para interação e participação da comunidade local e órgãos competentes, seja de 

âmbito federal, estadual ou municipal, na gestão integrada das áreas protegidas, 

proporcionando instrumentos para a proteção das áreas em questão (MMA, 2019). 

O PNAP foi adotado durante a sétima conferência das partes - COP 7 da 

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), realizada na República da Malásia, 

em fevereiro de 2004. Assim, o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas 

(PNAP), além de constituir um instrumento para implementação do Programa de 

Trabalho para Áreas Protegidas da CDB, atende às deliberações: 

- da Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (World Summit for 

the Sustainable Development - WSSD); 

- do Plano Estratégico da Convenção sobre Diversidade Biológica (proteção 

de pelo menos 10% de cada ecorregião até 2010); 

- das Conferências Nacionais do Meio Ambiente/CNMAs (2003 e 2005). 

Por sua abrangência, o PNAP enfoca prioritariamente o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), as terras indígenas e os territórios 

quilombolas, reconhecendo-os como áreas protegidas. As áreas de preservação 

permanente e as reservas legais são tratadas no planejamento da paisagem, no 

âmbito da abordagem ecossistêmica, com uma função de conectividade entre 

fragmentos naturais e as próprias áreas protegidas (MMA, 2006). 

Na próxima seção será abordado o conceito de Reserva Legal, e sua 

importância no contexto de proteção à biodiversidade local. 

 

4.1.2 Reserva Legal 

A Lei de Proteção da vegetação nativa - Lei 12.651/12 impõe o 

estabelecimento de RL nas propriedades rurais.  

O conceito de Reserva Legal, hoje vigente no ordenamento jurídico brasileiro 

é disciplinada pela Lei de Proteção da Vegetação Nativa – Lei 12.651/12. E definida 

no Capitulo I artigo 3º como: 

III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse 
rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso 
econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, 
auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e 
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promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a 
proteção de fauna silvestre e da flora nativa;  

O Artigo nº 12 da lei 12.651/12, dispõe sobre a localização e percentual de 

área a ser destinada a RL em cada bioma: 

Art. 12.  Todo imóvel rural deve manter área com cobertura de vegetação 
nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das normas 
sobre as Áreas de Preservação Permanente, observados os seguintes 
percentuais mínimos em relação à área do imóvel, excetuados os casos 
previstos no art. 68 desta Lei:   
I - localizado na Amazônia Legal: 
a) 80% (oitenta por cento), no imóvel situado em área de florestas; 
b) 35% (trinta e cinco por cento), no imóvel situado em área de cerrado; 
c) 20% (vinte por cento), no imóvel situado em área de campos gerais; 
II - localizado nas demais regiões do País: 20% (vinte por cento). 
 

Dessa forma, a sociedade e órgãos competentes devem incentivar a 

implantação e averbação da reserva legal nas propriedades rurais como instrumento 

indispensável para a conservação e o desenvolvimento de uma agricultura 

sustentável que garanta um ambiente e alimentos saudáveis às futuras gerações. 

Nesse contexto, é importante que os proprietários rurais compreendam a 

importância das áreas remanescentes e passem a conservá-las. 

4.1.3 Terra Indígena como Área Protegida 

Antes de caracterizar as TIs como áreas protegidas, faz se necessário um 

entendimento quanto aos conceitos de Território e Territorialidade na visão dos 

grupos indígenas. Gallois (2004), traz para discussão ressalvas entre o que é posto 

na Constituição Federal (CF) que garante o direito originário no tocante aos 

conceitos de território e territorialidade que embasam a categoria jurídica terra 

indígena. Para a autora no contexto antropológico da territorialidade indígena, define 

a territorialidade como um entendimento por parte dos grupos indígenas, não como 

uma área delimitada fixa, mas como um conjunto de lugares que proporcionam aos 

indígenas a possibilidade de exercerem suas tradições e fazer uso para o bem viver, 

conforme seus costumes e modos de vida.  

Printes (2017), em seu artigo Território e Territorialidade: revisando 

conceitos diante da complexidade da sociodiversidade, faz uma revisão baseada em 

diversos autores, sobre os conceitos de território e territorialidade, este é definido 

como uma área de controle sobre determinado espaço, que pode ser influenciado e 
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controlado de outras instâncias mesmo que essas não pertençam ao território em 

questão (SACK, 2011 pág. 77-78, apud PRINTES, 2017 pág.4-5). 

Compreender distintas noções de território e territorialidade é importante 

para reconhecer os direitos dos coletivos indígenas, conforme o lugar onde vivem. 

Para os Mbya Guarani o território é entendido como “Yvy Rupá”, sendo este como 

todo o espaço onde pisam, onde constroem suas aldeias, expressam seus costumes 

e retiram da terra tudo o que necessitam (PRINTES, 2017), terra que habitam há 

milhares de anos, portanto, reduzir seu território a um espaço delimitado por 

fronteiras ou demarcar deixando de fora o que considera sagrado, é arrancar deles o 

sentido de pertencimento ao lugar que lhe dá garantia de completude. 

Dal Sasso (2017, p.17) identifica que para compreendemos a territorialidade 

dos Guarani, antes é preciso se aprofundar nos seguintes entendimentos: “a) 

entender a relação desse povo com a terra, a partir de sua cultura; b) entender o 

padrão de colonização e despossessão que se impôs a esse povo e c) entender as 

estratégias elaboradas por ele para (re)existir a partir desse processo”.  

Assim, a territorialidade indígena extravasa as delimitações jurídicas das 

terras indígenas, sendo o entorno destas áreas muitas vezes complementares e 

importantes para manter o acesso aos recursos naturais necessários à 

sustentabilidade Mbya Guarani. Além disso, para os Guarani a aldeia, por eles 

chamada de “tekoá” – tekó (ser); a (lugar) – espaço onde é possível viver o Mbya 

rekó (modo de ser) Guarani, significa muito mais que um simples espaço delimitado 

de declarado pelo Estado como Terra Indígena (LADEIRA, 2008). 

Voltando ao proposto no título desta seção, as TIs ganharam 

reconhecimento como áreas protegidas, através da publicação do PNAP, sendo um 

grande avanço no reconhecimento aos povos indígenas pela sua interação com o 

meio onde vivem e conservam pela autossustentação.  

No contexto histórico, a distribuição territorial dos Guarani no século XVI, se 

distribuía entre o Chaco até o Atlântico, das Capitanias do Sul até o Rio da Prata, 

abrangendo países como Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil (HEURICH, 

PRADELLA, et al., 2010). Desta forma, ocupavam grandes áreas como território 

contínuo originário, hoje transfronteiriças, assim o povo Guarani se instalava 

principalmente nas florestas Tropicais e Subtropicais próximo a áreas lacustres, não 

considerando os limites geopolíticos dos Estados nacionais (HEURICH, et al., 2010). 
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O Ministério do Meio Ambiente classifica a TI Pacheca e o Parque estadual 

do Camaquã com prioridade “Extremamente Alta” para conservação e proteção da 

biodiversidade, visto que se encontram em um local de alto conflito com as 

atividades agrícolas exercidas pelos agricultores da região (MMA, 2007). 

