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Terra é 
essencial

Nossa casa, nossa comunidade, nossa aldeia, nosso território. 
Como é importante ter um lugar para chamar de seu, onde 
acontece a vida da sua família e da sua comunidade. Por isso 
ter segurança sobre o direito a esse lugar tão querido é 
essencial. 

É comum que territórios tradicionalmente ocupados não tenham 
documentos que comprovem que a comunidade é detentora 
daquele espaço de terra. Esse reconhecimento formal depende 
de diferentes processos, os quais serão apresentados aqui.

É importante que você saiba que formalizar um pedido para o 
reconhecimento de uma comunidade não é um processo 
simples, rápido ou garantido, nem que há um único caminho 
para isso. Mas quanto antes sua comunidade começar essa 
jornada, mais rapidamente concluirá. Esperamos que esse 
material possa te auxiliar a fortalecer sua comunidade e seu 
território.
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Apresentação
O Guia de Formalização de Territórios 
Tradicionais nasceu da necessidade das 
comunidades tradicionais cadastradas no 
projeto Povos do Cerrado: mapeamento de 
comunidades tradicionais, do Instituto 
Cerrados, terem informações e orientações 
sobre o processo de reconhecimento e 
regularização de seus territórios, bem como a 
equipe do Projeto compreender esse caminho.

O Guia reúne as principais informações sobre o 
processo de formalização de um pedido para o 
reconhecimento territorial de comunidades 
tradicionais e busca orientar as comunidades a 
compreenderem o caminho que devem 
percorrer para conquistarem seus direitos.

O Guia foi construído a partir de 
pesquisas nas principais instituições 
relacionadas aos direitos das 
comunidades tradicionais e foi elaborado 
pelo Instituto Cerrados em diálogo com o 
Ministério Público Federal (MPF), com o 
Instituto Sociedade, População e 
Natureza (ISPN) e com a Rede Cerrado.

Este Guia está em constante revisão e 
construção e reúne informações 
disponíveis nos portais eletrônicos do 
Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA), da Fundação 
Nacional do Índio (Funai) e da Fundação 
Cultural Palmares (FCP). Ele também foi 
elaborado em consulta ao Ministério da 
Mulher, Família e Direitos Humanos 
(MDH).
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Por que fazer a 
regularização 
fundiária?

Comunidades tradicionais têm o direito ao 
reconhecimento formal de seus territórios, 
assegurado pela Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais (Decreto 6.040/2007). 
Cabe ao Estado garantir a estas populações e suas 
futuras gerações a transmissão de suas culturas, o 
respeito às suas organizações sociais, seus 
costumes, línguas, crenças e tradições. 

Por outro lado, assegurar estes direitos básicos às 
comunidades tradicionais também garante para o 
bem público a preservação da diversidade étnica 
brasileira, a conservação ambiental, o ordenamento 
fundiário e o desenvolvimento econômico e social 
dos povos e comunidades tradicionais..
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Onde 
faço meu 
processo?
Depende do perfil da sua comunidade.

Como indígenas e quilombolas formam a 
maioria das comunidades tradicionais que 
dependem de políticas públicas, eles têm 
autarquias específicas para cuidar dos assuntos 
relacionados a cada um: a FUNAI para os 
indígenas e a Fundação Cultural Palmares 
para os quilombolas.

Caso sua comunidade tenha outro perfil, busque 
outras comunidades que tenham passado pelo 
processo de reconhecimento formal e entidades 
engajadas na luta por direitos territoriais de 
comunidades tradicionais. Busque, também, o 
governo do seu Estado para saber se existem 
políticas públicas estaduais para o 
reconhecimento de direitos de comunidades 
tradicionais.

Caso não exista nenhuma ação nesse sentido 
no Estado, entre em contato com o Ministério 
da Mulher, Família e Direitos Humanos. Nele 
funciona o Conselho Nacional dos Povos e 
Comunidades Tradicionais (CNPCT), 
responsável por acompanhar e aprimorar as 
políticas públicas no setor e que pode prestar 
apoio à sua comunidade.
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Quilombolas
A Fundação Cultural Palmares (FCP) faz um 
levantamento histórico da existência dos 
remanescentes de quilombo na região da 
comunidade, colhe relatos dos moradores e 
produz uma reunião com ata. Depois a 
comunidade deve encaminhar uma solicitação 
formal de reconhecimento do remanescente de 
quilombo para que a FCP publique no Diário 
Oficial da União (DOU) um certificado 
atestando essa condição.

Com a publicação no DOU, a comunidade deve 
buscar o INCRA para produzir o Relatório 
Técnico de Identificação e Delimitação 
(RTID). 

