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Amerônia legal
Resultantes de demarca-
ções mais recentês, suas
terras somam 98,6% das
áreas indÍgenas do paÍs.
Permitem que os índios
mantenham suas culturas
e preservem a floresta

Resto do país
Frutos de demarcações
mais antigas, essas
teruas sã'o em geral
insuficientes para
permitir a sobrevivência
dos índios, que muitas
vezes são obrigadosa- -
migrar,para cidades
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Yanomami (AM/RR) 25.7t9
Raposa Serra do 5ol (RR) t7.to2
Evare I (AM) 16.686
Ãifo iìõ Nôüô (ÃM) i5.iar
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O ESTATUTO DAS ÁNTIS
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TERRAS EM ESTUDO
5ão feitos estudos antnopoló-
gicos, históricos, fundiários,
cartográficos e am bientais

TERRAS DELIMITADAS
0s estudos são pubti-
cados no ïiário 0ficial"
pela Funai e são encaminha-
dÒs ao ministro da Justiça

TERRAS DECLARADAS
Após'novos estudos, o
ministro da Justiça declara a
terra de uso exclusivo dos
índios e autoriza a demarcação

TERRAS HOMOLOGilDAS
Uma vez feita a demarca-
ção, a terra tem seus
li mites homotogados pelo
presidente da Repr,lblica

TERRAS REGULARIZADAS
Na etapa finat, a terra
indígena é registrada em
cartório em nome da Llnião

Regularizadas

Homologadru 
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Declaradas 5L
2,7 mithões de hectares
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Quando o ministro da Justiça dectara
que a terra é indígena, o tÍtulo da
propriedade passa a ser considerado
nuto.0 dono perde o direito à
propriedade e só pode ser indenizadc
nol ac hanfoitariec nole avictonfoc

104,6 mithões de hectares

Detimitadat 
m lo9',mu.s de hectares

Emestudoffi115

Hoie cabe exclusivamente à Funai a
atribuição de identificar e demarcar
as terras, com base em estudos que
levam em conta a história da
ocupação da terra, a origem e a
nfividarle nrndnfiva dnc inrlígennc

0 processo de demarcação é demora-
do é frequentemente interrompido
por recursos dos proprietários.5ó
depois que todas as contestações são
rejeitadas os estudos são tevados ao
Minictórin da lrrctira