Na Constituição Federal/1988, Lei 6001/3 - Estatuto do Índio, Decreto nº 

1775/96, a Terra indígena é considerada uma categoria jurídica criada pelo estado e 

dividida em modalidades. Para melhor descrever suas características, nos termos 

das leis vigentes são definidas da seguinte forma: 

Terras Indígenas Tradicionalmente Ocupadas: São áreas ocupadas por povos e 

comunidades indígenas em caráter permanente, permitindo-lhes a reprodução de 

seus costumes e rituais, bem como a preservação do meio ambiente, uso exclusivo 

dos recursos naturais, como solo, rios e lagos nela existentes (CF/88). 

Reservas Indígenas: Terras doadas por terceiros, adquiridas ou desapropriadas 

pela União. 

Terras Dominiais: São as terras de propriedade das comunidades indígenas, 

havidas, por qualquer das formas de aquisição do domínio, nos termos da legislação 

civil. 

Interditadas: São áreas interditadas pela FUNAI, com o objetivo de preservar as 

comunidades existentes, principalmente os povos isolados, evitando o trânsito e a 

entrada de pessoas não autorizadas (FUNAI, 2019). 

Os grupos indígenas exercem uma função de extrema importância no 

quesito proteção e preservação dos ambientes ecológicos, pois, nas áreas habitadas 

pelos povos indígenas se concentra cerca de 80% de toda biodiversidade do planeta 

(CONTI, 2019). 

As TIs desempenham um papel fundamental na proteção e conservação da 

biodiversidade, bem como na mitigação dos impactos causados pelo desmatamento. 

Um exemplo do efeito que a demarcação de terras Indígenas gera, pode ser 

observado na Amazônia, onde no período de 2004-2008, houve a demarcação de 10 

milhões de hectares da Amazônia e outros 20 milhões passaram a ser protegidos 

pelo Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia 

(PPCDAm). Resultando na queda de 37% da taxa de desmatamento no período. 

(OVIEDO, 2018). 
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Na próxima seção trataremos dos conceitos que dizem respeito aos 

Corredores Ecológicos. 

4.2 CORREDORES ECOLÓGICOS 

Segundo Arruda (2004) Corredores Ecológicos representam o conjunto de 

fragmentos de vegetação em estágios primários ou avançados que interligam áreas 

preservadas facilitando o fluxo de espécies da fauna e a dispersão de sementes.                                                                                                                                                                                                                                                          

Como bem nos assegura o Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis IBAMA (2007), Os Corredores Ecológicos podem ser definidos 

como áreas florestais de importância prioritária para conservação da biodiversidade 

que nela habita ou possa vir a habitar, podendo ser composto por conjuntos de 

unidades de conservação, terras indígenas e áreas particulares. Podendo, também 

serem constituídos por outros tipos de formações vegetativas, não sendo 

exclusivamente formações florestais. 

Têm como objetivo diminuir a fragmentação de áreas florestais por meio da 

ligação entre diferentes tipos de áreas protegidas ou com espaços que tenham 

diferentes usos e ocupações do solo.  

Para o MMA (2006, p. 10) o Corredor Ecológico favorece a manutenção dos 

processos ecológicos, facilitando o fluxo gênico de espécies e mantem a 

heterogeneidade da matriz de habitats:  

Corredores Ecológicos são configurados de forma a favorecer a 
manutenção dos processos dos ecossistemas que são fundamentais para a 
sustentação da biodiversidade a longo prazo (por exemplo, a polinização e 
a dispersão de sementes, o ciclo hidrológico e a ciclagem de nutrientes) e 
permitir a mobilidade e o intercâmbio genético dos componentes da flora e 
da fauna. 

Como se pode verificar nessa citação, os Corredores Ecológicos são 

aplicados na conexão e reconexão de fragmentos florestais, formando áreas de 

transição e de refúgio de espécies. Evidentemente a aplicação pode ser utilizada 

para unidades de conservação federais, estaduais e municipais que são gerenciadas 

de forma integrada com terras indígenas e áreas de interstício (áreas particulares, 

seja de grandes empresas ou de pequenos proprietários, comunidades, cidades, 

assentamentos).  

 Cita-se, como exemplo, o Corredor Central da Mata Atlântica (CCMA) que 

compreende o sul do estado da Bahia e a totalidade do estado do Espírito Santo, 
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incluindo as áreas marinhas até o limite da plataforma continental. Corresponde a 

um território de 12 milhões de hectares composto por áreas naturais remanescentes, 

como fragmentos florestais e ecossistemas aquáticos, e áreas protegidas públicas e 

privadas.  

Ainda para MMA (2006, p. 10-11):  

Critérios técnicos, como a existência, o tamanho e o número de áreas 
protegidas, os tipos de uso do solo, a representatividade das comunidades 
bióticas, a diversidade de espécies, de ecossistemas e de habitats e a 
presença de espécies ameaçadas e endêmicas, são fundamentais e foram 
considerados para a seleção dos corredores no Brasil. Para a implantação 
dos corredores, são necessárias ações coordenadas que visem ao 
fortalecimento, à expansão e à conexão do sistema de áreas protegidas e 
que incentivem as formas de uso da terra de baixo impacto, como o 
adequado manejo florestal e os sistemas agroflorestais. 

 Nesse sentido, se faz necessário conhecer as características biológicas 

antes de propor qualquer criação de corredor ecológico, pois será de extrema 

importância para o sucesso futuro e a perpetuação do corredor implementado.  

Logo, é importante compreender que o sucesso da implementação de 

corredores ecológicos dependerá da articulação, cooperação e participação das 

comunidades e do poder público, na manutenção e criação de políticas públicas que 

visem subsidiar e consolidar o corredor ecológico para sua conservação futura. 

Podemos exemplificar os Corredores Ecológicos como áreas de importância elevada 

quando falamos em perpetuação de espécies de fauna e flora, formando importantes 

conexões com áreas maiores, evitando assim o isolamento de espécies e a perda de 

variabilidade genética. 

Na próxima seção serão caracterizados alguns conceitos acerca do registro 

de imóveis rurais no CAR. 

4.3 CADASTRO AMBIENTAL RURAL 

O Brasil é gigante quando falamos em território, diversidade biológica e 

cultural, e para manter toda essa diversidade protegida, se faz necessária à criação 

de políticas públicas que visem manter e conservar essas belezas naturais, tão 

essenciais para nossa qualidade de vida e de todos os seres vivos que nele 

habitam. Pensando na preservação e conservação dos recursos naturais, na 

atualização da Lei de Proteção da Vegetação Nativa, Lei 12.651 de 25 de Maio de 
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2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, foi instituído o Cadastro 

Ambiental Rural. 

O CAR é obrigatório para todos os imóveis rurais do Brasil desde sua 

implementação em 2012. Compõe um registro eletrônico e público das informações 

ambientais de cada propriedade rural, ou seja, forma um banco de dados com 

informações ambientais de todos os imóveis rurais, disponibilizando as coordenadas 

geográficas e um pequeno zoneamento identificando o uso de cada fração da 

propriedade rural (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2018). 