Concluído o RTID*, o INCRA publica uma 
portaria de reconhecimento identificando os 
limites do território. 

Com o reconhecimento do INCRA, a 
presidência da República deve declarar a área 
de interesse social e promover eventuais 
desapropriações dos imóveis, indenizações e 
retirada das famílias não-quilombolas para 
chegar à titulação coletiva de propriedade em 
nome da associação dos remanescentes 
quilombolas.

*O RTID leva tempo, pois envolve profissionais 
multidisciplinares. Nele deverão estar presentes dados 
antropológicos, levantamento fundiário, planta e memorial 
descritivo da comunidade, cadastramento dos quilombolas 
e os pareceres conclusivos técnico e jurídico.
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Quilombolas
Para a certificação da comunidade, busque apoio na Fundação Cultural Palmares pelo telefone 
(061) 3424-0110 ou pelo e-mail quilombo@palmares.gov.br

Para obter a certidão de autodefinição de comunidade remanescente de quilombo e iniciar o 
processo de certificação da comunidade, basta acessar o endereço eletrônico

https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certidao-de-autodefinicao-de-comunidade-remanescente-de
-quilombo

Caso necessite de mais informações, procure a Coordenação Geral de Regularização de 
Territórios Quilombolas, da Diretoria de Ordenamento da Estrutura Fundiária do INCRA, pelo 
telefone (061) 3411-7249 ou pelo e-mail quilombolas@incra.gov.br.

mailto:quilombo@palmares.gov.br
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certidao-de-autodefinicao-de-comunidade-remanescente-de-quilombo
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-certidao-de-autodefinicao-de-comunidade-remanescente-de-quilombo
mailto:quilombolas@incra.gov.br


Guia de 
Formalização 
de Territórios 
Tradicionais

Caminhos para o 
reconhecimento 
de comunidades 
tradicionais

Quilombolas
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES - Levantamento histórico da existência de um 
remanescente de quilombo na região da comunidade, colheita de relatos dos moradores e 
produção de ata da reunião

COMUNIDADE QUILOMBOLA - Encaminhamento de pedido formal de reconhecimento à 
Fundação Cultural Palmares

FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES - Publicação no DOU do atestado de comunidade 
remanescente de quilombo

COMUNIDADE QUILOMBOLA - Encaminhamento do processo ao INCRA

INCRA - Produção do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) e publicação de 
portaria de reconhecimento identificando os limites do território quilombola

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - Declaração de área de interesse social, eventuais 
desapropriações, indenizações e retirada de famílias não-quilombolas e titulação coletiva da 
propriedade à associação dos moradores
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Indígenas
O processo de demarcação de terras 
indígenas começa com os estudos de 
identificação e delimitação do território pela 
Funai. O órgão analisa o caso e, se não for 
encontrada nenhuma pendência, encaminha o 
processo ao Ministério da Justiça para 
declarar os limites da Terra Indígena. 

Com a demarcação pelo Ministério da Justiça, 
cabe à Funai a demarcação física do território 
e, em conjunto com o INCRA, o levantamento 
fundiário para avaliar eventuais benfeitorias 
implementadas por ocupantes não-indígenas.

Depois a presidência da República homologa 
a demarcação das terras indígenas e retira 
ocupantes não-indígenas. O pagamento de 
benfeitorias de boa-fé fica a cargo da Funai e o 
reassentamento dos ocupantes não-indígenas, 
a cargo do INCRA.

Então o território é registrado na Secretaria de 
Patrimônio da União (SPU). Caso necessite 
de mais informações, procure a coordenação 
regional da Funai mais próxima de você pelo 
endereço http://www.funai.gov.br/index.php/
coordenacoes-regionais ou entre em contato 
com a sede nacional pelo telefone (061) 
3247-6005.

http://www.funai.gov.br/index.php/coordenacoes-regionais
http://www.funai.gov.br/index.php/coordenacoes-regionais
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FUNAI - Promoção de estudos de identificação e delimitação do território

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - Declaração dos limites da terra indígena

FUNAI E INCRA - Demarcação física do território, a cargo da Funai, e levantamento fundiário 
de eventuais benfeitorias de ocupantes não-indígenas, a cargo do INCRA

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA - Homologação da demarcação da terra e retirada de 
ocupantes não-indígenas

FUNAI E INCRA - Pagamento de benfeitorias de boa-fé a cargo da Funai, e reassentamento dos 
ocupantes não-indígenas, a cargo do INCRA

SPU - Registro do território na Secretaria do Patrimônio da União

Indígenas
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Outras 
comunidades 
tradicionais
Se a sua comunidade pretende formalizar um 
pedido de reconhecimento do seu território 
ela pode buscar outras comunidades que 
tenham passado por este processo para ter 
mais informações. Associações de 
moradores, sindicatos de trabalhadores 
rurais ou outras entidades engajadas na 
luta por direitos territoriais dos povos e 
comunidades tradicionais também podem 
contribuir neste processo.

