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Os últimos tempos foram desafiadores em  
vários sentidos: ambiental, sanitário e socioeco-
nômico. Se por um lado presenciamos desmo-
ronamentos e retrocessos de diversas ordens, 
por outro abriu-se uma janela para agirmos 
na produção de alianças inéditas e  
visões de mundo transformadoras,  
plenas de novas possibilida-
des para avançarmos com 
nossos objetivos. A partir 
do diálogo entre diversas 
organizações e comuni-
dades, bem como por 
meio do uso de tecno-
logias da comunicação, 
informação e mapas, o 
Tô no Mapa tem o objeti-
vo de fortalecer o proces-
so de visibilização de Povos, 
Comunidades Tradicionais e 
Agricultores Familiares (PCTAFs) 
em todo o Brasil. Buscamos, assim, 
apoiar a luta de PCTAFs pela garan-
tia de direitos sociais e territoriais, pela  
elaboração de políticas públicas às populações 
e aos territórios tradicionais, como também  
fortalecer demais iniciativas de movimentos, 
redes e organizações.

I

Tô no Mapa é um aplicativo de ce-
lular acessível, gratuito e seguro para 

que Povos e Comunidades Tradicionais 
e Agricultores Familiares brasileiros façam o  

automapeamento de seus territórios, em uma 
iniciativa do Instituto de Pesquisa Ambiental 
da Amazônia (IPAM), do Instituto Sociedade,  
População e Natureza (ISPN) e da Rede Cerra-
do, em parceria com o Instituto Cerrados. O Tô 

ntrodução
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no Mapa conta, agora, com o apoio financei-
ro da Climate and Land Use Alliance (CLUA) e 
Good Energies Foundation.

Este é o segundo relatório de povoamento do 
aplicativo Tô no Mapa e se refere ao período 
de junho a dezembro de 2021. Aqui, apresen-
tamos atualizações sobre o avanço do uso do 
aplicativo pelas comunidades para o automa-

peamento de seus territórios; novas parcerias 
e esforços de disseminação da iniciativa; no-
vas funções e melhorias do site e do aplicativo; 
principais resultados até o momento e próximos 
passos. Além disso, também compartilhamos 
neste relatório a história de uma comunidade 
que mapeou seu território no Tô no Mapa. 

A intenção da equipe do Tô no Mapa com o 
lançamento de relatórios semestrais é, ao mesmo 
tempo, informar sobre a situação atual da inicia-
tiva, e apoiar, por meio de dados, evidências e 
histórias humanas, as lutas de Povos, Comuni-
dades Tradicionais e Agricultores Familiares no 
Brasil, inclusive em âmbito socioambiental.  
O cenário é desafiador, mas seguimos com  
esperança, somando forças às comunidades, aos 
movimentos e às organizações, para que possa-
mos contribuir na construção de um futuro biodi-
verso com equidade social, cultural e de direitos 
para populações tradicionais.
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O Tô no Mapa foi lançado em outubro de 2020 
e se iniciou o processo de povoamento do  
aplicativo, ou seja, comunidades de territórios  
tradicionais começaram a se cadastrar no app. 
No site do Tô no Mapa, Povos, Comunidades 
Tradicionais e Agricultores Familiares podem 
consultar vídeos tutoriais sobre o uso do aplica-
tivo, também a página de Perguntas Frequen-
tes com uma explicação detalhada sobre ques-
tões relacionadas. Essa página está em  
constante atualização com a inser-
ção de respostas novas para as 
dúvidas mais comuns que che-
gam para a equipe. Soma-se 
ao trabalho da iniciativa Tô 
no Mapa na produção de 

Histórico

conhecimento e na disseminação de informação 
sobre populações tradicionais e seus territórios, 
a realização de campanhas e ações de comu-
nicação, com textos, matérias e cartilhas, além 
de transmissões ao vivo e conteúdo para mídias 
sociais como Facebook, Instagram e WhatsApp. 
Há também o primeiro Relatório do Tô no Mapa, 
publicado no primeiro semestre de 2021, com-
preendendo o período de novembro de 2020 a 

maio de 2021.

Agora vejamos os principais  
resultados do Tô no Mapa para 

o período de junho a dezem-
bro de 2021, neste que é o 
segundo relatório do projeto.

http://www.tonomapa.org.br/
https://tonomapa.org.br/perguntas-frequentes/
https://tonomapa.org.br/perguntas-frequentes/
https://tonomapa.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Cartilha-To-no-Mapa-atualizacao.pdf
https://tonomapa.org.br/wp-content/uploads/2021/07/To%CC%82-no-mapa-relato%CC%81rio-v6.pdf
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Januária e Chapada Gaúcha (MG) - 21 cadastros realizados e 6 em andamento 

Côcos, Jaborandi, Correntina e Coribe (BA) - 9 realizados 
e 4 em andamento

Rio Pardo de Minas, Grão Mogol, Padre Carvalho e 
Montes Claros (MG) - 3 em andamento

Poconé, Vila Bela, Tangará, Luciara e 
Poxoréu (MT) - 1 em andamento

Demais regiões: 1 realizado e 4 em andamento

Ciclo 1

Ciclo 2

Ciclo 3

Ciclo 4

Outro
s 

Seguimos enfrentando os desafios impostos pela pandemia da 
covid-19 e o trabalho da equipe continua atendendo a um rígi-
do protocolo de segurança para que a atividade de articulação 
comunitária, necessária para o processo do automapeamento 
e cadastramento no aplicativo Tô no Mapa, possa ser realizada. 