Para BRANDÃO, et al. (2016), o CAR significa um registro feito pela internet, 

das informações sobre o meio ambiente, suas terras, como Áreas de Preservação 

Permanente, áreas de Reserva Legal, florestas e vegetação nativa, áreas de Uso 

Restrito e áreas em uso com plantio ou animais. 

Conforme a lei 8.629/1993 (Art. 4, II e III) o módulo fiscal serve de parâmetro 

para classificação dos imóveis rurais quanto ao tamanho podendo ser de minifúndio, 

pequena, média e grande propriedade. O quadro 1 mostra de forma simplificada 

como são divididas as categorias dos imóveis rurais, dependendo do tamanho e do 

local onde estão situadas, cada município tem sua própria definição de tamanho  

Quadro 1 -  Classificação dos imóveis rurais quanto ao tamanho/área 

 
Minifúndio Até 1 (um) Módulo Fiscal 

Pequena Propriedade 
Entre 1 (Um) e 4 (Quatro) Módulos 

Fiscais 

Média Propriedade 
Superior a 4 (Quatro) e inferior a 15 

(Quinze) Módulos Fiscais 

Grande Propriedade Acima de 15 (Módulos Fiscais) 

Fonte: Lei Federal Nº 8.629/93, adaptado pelo Autor (2019). 

No Brasil o INCRA estabelece a dimensão do tamanho dos módulos fiscais 

que podem variar entre 5 a 110 hectares, levando em conta: o tipo de exploração 

predominante no município (hortifrutigranjeira, cultura permanente, cultura 

temporária, pecuária ou florestal); (b) a renda obtida no tipo de exploração 

predominante; (c) outras explorações existentes no município que, embora não 

predominantes, sejam expressivas em função da renda ou da área utilizada;  (d) o 

conceito de "propriedade familiar" (EMBRAPA, 2019). 
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Na seção seguinte são apresentadas as características da Política Nacional 

de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas. 

4.4 GESTÃO TERRITORIAL E AMBIENTAL DE TERRAS INDÍGENAS E A PNGATI  

A Gestão Territorial e Ambiental em TIs, pode ser compreendida como uma 

solução para problemas enfrentados atualmente pelos povos indígenas, como os 

conflitos gerados pelos efeitos negativos causados nas TIs pelos atuais meios de 

produção e consumo, que afetam a integridade das TIs, bem como o controle de 

acesso ao território, mudanças de ocupação e uso do território, alterações no meio 

ambiente e qualidade dos recursos naturais (OLIVEIRA, 2012) 

A construção da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de 

Terras Indígenas iniciou em 12 de setembro de 2008 após a publicação da Portaria 

Interministerial nº 276 no Diário Oficial da União criando o Grupo de Trabalho 

Interministerial (GTI) que passou a conduzir o processo de construção da política, 

contando com o apoio de diversas instituições nacionais e internacionais (OLIVEIRA, 

2012, p.08; PRINTES, 2012). A PNGATI foi implementada pelo Decreto Nº 7.747 de 

5 de julho de 2012 (BRASIL, 2012) 

A PNGATI se organiza em sete eixos temáticos em cada eixo são agrupados 

em 48 objetivos específicos relacionados com a Gestão Territorial e Ambiental nas 

Terras Indígenas (BAVARESCO, 2014). Aqui trabalharemos especificamente com 

dois eixos temáticos e dois objetivos específicos, sendo eles: o eixo 1 – objetivo E, 

este eixo trata de questões relacionadas à manutenção e preservação da 

integridade ambiental das TIs, com enfoque na recuperação de áreas degradadas, 

bem como a fiscalização por meio de órgãos competentes, a fim de coibir a retirada 

e o uso ilegal de recursos naturais; e o eixo 7 – objetivo D, este eixo traz como meta 

a capacitação tanto de representantes das comunidades indígenas quanto os não 

indígenas, para atuarem na implementação da PNGATI. Também traz como meta a 

implementação de atividades de educação ambiental nas comunidades do entorno 

das TIs, proporcionando assim maior visibilidade para as questões de proteção e 

preservação dos recursos ambientais, localizados dentro das Terras Indígenas. 

O objetivo específico E, eixo 1 da PNGATI DECRETO Nº 7.741/12 traz como 

meta: 
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Apoiar a celebração de acordos e outros instrumentos que permitam o acesso 
dos povos indígenas aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam 
localizados fora dos limites de suas terras”. E traz como meta a ser seguida: 
“promover ações voltadas ao reconhecimento profissional, à capacitação e à 
formação de indígenas para a gestão territorial e ambiental no ensino médio, 
no ensino superior e na educação profissional e continuada. 
 

Sendo assim, um importante instrumento no processo de apoio as 

comunidades indígenas no que diz respeito aos potenciais usos das áreas que 

compõem o entorno das TIs, pois muitas vezes essas áreas possuem espécies que 

são utilizadas para caça, espécies vegetais importantes na medicina tradicional e 

também matéria-prima para confecção de peças de artesanato, fonte de 

sustentabilidade econômica indígena. 

 Já o objetivo D, eixo 7 da PNGATI DECRETO Nº 7.741/12 traz como meta: 

“promover ações de educação ambiental e indigenista no entorno das terras 

indígenas”, trazendo visão da importância de manter esse ambiente protegido, 

levando conhecimento da existência das TIs, através de palestras, painéis e 

seminários voltados a comunidade exterior, como em escolas e comunidades do 

entorno da área indígena.  

Diversos grupos foram incumbidos no dever de construir a PNGATI e 

executa-la de forma que atenda da melhor forma as necessidades indígenas atuais, 

dentre esses grupos se encontram entidades governamentais com representantes 

da FUNAI, MMA (ICMBio) e representantes da Articulação do Povos Indígenas do 

Brasil (APIB), outras organizações não governamentais ligadas a questões 

socioambientais, também tiveram participação na construção da PNGATI, além de 

ter a importante colaboração de representantes indígenas (OLIVEIRA, 2012). 

Essa política tem fundamental importância na contribuição para gestão das 

TIs, nela são constituídos os Planos de Gestão Territorial e Ambiental em Terras 

Indígenas (PGTAs), baseados em princípios como: Protagonismo indígena, 

Legalidade, Sustentabilidade e estabelecimento de acordos/pactos (FUNAI, 2019). O 

plano é construído de acordo com as necessidades dos povos indígenas, para tanto, 

são consultados e tem participação efetiva na implementação, assim como o Estado 

e outros órgãos, tem base legal respeitando o ordenamento jurídico em vigência e 

visa contribuir com a manutenção e conservação dos ambientes ecologicamente 

equilibrados garantindo assim que gerações futuras também recebam um ambiente 

favorável ao bem estar e a vida sustentável. 
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Pensando nestes princípios é favorável a aproximação e estabelecimento de 

acordos e pactos com outras instituições, para que se facilite a implementação das 

políticas públicas os povos indígenas (FUNAI, 2019). 