Também é importante buscar o governo do 
seu Estado para saber se existem políticas 
públicas estaduais para o reconhecimento 
formal dos direitos de comunidades tradicionais 
e de regularização fundiária destes territórios.

Se não existem políticas nesse sentido no seu 
Estado, busque o governo federal. Cabe ao 
Ministério da Mulher, Família e Direitos 
Humanos (MDH) a análise de casos de 
reconhecimento e proteção de comunidades 
tradicionais. O órgão do MDH responsável pelo 
processo é a Secretaria Nacional de Políticas 
da Promoção da Igualdade Racial (SNPPIR).
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Outras 
comunidades 
tradicionais
Na SNPPIR funciona o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT), 
que acompanha e aprimora as políticas públicas para os povos e comunidades tradicionais. O 
Conselho é um órgão colegiado de caráter consultivo, integrante da estrutura básica do MDH, 
composto por representantes de segmentos de comunidades tradicionais e representantes 
governamentais. Composição

Se precisar de mais informações, busque o CNPCT por meio da SNPPIR pelo telefone 
(061) 2027-3736 e pelos e-mails gab.snpir@mdh.gov.br e etnicoraciais@mdh.gov.br

https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/participacao-social/orgaos-colegiados/conselho-nacional-de-povos-e-comunidades-tradicionais/conselho
mailto:gab.snpir@mdh.gov.br
mailto:etnicoraciais@mdh.gov.br
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GOVERNO ESTADUAL – Confira, 
também, se o governo do seu Estado tem 
políticas públicas na área. Em caso 
negativo, procure o MDH.

MINISTÉRIO DA MULHER, FAMÍLIA E 
DIREITOS HUMANOS (MDH) – Elabora 
e implementa políticas para povos e 
comunidades tradicionais.

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS 
DA PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL 
(SNPPIR) - Subordinada ao MDH, 
desenvolve ações intersetoriais e 
articulação política para garantir a 
implementação das políticas dos povos e 
comunidades tradicionais do MDH.

CONSELHO NACIONAL DOS POVOS E 
COMUNIDADES TRADICIONAIS (CNPCT) 
- Órgão colegiado e consultivo, reúne 29 
representantes da sociedade e 15 do 
governo. Acompanha e aprimora a 
implementação das políticas públicas nas 
comunidades tradicionais.

Outras 
comunidades 
tradicionais

OUTRAS COMUNIDADES E 
INSTITUIÇÕES ENGAJADAS NA 
LUTA POR DIREITOS TERRITORIAIS – 
Verifique se existem outras comunidades que 
passaram pelo reconhecimento formal de seus 
territórios e peça ajuda.
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Resumo da legislação referente às 
comunidades tradicionais
QUILOMBOLAS INDÍGENAS OUTRAS 

COMUNIDADES
Constituição Federal Art. 216 
Estabelece como patrimônio cultural os bens materiais 
e imateriais dos remanescentes de quilombolas

Constituição Federal Disposições Transitórias Art. 68 
Estabelece garantia territorial a quilombolas

Decreto 4887/2003 Regulamenta o 
Art 68 das Disposições Transitórias da Constituição  
para os processos de identificação, reconhecimento, 
delimitação, demarcação e titulação de territórios

Decreto 6261/2007 
Institui a Agenda Social Quilombola

Constituição Federal 
Art. 231 e 232 
Estabelece garantia 
territorial a indígenas

Lei 6001/1973 
Institui o Estatuto 
do Índio

Decreto 1775/1996 
Cuida dos 
procedimentos 
administrativos para 
demarcação de terras

Decreto 6040/2007 
Institui a Política 
Nacional de 
Desenvolvimento 
Sustentável dos 
Povos e 
Comunidades 
Tradicionais, 
estabelecendo 
garantia territorial
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Resumo da legislação referente às 
comunidades tradicionais
SNUC ASSENTAMENTOS AMBIENTAIS 

DIFERENCIADOS
Lei 9985/2000

Institui o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da 
Natureza (SNUC)

Instrução Normativa 99/2019

Fixa os procedimentos para titulação de imóveis 
rurais em Projetos de Assentamento de Reforma 
Agrária criados em terras do Incra ou da União
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Resumo da legislação referente às 
comunidades tradicionais
SNUC

Lei 9985/2000
Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). A execução do SNUC cabe aos órgãos 
ambientais estaduais e municipais. São eles que podem contribuir com as propostas de criação de Unidades de Conservação. 
Se a sua comunidade se enquadra no SNUC, procure a prefeitura do seu município e o governo do seu Estado.

