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Constituição de 1988 
Capítulo VIII, Dos Índios 
Artigo 231

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização 
social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos 
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar 
todos os seus bens.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm


Artigo 231  
Definição de Terras Indígenas

§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios as por eles habitadas em caráter 
permanente, as utilizadas para suas atividades 
produtivas, as imprescindíveis à preservação dos 
recursos ambientais necessários a seu bem-estar 
e as necessárias a sua reprodução física e 
cultural, segundo seus usos, costumes e 
tradições.



• Há atualmente 724 
terras indígenas em 
diferentes estágios 
de demarcação 

• Representam 13,8 % 
do território nacional 

• 98,5% delas estão na 
Amazônia 

• Correspondem a 23% 
do território 
amazônico 



Demarcações de Terras Indígenas 
(1985-2019)

Fonte: Nexo Jornal / Levantamento Instituto Socioambiental



Garimpo ilegal na Terra Indígena Munduruku (Pará) Vinícius Mendonça /Ibama. Fonte: Agência Pública

https://apublica.org/2021/04/maria-leusa-munduruku-sobre-garimpo-ilegal-estamos-em-um-estado-muito-grave-de-ameacas-fisicas/
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