A próxima seção tratará da situação territorial e ambiental das TIs no Rio 

Grande do Sul. 

4.5 CONDIÇÕES TERRITORIAIS E AMBIENTAIS DAS TERRAS INDÍGENAS 

GUARANI NO RIO GRANDE DO SUL 

De modo geral as terras indígenas Mbya Guarani situadas Rio Grande do Sul 

apresentam diversos entraves para que os grupos indígenas consigam viver de 

forma digna. A busca pela “terra sem males”, ou o teko porã reguá (caminho do bem 

viver) torna-se cada vez mais difícil, pois muitas das áreas que são demarcadas e 

entregues a comunidade Mbya estão em condições precárias em termos ambientais, 

muitas são áreas pequenas, sem saneamento básico e com rios e lagos poluídos, 

sob efeitos das ações antrópicas de ocupação anterior (LIEBGOTT, 2010; PRINTES, 

2019). 

Mesmo com as dificuldades que são impostas pelo modelo de demarcação 

das TIs, como a distribuição das áreas em ambientes que já perderam sua 

originalidade através das constantes modificações/conversões das áreas para 

produção agrícola, bem como a sua distribuição descontínua pelo território, os Mbya 

não as consideram áreas isoladas, e mantém relações socioculturais entre suas 

aldeias (PRINTES, 2015). 

Dados obtidos no site da FUNAI revelam que atualmente no estado, em 

termos de TIs temos: 7 áreas declaradas, 2 delimitadas, 20 regularizadas e 19 em 

estudo (FUNAI, 2019). O território Guarani no Rio Grande do Sul estende-se por 

todo o estado, a maior concentração de populações Mbya Guarani encontra-se nas 

cidades e regiões próximas a capital do estado, nas missões e no litoral, na região 

de Camaquã estão situadas as aldeias Mata São Lourenço, Pacheca, Água Grande, 

Águas Brancas (LIEBGOT, 2010), tekoá Tenondé e tekoá Yvyã Poty (KOLINSKI, et 

al., 2015). 

As TIs estão localizadas em diversas regiões do Estado, dentre elas: região 

de Caçapava do sul, onde residem cerca de 13 famílias, Pelotas, Camaquã, Salto 
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grande do Jacuí, região metropolitana, Missões e região litorânea do estado 

(LIEBGOTT, 2010). Também foram adquiridas novas terras pelo DNIT através do 

Programa de Apoio às Comunidades Mbya Guarani no Âmbito das Obras de 

Duplicação da BR116/ RS, Guaíba Pelotas: A Tekoa Ka'aguy Porã localizada na 

região leste do município Barra do Ribeiro; Tekoa Tapé Porã localizada sobre a 

divisa dos municípios Guaíba e Barra do Ribeiro; Tekoa Mirim localizada no 

município de Mariana Pimentel; Tekoa Yvy Poty, Flor da Terra, localizada na 

localidade de Douradilho, município de Barra do Ribeiro; Tekoa Guapo'y localizada 

na localidade de Douradilho, município de Barra do Ribeiro; Tekoa Yvy'ã Poty, Flor 

da Serra, localizada na localidade de Bonito, 4º Distrito do município de Camaquã; 

Tekoa Tenondé (Aldeia Esperança) situada na localidade de Coxilhas, 4º Distrito do 

Município de Camaquã e Tekoa Guajayvi Poty (Aldeia Flor da Guajuvira) localizada 

na localidade de Pantanoso, no município de Canguçu (KOLINSKI, et al., 2015). 

Este mesmo Programa de Apoio às Comunidades Indígenas Mbya Guarani 

afetadas pela duplicação da BR 116 partiu da caracterização de impactos, 

proposição de medidas e diretrizes apontadas no estudo de impactos ambientais - 

componente indígena Mbya Guarani, o estudo foi dividido nos seguintes 

subprogramas: articulação de lideranças e organizações Mbya Guarani; fundiário; 

gestão territorial e ambiental Mbya Guarani; apoio às atividades produtivas; casas de 

artesanato e centros culturais; reestruturação dos núcleos habitacionais; apoio às 

comunidades Mbya Guarani na fase de instalação e comunicação. 

 A TI Pacheca foi afetada indiretamente pelas obras e também compõe o 

grupo de aldeias beneficiadas por este programa. 

A luta pela terra sempre foi difícil mesmo quando os grupos Guarani 

estavam alocados em locais públicos, o impasse com os órgãos públicos locais 

segundo Heurich et al. (2010), em sua publicação no livro Coletivos Guaranis no Rio 

Grande do Sul, o conflito entre os Jurua (não indígenas) e os povos indígenas 

assentados em beiras de rodovias o autor relata como a reintegração de posse é 

feita totalmente em desacordo com a legislação que assegura os direitos indígenas, 

muitas vezes usando da força bruta para retirada das famílias.  

Ações como esta deixam claro que os direitos dos povos indígenas são, por 

vezes, ignorados não havendo qualquer empatia no cumprimento das ações.  
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Para os povos indígenas, a terra é muito mais do que simples meio de 

subsistência, é suporte da vida social e está diretamente ligada ao sistema de 

crenças e conhecimento (RAMOS, 2014).  A Constituição Federal Brasileira (CF 

1988), reconhece esta relação e trata o assunto de forma destacada. O parágrafo 1º 

do artigo 231 refere o conceito de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 

como: “aquelas por eles habitadas em caráter permanente, (...) utilizadas para suas 

atividades produtivas, (...) imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais e 

necessárias ao seu bem-estar e a sua reprodução física e cultural, segundo seus 

usos, costumes e tradições” (CF, 1988). 

O processo de demarcação das terras indígenas é o meio administrativo 

usado para explicitar os limites do território tradicionalmente ocupado por eles. De 

acordo com a FUNAI, a demarcação propicia as condições fundamentais para a sua 

sobrevivência física e cultural e preserva a diversidade cultural brasileira. Além 

disso, a defesa dos territórios indígenas constitui uma medida estratégica que 

garante a preservação do gigantesco patrimônio biológico brasileiro e do 

conhecimento construído pelas populações indígenas a respeito deste. 

Na seção seguinte trataremos dos elementos característicos que compõe a 

TI Pacheca. 

 

4.5.1 Tekoá Y'ygua Porã – Fonte Sagrada (Terra Indígena Pacheca) 

A tekoá Y'ygua Porã (aldeia Fonte Sagrada), Terra Indígena Pacheca, 

instituída pela portaria da FUNAI nº. 1.136, de 12 de novembro de 1996, e 

homologada a demarcação administrativa em 1º de agosto de 2000, através de 

decreto. Situa-se no município de Camaquã, entre duas Áreas de Especial Interesse 

Ecológico (AEIAs), sendo que parte de sua área está sobreposta com o Parque 

Estadual do Camaquã (PEC) (HANSEN, et al. 2007 p. 232).  