UC de Uso Sustentável: promove a exploração do ambiente garantindo a perenidade dos recursos renováveis e dos processos 
ecológicos, a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. As UC´s de 
Usos Sustentável buscam conciliar a conservação da natureza e o uso sustentável de parte de seus recursos. Neste caso 
é permitido certo grau de ocupação humana por comunidades tradicionais em: Área de Proteção Ambiental, Floresta 
Nacional, Reserva Extrativista e Reserva de Desenvolvimento Sustentável. As UC´s de Uso Sustentável também se 
dividem em Reserva Particular do Patrimônio Natural, Área de Relevante Interesse Ecológico e Reserva de Fauna, que 
não permitem ocupação por comunidades tradicionais.

UC de Proteção Integral: visam a manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferências humanas. 
Dividem-se em Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio da Vida Silvestre.
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Resumo da legislação referente às 
comunidades tradicionais
ASSENTAMENTOS AMBIENTAIS DIFERENCIADOS

Instrução Normativa 99/2019
Entre as possibilidades de formalização territorial que atendem às comunidades tradicionais estão os Projetos de 
Assentamentos Extrativistas (PAE´s), destinado à exploração de áreas com riquezas extrativas por meio de 
atividades economicamente viáveis, socialmente justas e ecologicamente sustentáveis, a serem executadas pelas 
populações que ocupam tradicionalmente a respectiva área em parceria com o INCRA.

O INCRA deverá priorizar criação de PAE´s em áreas onde houver população organizada, tradição extrativista e 
interesse no desenvolvimento sustentável. A implantação do PAE envolve a aprovação pela comunidade e pelo 
INCRA da criação do projeto, aquisição da área, levantamento sócio-econômico e cadastramento dos ocupantes até a 
consolidação do projeto. Posteriormente é definido um Plano de Utilização e Desenvolvimento da área, inclusive com 
assistência técnica para o manejo da região.

A supervisão dos PAE´s fica a cargo do INCRA, que poderá emancipar o projeto após o cumprimento de todas as 
etapas, permanecendo, no entanto, com o domínio da terra.
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Instrumentos de Destinação - 
Formas de transferência de direitos

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL (TAUS)

Portaria 89/2010, da Secretaria de Patrimônio da União (SPU)
O TAUS é conferido, em caráter transitório e precário, para comunidades tradicionais com o objetivo de possibilitar a 
ordenação do uso racional e sustentável dos recursos naturais disponíveis na orla marítima e fluvial, voltados à 
subsistência dessa população. A autorização compreenderá áreas utilizadas tradicionalmente para fins de 
moradia e uso sustentável dos recursos naturais.

O TAUS poderá ser outorgado a comunidades tradicionais que ocupem ou utilizem as seguintes áreas da União: áreas 
de várzeas e mangues enquanto leito de corpos d'água federais, mar territorial, áreas de praia marítima ou fluvial 
federais, ilhas situadas em faixa de fronteira, acrescidos de marinha e marginais de rio federais e terrenos de marinha 
e marginais presumidos.

Os direitos de utilização dos bens imóveis da União, sejam construções, terras, águas ou florestas públicas, podem ser 
destinados pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) a agentes públicos ou privados, visando efetivar a função 
socioambiental desse patrimônio em harmonia com os programas estratégicos para a nação. Os principais 
instrumentos que atendem às comunidades tradicionais são o TAUS e o CDRU.



Guia de 
Formalização 
de Territórios 
Tradicionais

Caminhos para o 
reconhecimento 
de comunidades 
tradicionais

INSTRUMENTOS DE DESTINAÇÃO - 
Formas de transferência de direitos

CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO (CDRU)

Decreto-Lei 271/1967 e Lei 9.636/1998
A Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) pode ser gratuita ou onerosa, individual ou coletiva. Trata-se de contrato 
administrativo que transfere direitos reais da propriedade e pode ser transmissível por ato inter vivos e causa mortis.

A CDRU poderá ser aplicada em terrenos da Marinha, em áreas vazias destinadas à provisão habitacional, em áreas 
ocupadas sujeitas à pressão imobiliária ou em áreas de conflito fundiário, no uso sustentável das várzeas para a segurança 
da posse de comunidades tradicionais e seus meios de subsistência e para fins comerciais.

