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A Terra Indígena é uma categoria de área especial, área legalmente
definida de propriedade da União, onde se objetiva a preservação das
comunidades indígenas.
O processo administrativo de delimitação e demarcação das terras
indígenas estão definidas na Lei nº 6001, de 19 de dezembro de 1973,
conhecida como Estatuto do Índio, e no Decreto nº 1775, de 08 de
janeiro de 1996. Esta legislação atribui à FUNAI o papel de tomar a
iniciativa, orientar e executar a demarcação de terras, atividade que é
executada pela Diretoria de Assuntos Fundiários (DAF).
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O início do processo demarcatório se dá por meio da identificação e
delimitação, quando é constituído um grupo técnico de trabalho,
composto por técnicos da FUNAI, do INCRA e/ou da secretaria
estadual de terras da localização do imóvel. A comunidade indígena é
envolvida diretamente em todas as subfases da identificação e
delimitação. O grupo técnico realiza estudos e levantamentos em
campo, em centros de documentação, órgãos fundiários municipais,

estaduais e federais, e em cartórios de registro de imóveis, para a
elaboração do relatório circunstanciado de identificação e delimitação
da área estudada, resultado que servirá de base a todos os passos
subsequentes. Os estudos antropológicos e os complementares de
natureza etino-histórica, sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental
e o levantamento fundiário, realizados nesta fase, deverão
caracterizar e fundamentar a terra como tradicionalmente ocupada
pelos índios, conforme os preceitos constitucionais, e apresentar
elementos visando à concretização das fases subsequentes à
regularização total da terra. É com base nestes estudos, que são
aprovados pelo Presidente da FUNAI, que a área será declarada de
ocupação tradicional do grupo indígena a que se refere, por ato do
Ministro da Justiça - portaria declaratória publicada no Diário Oficial
da União - reconhecendo-se, assim, formal e objetivamente, o direito
originário indígena sobre uma determinada extensão do território
brasileiro.
A demarcação física é a fase em que se materializam, em campo, os
limites da terra indígena, conforme determinado na portaria
declaratória expedida pelo Ministério da Justiça. As terras indígenas
são limitadas por: acidentes naturais (rios, córregos, igarapés, lagos,
orlas marítimas); estradas e; linhas secas, assim denominadas onde o
limite não é definido por acidentes geográficos ou estradas. Ao longo
dos acidentes naturais não é executado trabalho de topografia, pois
os limites já são claros e bem definidos em campo, sendo que, os
mapas são elaborados a partir de dados disponíveis em cartas
topográficas, com as devidas verificações em campo através de GPS de
navegação. Ao longo de estradas, a demarcação é feita por meio de
levantamento topográfico e geodésico e implantação de marcos e
placas indicativas, sendo que geralmente não é necessária a abertura
de picadas, pois estes limites também já estão materializados em
campo. Ao longo das linhas secas, a demarcação é feita por meio de
levantamento topográfico e geodésico e implantação de marcos e
placas indicativas, sendo necessária a abertura de picadas. As placas
indicativas são implantadas acompanhando os marcos e nos locais
onde ocorrem vias de acesso à terra indígena. Os marcos,
confeccionados em concreto, são implantados ao longo das linhas
secas num intervalo de, no máximo, 01 km e trazem, na sua parte
superior, um pino de bronze com a inscrição Ministério da Justiça,
FUNAI, número e tipo do marco, ano da demarcação e a observação
Protegido por Lei. O resultado final da demarcação é apresentado em
mapa e memorial descritivo, elaborados dentro das normas da
cartografia internacional, apresentando limites que contam com
coordenadas geográficas precisas. Todos os trabalhos de demarcação
são realizados de acordo com o Manual de Normas Técnicas para
Demarcação de Terras Indígenas, da FUNAI. A Diretoria de Assuntos
Fundiários (DAF) da FUNAI, por meio de sua Coordenação-Geral de
Demarcação (CGD), é responsável pela normatização, execução e
fiscalização dos trabalhos de demarcação de terras indígenas no Brasil.
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