As duas AEIAs citadas são o PEDC, já instituído como UC de proteção 

Integral e a outra é uma proposta de Reserva Biológica, denominada Matas e 

Banhados da Pacheca, situada nos municípios de Camaquã e Cristal, ao norte da TI 

Pacheca. Esta última ainda não foi criada, entretanto Hansen et al. (2007) sugerem 

uma delimitação para esta Reserva, que não se sobrepõe com a TI Pacheca 

(KOLINSKI, et al., 2015).  



31 

 

 

A TI está situada em uma região que apresenta transição entre os biomas 

Mata Atlântica e Pampa. Os Mbya ocupam histórica e tradicionalmente áreas com 

remanescentes do bioma Mata Atlântica, e este vem sofrendo diversas alterações 

em suas composições, devido aos processos de colonização. 

A região onde se encontra a TI Pacheca é caracterizada pela presença de 

Formações Pioneiras e Floresta estacional Semidecidual (MARQUES et al., 2011). 

A área da TI Pacheca é tradicionalmente ocupada por povos Mbya desde pelo 

menos 1978 (ROGGE, 2007, p. 26). Segundo dados do Mapa Digital Guarani, a 

população total atual é composta por cerca de 72 indígenas.  As casas localizam-se 

na porção norte da TI, próximas ao vilarejo da Pacheca, onde residem pessoas não 

indígenas. Os indígenas estabelecem relações sociais com os habitantes do vilarejo, 

realizando compras de uso cotidiano, bem como vendendo seus artesanatos 

(KOLINSKI, et al., 2015, p. 111). Nas matas remanescentes e preservadas da tekoá 

Y'ygua Porã os Mbya ainda acessam recursos naturais importantes para bem 

viverem conforme o Mbya rekó (modo de ser), tais como os animais silvestres: quati, 

capivara, tatu mirim, tatu mulita, mão pelada e paca, que podem servir como 

alimento, além de frutas nativas (pitanga, butiá, araçá), e cultivam nestes ambientes 

suas variedades de avaxi etei (milho verdadeiro), kumandá (feijão), manduvi 

(amendoim), jejy (batata-doçe), entre outras (KOLINSKI  et al., 2015, p. 112). 

A TI Pacheca objeto deste estudo abriga cerca de 15 famílias, as casas ficam 

localizadas na porção norte da TI próximas ao vilarejo da Pacheca. São construídas 

através de materiais rústicos, como bambus, madeira, barro e palha conforme as 

tradições e organização social das comunidades Mbya Guarani. Na terra são 

cultivadas diversas culturas agrícolas como o milho, mandioca, abóbora, amendoim 

e melancia (KOLINSKI et al., 2015). 

 No capítulo seguinte serão discutidos os resultados obtidos, através da 

metodologia proposta no trabalho.  

 



32 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 SITUAÇÃO TERRITORIAL 

De acordo com a classificação do INCRA, para os municípios de Camaquã e 

São Lourenço do Sul o tamanho de 1 (um) módulo fiscal é equivalente à 16 

hectares. Neste sentido, após a sistematização dos dados obtidos verificou-se que o 

município de Camaquã/RS possui 3.124 propriedades rurais registradas no sistema 

de Cadastro Ambiental Rural e o município de São Lourenço do Sul possui 5.906. O 

total de imóveis dos municípios analisados na sua maioria se enquadram dentro dos 

critérios de minifúndios, como mostra o Gráfico 01: 

Gráfico 1 - Frequência dos Imóveis Rurais e percentual de ocupação no território. 

 

Fonte: SICAR, Adaptado pelo autor (2019). 

Apesar das áreas de minifúndio estarem registradas em maior quantidade, o 

município de Camaquã é ocupado por cerca de 57%, de sua área rural por imóveis 

rurais de grande porte. 
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 O município de São Lourenço do Sul, mantém uma distribuição dividida entre 

áreas de pequeno e grande porte, ambas ocupando 38% da área territorial do 

município. 

Os imóveis que compõem o limite da TI Pacheca, distribuem-se em 46 

propriedades rurais e foram analisadas quanto ao seu tamanho, seguindo o critério 

de estarem dentro do limite de 3 km a partir da borda da TI. Os resultados obtidos 

estão demonstrados no Gráfico 2: 

Gráfico 2 - Frequência dos Imóveis Rurais no entorno da TI Pacheca 

 

Fonte: SICAR, adaptado pelo autor (2019). 

Observando os resultados podemos caracterizar os municípios que compõem 

o entorno da TI, como imóveis rurais de grande e médio porte, ocupando boa parte 

territorial com atividades agrícolas, principalmente as referentes à rizicultura. 

A maior problemática que envolve as atividades agrícolas que compõem as 

áreas do entorno da TI, é o uso de agroquímicos, pois estes comprometem a 

integridade dos componentes vegetais e da fauna que circunda e transita dentro da 

aldeia. Espécies da fauna e da flora são cotidianamente procuradas pelos Mbya que 

os acessam como fonte de matéria prima para construção de casas tradicionais, 

confecção de artesanatos para uso e comercialização, espécies de uso na medicina 

tradicional e alimentação, rituais de xamanismo, entre outros usos, conforme 

costumes daqueles que residem na aldeia. 
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5.2 SITUAÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA FLORESTAL NO ENTORNO DA TERRA 

INDÍGENA PACHECA. 

O Rio Grande do Sul apresenta quatro tipos de regiões florestais: Floresta 

Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacional Decidual e Floresta 

Estacional Semidecidual (CORDEIRO e HASENACK, 2009). A região da Serra do 

Sudeste onde o estudo foi realizado é composta principalmente por formações 

campestres e florestais, esta última composta por Floresta Estacional Semidecidual 

(MONDIN, et al., 2007). 

O aumento das áreas convertidas para agropecuária nos municípios que 

compõem o entorno da TI, tem se mostrado constantes nos últimos anos, como 

podemos evidenciar nos dados disponibilizados pelo MapBiomas. Na Figura 2, é 

possível visualizar o aumento das áreas utilizadas para fins de cultivo anual e 

perene ao longo dos anos no município de Camaquã. 

Na década de 80 eram utilizados cerca de 58 mil hectares, esse número 

subiu para pouco mais de 74 mil ha em 2017, caracterizando um aumento de 27% 

na área destinada a produção agrícola. 

 

Figura 2: Gráfico do uso do solo com análise temporal do município de Camaquã, 
anos 1985 e 2017. 

 

Fonte: MapBiomas (2019) 
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Os dados obtidos para o município de São Lourenço do Sul, mostram-se 

pouco confiáveis pois, a variação no quantitativo das áreas de cultivo anual e perene 

nos anos observados é maior devido a matriz fundiária do município, porém, ainda 

assim é possível visualizar que houve um aumento no período que compreende os 

anos de 1987 a 2007, mantendo-se áreas de cultivo anual e perene na maioria das 

observações acima de 75 mil hectares, e nos anos seguintes de 2008 a 2015 

diminuindo para a faixa 50 mil hectares, como mostra a figura 3. 

 

Figura 3 - Gráfico do uso do solo com análise temporal do município de São 
Lourenço do Sul, anos 1985 e 2017. 

 

Fonte: MapBiomas (2019). 