Os direitos de utilização dos bens imóveis da União, sejam construções, terras, águas ou florestas públicas, podem ser 
destinados pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) a agentes públicos ou privados, visando efetivar a função 
socioambiental desse patrimônio em harmonia com os programas estratégicos para a nação. Os principais 
instrumentos que atendem às comunidades tradicionais são o TAUS e o CDRU.
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Alternativas de Formalização de 
Territórios Tradicionais
Território Indígena e Áreas Conservadas por Comunidades Locais (TICCA)

Registro internacional emitido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)
Embora não seja uma política pública do Estado brasileiro, o TICCA é um conceito promulgado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) para reconhecer os direitos das comunidades tradicionais perante seus territórios. O TICCA 
funciona como uma certificação internacional reconhecida pela ONU aos quais os povos e comunidades tradicionais 
podem se associar se entenderem que é benéfico para seu fortalecimento na luta em defesa de seus territórios.

O Registro Internacional TICCA é um dos mecanismos desenvolvidos para ampliar a consciência sobre a relevância de 
práticas de conservação lideradas por povos indígenas e comunidades locais. O registro é obtido a partir de uma série 
de etapas estruturadas e promovidas pelo Consórcio TICCA.

No Brasil, o Consórcio TICCA é representado pela Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Mulheres em 
Ação no Pantanal (Mupan). As comunidades que querem fazer parte do registro devem se informar sobre as 
características que definem um TICCA por meio da Mupan em ticca_brasil@mupan.org.br ou pelo telefone (067) 
3045-5456.
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Alternativas de Formalização de 
Territórios Tradicionais
Cadastro Ambiental Rural (CAR)

Lei 12.651/2012
Obrigatório para todos os imóveis rurais do Brasil, o Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um registro eletrônico que 
integra, em uma mesma base de dados, informações georreferenciadas com o objetivo de viabilizar a regularização 
ambiental e garantir o controle e monitoramento do desmatamento.

O registro do imóvel rural no CAR é o primeiro passo para a regularidade ambiental da propriedade e não deve ser 
confundido com um processo de regularização e titulação fundiária.

No caso dos Povos e Comunidades Tradicionais (PCT), é possível inscrever o território tradicional no CAR de 
forma coletiva. Por meio de uma associação representativa os moradores fazem o cadastro coletivamente para terem 
acesso a políticas públicas e linhas de crédito.

O CAR é de responsabilidade do Serviço Florestal Brasileiro (SFB), vinculado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA).
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Leis estaduais de Formalização de 
Territórios Tradicionais

Minas Gerais

Lei 21147/2014
Todos os povos e comunidades tradicionais do Estado podem requerer o reconhecimento formal e a regularização do 
território. O serviço é realizado pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais e 
está disponível em: 
https://www.mg.gov.br/servico/obter-regularizacao-fundiaria-de-territorios-tradicionalmente-ocupados-por-povos-e

Embora poucos Estados tenham leis para a formalização de territórios de povos e comunidades tradicionais, há 
algumas iniciativas espalhadas pelo país. 

Bahia

Lei 12910/2013 e Decreto 20306/2021
Na Bahia existe política pública de certificação das comunidades de fundo e fecho de pasto. O trabalho é feito pela 
Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do Estado da Bahia e está disponível em: 
http://www.sepromi.ba.gov.br/arquivos/File/portaria0010cadastodefundoefechodepasto.pdf
O Decreto 20306/2021 institui o Conselho Estadual para a Sustentabilidade dos Povos e Comunidades Tradicionais

https://www.mg.gov.br/servico/obter-regularizacao-fundiaria-de-territorios-tradicionalmente-ocupados-por-povos-e
https://www.mg.gov.br/servico/obter-regularizacao-fundiaria-de-territorios-tradicionalmente-ocupados-por-povos-e
http://www.sepromi.ba.gov.br/arquivos/File/portaria0010cadastodefundoefechodepasto.pdf
http://www.sepromi.ba.gov.br/arquivos/File/portaria0010cadastodefundoefechodepasto.pdf
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Leis estaduais de Formalização de 
Territórios Tradicionais

Paraná

Lei 15.673/2007 e Decreto 3446/1997
O governo do Paraná possui política estadual de reconhecimento de comunidades faxinalenses. A Lei 15.673/2007 
reconhece a identidade destas comunidades a partir de Declaração de Autorreconhecimento Faxinalense, atestado 
pelo órgão estadual de assuntos fundiários. O Decreto 3446/1997 cria as Áreas Especiais de Uso Regulamentado, que 
abrange porções territoriais do estado caracterizadas pelo sistema faxinal.

Embora poucos Estados tenham leis para a formalização de territórios de povos e comunidades tradicionais, há 
algumas iniciativas espalhadas pelo país.

Maranhão

Lei 11399/2020
Embora não trate especificamente da regularização fundiária de comunidades tradicionais do Maranhão, a Lei 
11399/2020 institui o Estatuto Estadual da Igualdade Racial, que busca defender os direitos humanos da população 
negra e das comunidades tradicionais.



Guia de 
Formalização 
de Territórios 
Tradicionais

Caminhos para o 
reconhecimento 
de comunidades 
tradicionais

Leis estaduais de Formalização de 
Territórios Tradicionais

Goiás

Lei 21013/2021
Institui a Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, que busca 
promover o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e 
garantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais.

Embora poucos Estados tenham leis para a formalização de territórios de povos e comunidades tradicionais, há 
algumas iniciativas espalhadas pelo país.

Distrito Federal

Lei 6789/2021
Embora não trate especificamente da regularização fundiária de comunidades tradicionais do Distrito Federal, a Lei 
6789/2021 institui o Conselho Distrital de Promoção da Igualdade Racial, que trata das políticas públicas de promoção 
da igualdade racial, combate à discriminação étnico-racial e redução das desigualdades.
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Leis estaduais de Formalização de 
Territórios Tradicionais

Mato Grosso

Lei 7797/2002
Trata da doação de áreas à Fundação Cultural Palmares para que sejam destinadas ao assentamento quilombola da 
região de Mata Cavalo, em Nossa Senhora do Livramento

Embora poucos Estados tenham leis para a formalização de territórios de povos e comunidades tradicionais, há 
algumas iniciativas espalhadas pelo país.

São Paulo

Decreto 54429/2009
Cria e organiza a Coordenação de Políticas para a População Negra e Indígena para promover, elaborar, coordenar, 
desenvolver e acompanhar programas, projetos e atividades com vista à efetiva atuação em favor do respeito à 
dignidade da pessoa humana, de afrodescendentes e grupos étnicos historicamente vulneráveis, como comunidades 
tradicionais de terreiros, quilombolas e indígenas.
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Mato Grosso do Sul

Lei 2071/2000
Não trata especificamente da regularização fundiária, mas dispõe sobre ações de proteção ambiental, saúde, 
educação e apoio às atividades produtivas para as comunidades indígenas do estado.

Embora poucos Estados tenham leis para a formalização de territórios de povos e comunidades tradicionais, há 
algumas iniciativas espalhadas pelo país.

Pará

Lei 8878/2019
Dispõe sobre a regularização fundiária de ocupações rurais e não rurais em terras públicas do estado, prevendo a 
prioridade de regularização fundiária as áreas tradicionalmente ocupadas por agricultores familiares ou comunidades 
tradicionais.
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Rondônia

Lei 1143/2002
Não trata especificamente da regularização fundiária, mas dispõe sobre o uso sustentável das Florestas Estaduais e 
Reservas Extrativistas do Estado e prevendo que populações tradicionais são aquelas que possuem cultura 
diferenciada e vivem há, no mínimo, três gerações em determinado ecossistema em estreita dependência do meio 
natural para subsistência.

Embora poucos Estados tenham leis para a formalização de territórios de povos e comunidades tradicionais, há 
algumas iniciativas espalhadas pelo país.

Tocantins

Não foram encontradas leis estaduais que tratem da formalização de territórios de comunidades tradicionais.
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Por onde 
começar?

O Pré-cadastro do Projeto Povos do Cerrado é um bom 
começo. A partir dele, nossa equipe passa a estar em contato 
com você e já é possível dar visibilidade à comunidade que 
você pretende mapear. 

A partir do preenchimento do formulário e do envio das 
informações, a equipe do Instituto Cerrados vai checar os 
dados e entrar em contato para convidar a comunidade para se 
cadastrar no aplicativo Tô no Mapa.

O Tô no Mapa é um aplicativo desenvolvido para que povos, 
comunidades tradicionais e agricultores familiares realizem o 
automapeamento de seus territórios. A partir do cadastro da 
comunidade é gerado um relatório, que pode ser uma 
ferramenta na luta pelos direitos das comunidades porque 
contém os principais dados necessários para iniciar a 
regularização territorial. 

https://form.jotform.com/210885860893065
https://tonomapa.org.br/
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Por onde 
começar?
Com o mapeamento no Tô no Mapa, o relatório 
mostra as principais informações sobre a 
comunidade, como suas coordenadas geográficas 
e os usos da terra e os eventuais conflitos que os 
moradores enfrentam no território.

No cadastramento no Tô no Mapa a comunidade 
decide se quer submeter as informações à 
Plataforma de Territórios Tradicionais do Conselho 
Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais 
(CNPCT) e do Ministério Público Federal (MPF).