Neste contexto, analisando o entorno da TI Pacheca delimitado em 3km a 

partir da borda da TI, conforme os dados de mapeamento obtidos no banco de 

dados do MapBiomas, verificou-se os seguintes dados de vegetação nativa florestal 

no entorno da Terra Indígena, mostrados no mapa a seguir: 
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Figura 4 - Comparativo entre áreas de vegetação nativa florestal nos anos de 1985 - 
2007 - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MapBiomas, Adaptado pelo autor (2019). 

Na análise da vegetação nativa com formação florestal no entorno da TI 

Pacheca, foram identificados no ano de 1985 a existência de 4.587ha de vegetação 

nativa florestal, no ano de 2007 4.834ha e no ano de 2017 4.278ha. Considerando 

que a partir da data de 22 de julho de 2008, após a promulgação da Lei de crimes 

ambientais, todas as áreas de vegetação nativa florestal que foram suprimidas de 

forma irregular devem ser recuperadas, o entorno da TI Pacheca atualmente tem um 

passivo ambiental de aproximadamente 555ha de vegetação nativa florestal a serem 

recuperadas. 

Figura 5 - Passivos ambientais no entorno da TI Pacheca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Autor (2019) 
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Ao considerar os referidos aspectos é importante ressaltar que o aumento das 

áreas convertidas para atividades agrícolas, acarreta em diversos impactos 

ambientais, como a contaminação dos efluentes através do uso de agrotóxicos 

aplicados nas lavouras, comprometendo em grande parte as águas superficiais 

(KOLINSKI, et al., 2015). 

Registros datam a produção de arroz na região em estudo desde o século 

XIX, onde para facilitar a irrigação e escoamento das águas superficiais, necessárias 

para produção arrozeira, diversas modificações ambientais foram feitas, como 

retificação no curso da água nos córregos e arroios, drenagens de campos, 

construções de represas e desmatamentos das margens dos rios (HARRES, et al., 

2007).  

Considerando que a TI Pacheca está situada às margens do Rio Camaquã, a 

vegetação nativa florestal que compõe a mata ciliar, executa papel fundamental para 

a proteção da Terra Indígena, atuando como uma barreira na filtragem dos resíduos 

que são gerados a partir das produções agrícolas do entorno, e, portanto deve ser 

preservada e recuperada, para manter a integridade da vida dos indígenas que lá 

habitam, bem como a biodiversidade da qual dependem para sobreviver conforme 

seus usos e tradições.   

Figura 6 - Mapa da vegetação nativa florestal do entorno da TI Pacheca declarada 
no CAR. 

 

Fonte: Autor (2019). 
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Dentro da área delimitada de 3km a partir da borda da TI Pacheca foram 

identificados um total de 46 imóveis rurais declarados no CAR, pertencentes aos 

municípios de Camaquã e São Lourenço do Sul, compondo o entorno desta Terra 

Indígena. 

Neste entorno de 3 km foi constatado a existência de 2.090,87ha declaradas 

como vegetação nativa florestal pelos proprietários dos imóveis rurais do entorno.  

Cabe ressaltar que o motivo da vegetação nativa florestal ser menor nos 

dados disponibilizados pelo CAR, deve-se ao fato de que na parte Sul há a 

existência do Parque Estadual do Camaquã (Figura 6), que está sobreposto ao 

entorno e a TI Pacheca, e que neste caso há poucos imóveis rurais registrados 

nesta área. Porém, é possível observar que na porção Leste da TI Pacheca, nas 

propriedades rurais, há poucas áreas de vegetação nativa florestal declaradas no 

CAR, isto se deve ao fato destas áreas terem sido convertidas em áreas 

agricultáveis, em períodos muito antigos bem antes da promulgação da lei de crimes 

ambientais (2008), assim ficam desobrigados a recompor estas áreas novamente, 

caracterizando-as como de uso consolidado. Na porção leste ocorre a sobreposição 

parcial de três imóveis rurais na área delimitada como Terra Indígena e neste caso 

os proprietários declararam a vegetação nativa florestal dentro da TI. A Lei de 

Proteção da Vegetação Nativa Lei 12.651/12, não permite que imóveis rurais sejam 

cadastrados no CAR com seus limites sobrepostos a Terras Indígenas ou UCs, 

sendo que o proprietário será notificado pelo órgão ambiental responsável pela 

análise do CAR, assim o proprietário do imóvel deverá retificar o cadastro retirando a 

sobreposição.  

Na seção seguinte observam-se as possibilidades de conexões entre 

remanescentes de vegetação nativa florestal das áreas que compõem o entorno da 

TI Pacheca e também visualiza-se as ações realizadas no âmbito de implementação 

da PNGATI. 

5.3 AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE DE CORREDORES ECOLOGICOS E 

POSSIBILIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO DE OBJETIVOS DA PNGATI. 

O Parque Estadual do Camaquã foi criado pelo Decreto Estadual n° 

23.798/1975 e ainda não possui plano de manejo, mas conforme a Secretaria 
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Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) está em fase inicial de 

construção (SEMA, 2019a). O Parque possui originalmente 7.992ha (HANSEN, et 

al., 2007). A área sobreposta entre o Parque e a TI Pacheca é de aproximadamente 

519,33ha. Mesmo que o Parque tenha sido criado antes da demarcação da TI 

registros indicam a presença indígena na área onde a TI foi demarcada desde 1978. 

Figura 7 - Sobreposição do Parque Estadual do Camaquã com a TI Pacheca. 

 

Fonte: Autor (2019) 
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Através de visualização utilizando imagens de satélites e os dados públicos 

fornecidos pelo SICAR referente as reservas legais, pode-se observar que muitas 

das propriedades rurais não registraram sua RL no mesmo local onde estão 

situadas. A Lei 12.651/12 assegura esse direito ao proprietário desde que a reserva 

legal proposta esteja situada no mesmo bioma da propriedade registrada. O mapa 

seguinte mostra as RLs que foram declaradas pelos proprietários rurais: 

 Fonte: Autor (2019) 

As RLs, conforme mostrado na Figura 8, estão dispostas de forma 

desconexa, até mesmo nem existindo em alguns imóveis, impossibilitando haver 

uma ligação que facilite a criação de corredores ecológicos entre elas, também é 

possível observar que nos casos onde há sobreposição dos imóveis rurais com a TI, 

as RLs foram declaradas dentro dos limites da Terra Indígena. 

Entretanto, a presença da UC Parque Estadual do Camaquã, contribui de 

forma estratégica para a preservação dos recursos naturais da TI, já que dada a 

proximidade entre as áreas protegidas, torna possível a ligação entre as mesmas, 

Figura 8 - Reservas legais autodeclaradas pelos proprietários rurais no entorno da 
TI Pacheca. 
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através de corredores ecológicos que conectam o Parque e a TI Pacheca na porção 

Sul e a área denominada Matas e Banhados da Pacheca através da mata ciliar do 

Rio Camaquã (Figura 9). 

Figura 9 - Corredor ecológico ligando as áreas protegidas do entorno da TI Pacheca. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2019) 
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 A área em evidência na Figura 9, mostra uma parte mais degradada do 

corredor ecológico proposto, entretanto ações como restrições da legislação no que 

diz respeito ao Licenciamento Ambiental para supressão de florestas bem 

conservadas contribuem para mitigar esses impactos. Contribuindo para ampliação 

das áreas que atuam como corredores ecológicos. 

Trazendo o disposto no Art. 26 do SNUC, para a situação das áreas 

protegidas em estudo, pude observar de perto a tentativa de proximidade do gestor 

do PE do Camaquã com os Mbya Guarani que habitam a TI Pacheca, durante uma 

saída técnica no âmbito da disciplina Gestão de Áreas Protegidas, onde visitamos a 

aldeia e o parque, foi salientada esta forma de gestão compartilhada que beneficia 

ambos os lados, pois tanto na TI Pacheca quanto no Parque Estadual do Camaquã, 

são evidenciadas espécimes de fauna e flora importantes tanto para conservação 

quanto para uso pelos indígenas que vivem na TI Pacheca.  Cabe destacar também 

que a qualidade das águas superficiais da região da TI e entorno é classificada 

como classe 4 segundo a Resolução do CONAMA nº 357/05 (HANSEN, et al., 

2007), mostrando a necessidade de se construir uma parceria fortalecida entre a 

gestão da UC e os Mbya que vivem na TI Pacheca, para assim manter e conservar 

os recursos existentes em ambas as áreas protegidas.  

Na ocasião da visita técnica da disciplina Gestão de Áreas Protegidas os 

indígenas relataram situações de caça e pesca ilegal que estava ocorrendo a partir 

do trânsito de não indígenas em algumas áreas na aldeia. Prontamente o gestor do 

Parque apresentou aos Mbya os Guardas Parques responsáveis pela fiscalização na 

UC. Eles trocaram contatos telefônicos com os indígenas para que fossem 

notificados e juntos fortalecessem a fiscalização, além da própria segurança dos 

indígenas, tento em vista que tais situações de intrusões geralmente envolvem uso 

de armas de fogo. Neste sentido, existe uma abertura por parte do gestor do Parque 

Estadual do Camaquã em construir ferramentas de gestão participativa, inclusive 

estratégias de fiscalização do entorno duas áreas protegidas de maneira 

compartilhada.  

A emergência da PNGATI e todo seu processo de construção deu 

visibilidade à elaboração participativa de Planos de Gestão Territorial e Ambiental de 

Terra Indígenas (PGTAs) de norte a sul do país, utilizando-se das ferramentas de 

Etnomapeamento e Etnozoneamento que contribuem para um melhor planejamento 
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intercultural para conservação, acesso, uso e estratégias de restauração ecológica 

dos ambientes que resguardam os recursos naturais que sustentam o modo de vida 

indígena nas terras indígenas contemporâneas. Estes Planos são complementares 

aos Planos de Manejo quando existem situações de sobreposições de Terras 

Indígenas com Unidades de Conservação (PRINTES, 2012), como a situação 

apresentada neste trabalho.  

No âmbito da implementação dos objetivos da PNGATI, observa-se que 

entre 2014 e 2015 a TI Pacheca fez parte do subprograma gestão territorial e 

ambiental Mbya Guarani (um dos subprogramas do Programa de Apoio às 

Comunidades Indígenas Mbya Guarani afetadas pela duplicação da BR 116), em 

que foram realizadas atividades de etnomapeamento, gerando um etnomapa (figura 

10) de extrema importância, pois através do mesmo é possível visualizar com mais 

clareza a territorialidade dos Mbya Guarani, como eles se organizam espacialmente, 

os núcleos habitacionais, pontos estratégicos de acesso à coleta e caça, seus 

espaços rituais e demais ambientes importantes para a sustentabilidade Mbya. 

  Figura 10 - Etnomapa Mbya Guarani Aldeia Pacheca (tekoá Y'ygua Porã) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: KOLINSKI et al. (2015, p. 115) 
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O Plano Integrado de Implementação da PNGATI (PII-PNGATI), tem papel 

fundamental no que diz respeito à preservação e conscientização das 

potencialidades das TIs em todo território nacional, pois traz em suas ações e metas 

os eixos e os objetivos específicos estabelecidos no decreto que institui a PNGATI. 

Os eixos foram ampliados adicionando metas a serem concluídas no período que 

compreende os anos de 2016-2019, bem como os órgãos e instituições 

responsáveis por cada ação e meta e os órgãos parceiros que podem vir a colaborar 

com a implementação desses objetivos ao longo de sua construção. 

Quanto a implementação do Eixo 1, objetivo “e”; Eixo 7, objetivo “d”, da 

PNGATI, que tratam de: Eixo 1: proteção territorial e dos recursos naturais: e) apoiar 

a celebração de acordos e outros instrumentos que permitam o acesso dos povos 

indígenas aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam localizados fora dos 

limites de suas terras; Eixo 7: d) promover ações de educação ambiental e 

indigenista no entorno das terras indígenas; foram obtidos os seguintes resultados 

em relação a TI Pacheca: 

O objetivo “e” do Eixo 1 da PNGATI, trata do uso dos recursos naturais que 

são tradicionalmente utilizados pelos povos indígenas, mas que estão localizados 

fora dos limites pré-definidos pela demarcação das terras indígenas. 

Neste sentido, busca-se construção de acordos de cooperação para que 

possam acessar os recursos para além dos limites das TIs. No caso da TI Pacheca 

não foram identificadas ações neste sentido, somente o material preliminar de 

etnomapa construído em conjunto com os Mbya Guarani que residem na aldeia 

Pacheca, no âmbito das atividades do Programa de Apoio as Comunidades Mbya 

Guarani afetadas pela duplicação da BR 116. Este etnomapeamento realizado entre 

2014-2015 demonstra como os indígenas enxergam os potenciais usos da 

biodiversidade em suas terras, aproveitando o que ela lhes oferece, como: caça, 

matéria-prima para confecção de artesanatos, acesso aos recursos hídricos 

importante para diversos aspectos como pesca, banho e para consumo humano.  

Os elementos presentes no etnomapa são fundamentais para facilitar o 

entendimento de uso e ocupação territorial palas comunidades indígenas 

beneficiadas, a fim de afirmar as necessidades no que se refere aos recursos 

naturais disponíveis para os habitantes das TIs, reforçando assim, a importância de 

se construir uma gestão territorial e ambiental, que envolva o entorno das TIs, 
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promovendo ações de participação e visibilidade à presença indígena estabelecendo 

meios para que os indígenas possam ter acesso a estas áreas do entorno 

(KOLINSKI, et al., 2015). Neste sentido o etnomapa é um instrumento inicial que dá 

visibilidade ao uso dos recursos naturais pelos indígenas e para ser mantido esse 

acesso o entorno precisa ser conservado por meio de ações coletivas que envolvam 

educação ambiental. 