Em caso positivo, os dados gerados no Tô 
no Mapa são enviados diretamente à 
Plataforma de Territórios Tradicionais, que, 
após processos de verificação junto com o 
CNPCT, emite um documento de que o 
território foi incluído na base de dados da 
ferramenta. Ao cadastrar a comunidade no 
Tô no Mapa ela pode decidir se quer deixar 
os dados públicos ou não.

O CNPCT é um órgão colegiado do 
Ministério da Mulher, Família e Direitos 
Humanos que reúne representantes do 
poder público e das comunidades 
tradicionais para acompanhar e aprimorar as 
políticas públicas do setor e que pode ajudar 
na garantia desses direitos.

https://territoriostradicionais.mpf.mp.br/#/inicial
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Por onde 
começar?

PRÉ CADASTRO
Identificação da comunidade e da liderança responsável 
pelo cadastramento

CADASTRO TÔ NO MAPA
Cadastramento da comunidade a partir do 
automapeamento e geração de relatório com as 
informações da comunidade

PLATAFORMA DE TERRITÓRIOS TRADICIONAIS
Acolhe o Cadastro, analisa junto com o CNPCT e emite 
documento informando que o território foi incluído na base 
de dados da Plataforma

COMUNIDADE TRADICIONAL
Pode buscar o apoio de outras comunidades que tenham 
passado por este processo ou de instituições engajadas 
na luta por direitos territoriais. Reúna também o relatório 
do Tô no Mapa e o documento emitido pela Plataforma 
de Territórios Tradicionais e busque os órgãos 
responsáveis, conforme descrito anteriormente.
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O reconhecimento da comunidade 
tradicional é um caminho possível

O reconhecimento da comunidade tradicional até sua 
regularização territorial é um caminho que envolve vários órgãos e 
etapas. Se os moradores se organizarem e estiverem unidos é 
possível alcançar este direito. 

O cadastro da comunidade no Tô no Mapa e na Plataforma de 
Territórios Tradicionais pode auxiliar os primeiros passos de 
quem ainda não iniciou seu processo de regularização e orientar 
as comunidades que já estão percorrendo este caminho. 

Esperamos que este Guia seja útil e que as informações 
apresentadas aqui ajudem na luta pelo reconhecimento dos 
direitos sociais e territoriais da sua comunidade.
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Atenção!
É preciso estar alerta em relação a propostas de medidas 
políticas que prometem facilitar a regularização fundiária 
quando, na verdade, estão apenas servindo a interesses de 
grandes proprietários ou de grileiros.

Se informe sobre ofertas, propostas e mudanças na legislação 
que podem aumentar a disputa de terras e prejudicar a defesa 
dos territórios das populações tradicionais.

Por isso é tão importante que você e sua comunidade conheçam 
seus direitos e as políticas públicas que podem auxiliar na 
conquista dos direitos territoriais das comunidades tradicionais.
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Ressalvas e agradecimentos
O Brasil tem um contexto fundiário complexo, com inúmeras disputas e litígios e o reconhecimento 
de um território tradicional não escapa a esse contexto, ou seja, pode levar tempo e envolver muitos 
aprendizados. Mas a conquista de cada passo aqui apresentado trará um nível de reconhecimento à 
sua comunidade. Converse com sua comunidade e com outras que já passaram pelo processo, 
organize os registros, documentos, mentes e corações. E saiba que é muito mais fácil obter o 
reconhecimento do território de uma comunidade unida e organizada.

O MPF desempenha um papel fundamental nesse processo, pois é ele quem defende os direitos das 
comunidades tradicionais. Tenha nele um parceiro. Por isso, prestamos nossos agradecimentos à 
instituição, especialmente à Câmara Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais (6ª Câmara 
de Coordenação e Revisão).

Agradecemos ao  IPAM, ISPN e Rede Cerrado que desenvolveram o aplicativo Tô no Mapa e a 
todas as comunidades tradicionais que tanto nos ensinam a lutar pelos nossos direitos sociais, 
culturais, ambientais e territoriais. 
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Referências
Regularização fundiária de Territórios Quilombolas

Informações Quilombolas – Fundação Cultural Palmares

Demarcação de Terras Indígenas

Regularização de Territórios Quilombolas

Obter regularização fundiária de territórios tradicionalmente ocupados 
por povos e comunidades tradicionais

Sobre a demarcação de Terras Indígenas no território brasileiro e a 
capacidade civil dos indígenas - Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça dos Direitos Humanos

Instrumentos de Destinação de Imóveis da União

Ticca no Brasil

https://ispn.org.br/site/wp-content/uploads/2020/09/Ticcas_Brasil_estud
o_legal_resumo_executivo.pdf

https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/oito-anos-
apos-criacao-cadastro-ambiental-rural-car-ainda-viola-direitos-quilombol
as