Ações relacionadas com a visibilidade e evidência das aldeias Mbya Guarani 

nas regiões onde estão situadas mostram-se como importantes ferramentas de 

interação com a comunidade, aproximando a sociedade não indígena dos costumes 

e tradições dos povos indígenas com o ambiente onde convivem, desconstruindo os 

estereótipos negativos como os de serem comparados com “preguiçosos”, 

“selvagens” ou até de “aproveitadores” (LIMA, et al., 2015), estereótipos criados  

desde a época de colonização Europeia.  

Neste contexto, verificou-se por meio de consulta junto a Prefeitura 

Municipal de Camaquã/RS, a existência de programas ou projetos que estivessem 

ligados a essas ações que desmistifiquem tais estereótipos, onde foi informado, 

através da Secretaria de Meio Ambiente a existência de uma parceria informal, na 

qual a Prefeitura atua como mediadora, realiza as inscrições do público interessado 

em participar e organiza visitas escolares em  eventos de caráter cultural realizados 

em uma aldeia no município, localizada no Bonito – 4º Distrito de Camaquã, Aldeia 

Yvy’ã Poty (Flor da Serra).  

De acordo com o site oficial da Prefeitura, durante o evento os Mbya 

demonstram aspectos da sua cultura Mbya por meio da dança, pintura, rituais, 

culinária e suas tradições. Esse tipo de ação não acontece na TI Pacheca e as 

argumentações da Prefeitura em relação a não apoiar este tipo de atividade de 

sensibilização em relação a presença indígena nas proximidades da TI Pacheca 

deve-se ao fato de a área ser considerada de difícil acesso e remota.  

Apesar da inexistência de ações que contribuam para implementação destes 

dois objetivos já existem materiais sendo produzidos sobre a presença indígena na 

região e no entorno da TI como os documentários produzidos pelos próprios 

indígenas, no âmbito do subprograma de comunicação, com o título “Comunicação 

Kuery”, que possui um canal no Youtube. Os documentários produzidos são 

registros audiovisuais que dão visibilidade aos povos indígenas e suas aldeias 
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contemporâneas, evidenciando a necessidade de proteção contra a degradação 

causada pelos não indígenas às matas (Ka’aguy), lugar onde os Mbya Guarani 

identificam-se como parte dela. 

Outro material que serve como evidencia da existência Mbya guarani, foi 

encontrado em uma escola do interior do município de Tapes/RS, os artesanatos 

(figura 11) produzidos pelos indígenas e adquiridos no Programa de Apoio as 

Comunidades Indígenas, servem como base didática para os professores utilizarem 

em suas aulas e atuam como multiplicadores na valorização e respeito à cultura 

material indígena na região. 

Figura 11 - Artesanato Indígena presente em escolas da região. 

 

Fonte: Autor (2019) 

A possibilidade de gestão compartilhada com o Parque Estadual do Camaquã 

também amplia as possibilidades desses acordos de acesso aos recursos naturais 

fora dos limites da TI Pacheca, bem como a criação do conselho consultivo do PEC 

também fortalecerá estes acordos. 
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6 CONCLUSÃO 

A partir do desenvolvimento do presente estudo pode-se compreender melhor 

a situação territorial e ambiental e dos imóveis rurais que compõem o entorno da TI 

Pacheca, verificar a situação da vegetação nativa florestal com possíveis formações 

de corredores ecológicos e os passivos ambientais existentes no entorno da TI, além 

de evidenciar a existência de ações que dão visibilidade a presença indígena na 

região próxima a TI em estudo. 

Seguindo análises de bibliografias e dados contemporâneos de caráter 

secundário, foi possível caracterizar de forma aproximada a situação territorial, 

comparando o tamanho das propriedades rurais que foram cadastradas no CAR até 

o presente momento, para assim entender melhor as interações e os efeitos que 

essa proximidade de áreas agrícolas causa com áreas consideradas 

protegidas como a TI Pacheca. Verifica-se que os imóveis rurais do entorno são em 

sua maioria de grandes propriedades e que em alguns casos ocorre a sobreposição 

destes com a Terra Indígena. A vegetação nativa florestal mostra-se bem fragilizada 

evidenciando áreas prioritárias para restauração e regularização fundiária, 

considerando a constituição de corredores ecológicos entre a TI e o PEC. 

As conversões dos ambientes florestais em áreas agrícolas em períodos 

anteriores aos analisados neste estudo, evidenciam a área com produções agrícolas 

bem antigas. 

Verifica-se que as áreas destinadas como RLs foram declaradas em poucas 

propriedades, inviabilizando um possível planejamento de conectividade entre as 

mesmas, por esse motivo torna-se inviável que a conexão entre RLs formem um 

corredor ecológico eficiente. Para que isso seja possível, deve haver ações de 

planejamento e diálogos entre os proprietários, instituições e profissionais, 

responsáveis pelo cadastro dos imóveis e registro das RLs no CAR. 

O estudo verificou através de consultas a entidades públicas a existência de 

ações que fortalecessem o acesso dos povos indígenas a recursos disponíveis fora 

da área demarcada como TI. Evidenciou a inexistência de políticas públicas e 

diálogos com a comunidade do entorno que facilitem o acesso a estes recursos. 

Entretanto, a presença indígena Mbya tem forte divulgação na região, com ações 

realizadas pelos próprios indígenas em aldeias próximas ao local do estudo, como 
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vivencias culturais em aldeias localizadas no município de Camaquã, bem como 

divulgações em mídias digitais, ações estas que se mostram como importantes 

fontes de conscientização para a população do entorno, enfatizando a necessidade 

de preservação e conservação dos ambientes onde estão inseridos os Mbya 

Guarani. 

Diante dos resultados obtidos é possível concluir que os objetivos propostos 

foram alcançados, os recursos metodológicos utilizados adequaram-se as 

necessidades de cada situação analisada.  

Dada à importância do tema, torna se necessário o desenvolvimento de 

programas e ações que reforcem a articulação entre a comunidade indígena e a 

população do entorno, para que haja maior entendimento por parte dos não 

indígenas sobre a importância das TIs, nos ambientes onde são demarcadas. 

Também se faz necessário um maior aprofundamento em diálogos interculturais com 

a comunidade indígena, trabalhando diretamente com dados primários, para que 

sejam construídos modelos de Etnomapeamento que incluam recursos naturalmente 

localizados no entorno das TIs, e que sejam utilizados pelos indígenas. 

Nesse sentido, as áreas limítrofes da TI Pacheca, mostram-se como 

ambientes fragilizados pela expansão das atividades agropecuárias ao longo das 

décadas. Porém, a proximidade da TI com o Rio Camaquã e com o Parque Estadual 

do Camaquã, proporcionam maiores possibilidades de proteção e manutenção dos 

ambientes do entorno com a obrigatoriedade de se manter um limite mínimo de 

APPs exigido por lei, além da zona de amortecimento da UC, aspectos que 

favorecem que o entorno da TI Pacheca mantenha-se minimamente protegido e 

conservado. Espera-se que este estudo contribua para que sejam aprofundadas 

outras questões acerca da integridade dos ambientes no entorno de terras 

indígenas, e que estimule ações que estejam ligadas a implementação dos objetivos 

da PNGATI, . 
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