Apresentação - Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 
Justiça dos Direitos Humanos

Atuação do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos dos Povos 
e Comunidades Tradicionais - Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça dos Direitos Humanos

Regularização fundiária das comunidades tradicionais de fundo de 
pasto

Direitos das Comunidades Tradicionais

Decreto 6040 de 2007

Decreto 10088 de 2019

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988

Lei 9985/2000

Instrução Normativa 99/2019

Portaria 89/2010

https://www.mg.gov.br/servico/obter-regularizacao-fundiaria-de-terri
torios-tradicionalmente-ocupados-por-povos-e

http://www.sepromi.ba.gov.br/arquivos/File/portaria0010cadastodef
undoefechodepasto.pdf

https://leisestaduais.com.br/

https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cmads/apresentacoes-em-eventos/eventos-2019/24-10-2019-DEBATER%20O%20CADASTRO%20AMBIENTAL%20RURAL%20DE%20POVOS%20E%20COMUNIDADES%20TRADICIONAIS/jose-henrique-sampaio-pereira/view
http://www.palmares.gov.br/?page_id=52126
https://www.gov.br/funai/pt-br/atuacao/terras-indigenas/demarcacao-de-terras-indigenas
https://www.gov.br/incra/pt-br/assuntos/governanca-fundiaria/perguntas_respostas.pdf
https://www.gov.br/pt-br/servicos-estaduais/obter-regularizacao-fundiaria-de-territorios-tradicionalmente-ocupados-por-povos-e-comunidades-tradicionais
https://www.gov.br/pt-br/servicos-estaduais/obter-regularizacao-fundiaria-de-territorios-tradicionalmente-ocupados-por-povos-e-comunidades-tradicionais
https://direito.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=255#:~:text=O%20procedimento%20de%20demarca%C3%A7%C3%A3o%20de,momento%20em%20que%20%C3%A9%20homologada
https://direito.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=255#:~:text=O%20procedimento%20de%20demarca%C3%A7%C3%A3o%20de,momento%20em%20que%20%C3%A9%20homologada
https://direito.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=255#:~:text=O%20procedimento%20de%20demarca%C3%A7%C3%A3o%20de,momento%20em%20que%20%C3%A9%20homologada
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/patrimonio-da-uniao/destinacao-de-imoveis/instrumentos-de-destinacao#8--concess-o-de-direito-real-de-uso---cdru
https://www.mupan.org.br/ticca-brasil/
https://ispn.org.br/site/wp-content/uploads/2020/09/Ticcas_Brasil_estudo_legal_resumo_executivo.pdf
https://ispn.org.br/site/wp-content/uploads/2020/09/Ticcas_Brasil_estudo_legal_resumo_executivo.pdf
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/oito-anos-apos-criacao-cadastro-ambiental-rural-car-ainda-viola-direitos-quilombolas
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/oito-anos-apos-criacao-cadastro-ambiental-rural-car-ainda-viola-direitos-quilombolas
https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/oito-anos-apos-criacao-cadastro-ambiental-rural-car-ainda-viola-direitos-quilombolas
https://direito.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=150
https://direito.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=150
https://direito.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=60
https://direito.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=60
https://direito.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=60
https://irpaa.org/publicacoes/artigos/monografia--fernanda-g.-leal.pdf
https://irpaa.org/publicacoes/artigos/monografia--fernanda-g.-leal.pdf
https://social.mg.gov.br/images/Direitos_humanos/Cadernos_Direitos_Humanos/Livro13.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6040.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10088.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm
https://www.in.gov.br/web/dou/-/instrucao-normativa-n-99-de-30-de-dezembro-de-2019-236098411
https://urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/PORTARIA_SPU_89_2010_TAUS_comunidadestradicionais.pdf
https://www.mg.gov.br/servico/obter-regularizacao-fundiaria-de-territorios-tradicionalmente-ocupados-por-povos-e
https://www.mg.gov.br/servico/obter-regularizacao-fundiaria-de-territorios-tradicionalmente-ocupados-por-povos-e
http://www.sepromi.ba.gov.br/arquivos/File/portaria0010cadastodefundoefechodepasto.pdf
http://www.sepromi.ba.gov.br/arquivos/File/portaria0010cadastodefundoefechodepasto.pdf
https://leisestaduais.com.br/
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Contato
O Guia Geral de Formalização de Territórios 
Tradicionais está em constante revisão e 
construção. 

Caso tenha alguma sugestão ou dúvida, entre em 
contato com nossa equipe pelo e-mail 
cerrados@cerrados.org
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