O Instituto Cerrados atua em 
territórios específicos levan-
do informações sobre o Tô no 
Mapa e apoio às comunidades 
no processo de mapeamento, o 
que contribui para o aumento do 
número de cadastros no aplicativo. 
Essa valiosa parceria permitiu que, num 
primeiro momento, descrito no relatório 
anterior, fossem cadastradas 53 comunida-

Parcerias
des tradicionais no Cerrado. 
Nessa segunda fase, já foram 
cadastradas mais 38 comu-
nidades e outras 20 estão em 

processo de cadastramen-
to. O Instituto Cerrados buscou  

identificar e apoiar comunidades 
tradicionais por estados e municípios 

da mesma região, sendo organizados 
pelos seguintes ciclos:
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Resultados

De junho a dezembro de 2021, vários avanços fo-
ram conquistados pelo Tô no Mapa. Atualizações 
no aplicativo e no site trazem mais segurança 
para as comunidades cadastradas e também 
para os dados coletados pelo aplicativo. As 
principais atualizações do período foram:

Inclusão de um novo botão na hora do cadas-
tro da comunidade no aplicativo, que permite 
à comunidade autorizar ou não a divulgação 
dos dados sobre o território cadastrado. Dessa 
forma, caso a comunidade escolha não tornar 
públicos os dados do território, todas as infor-
mações sensíveis inseridas no aplicativo Tô no 
Mapa são mantidas em sigilo, podendo a comu-
nidade autorizar sua publicação posteriormente.

Disponível no site do Tô no Mapa, o Mapa Intera-
tivo mostra todas as comunidades tradicionais 
que concluíram o cadastro no aplicativo. É um 
mapa em permanente construção que acom-
panha a dinâmica do Tô no Mapa e a rica diver-
sidade de territórios e de Povos, Comunidades 
Tradicionais e Agricultores Familiares no Brasil. 
Não há pretensão de produzir um quadro está-
tico que busque encerrar assim os movimentos 
característicos das lutas culturais, ambientais 
e territoriais, trata-se de mais um esforço, entre 
outros, de acompanhamento e potencialização 
desses movimentos, bem como de apresenta-
ção do avanço dos resultados da iniciativa 
Tô no Mapa para as pessoas.

A visualização do Mapa Interativo 
funciona a partir de dois tipos 
de ícones. Há os ícones que 

representam as comunidades que optaram por 
disponibilizar publicamente os dados sobre o 
território, esses ícones estão no centro do terri-
tório automapeado, onde constam informações 
como: nome da comunidade, número de famílias 
e segmento (tipo da comunidade). Já os ícones 
referentes às comunidades que optaram por não 
disponibilizar publicamente os dados são apon-
tados no município sede, informando o número 
de territórios automapeados naquela jurisdição 
e os segmentos. É possível filtrar a visualiza-
ção do Mapa Interativo por parâmetros 
como: estado, tipo de comunidade e se 
os dados são públicos ou não. 

Dados seguros

Mapa Interativo

https://tonomapa.org.br/
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Integração com a Plataforma 
de Territórios Tradicionais 

A integração com a Plataforma de Territórios Tradicio-
nais do Ministério Público Federal (MPF) junto ao Conselho  
Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais está  
concluída. Agora, comunidades cadastradas no Tô no 
Mapa que tiverem interesse em enviar as informações sobre 
seus territórios para a Plataforma de Territórios Tradicionais  
podem fazer isso diretamente pelo aplicativo Tô no Mapa. 
Basta preencher algumas informações adicionais que são  
requeridas pela Plataforma de Territórios Tradicionais. Esse 
passo é um grande avanço porque abre portas na luta 
pela garantia de direitos, pelo reconhecimento e pela 
proteção de territórios tradicionais. 

VALIDAÇÃO DE CADASTROS

Também houve uma atualização no fluxo de validação dos cadas-
tros no aplicativo Tô no Mapa. Quando a comunidade finaliza seu 
cadastro, os dados entram em análise e, enquanto a análise não 
for concluída pela equipe do Tô no Mapa, o aplicativo permanece  

travado para o usuário. Caso seja necessário realizar ajustes no  
cadastramento, o cadastrante recebe uma notificação para ajustes. 
Quando o cadastro é finalizado e fica sem pendências, ele é sinali-
zado na cor verde e o aplicativo é novamente travado. No caso de  
necessidade, é possível solicitar a reabertura do cadastramento pelo 
link ‘Contato’ do site do Tô no Mapa. Essa atualização oferece seguran-
ça para a equipe do Tô no Mapa, que analisa e verifica os cadastros, 
bem como dá maior transparência para quem cadastra. 

https://tonomapa.org.br/
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TICCAs GUIA DE FORMALIZAÇÃO DE 
TERRITÓRIOS TRADICIONAIS

MELHORIAS 

CADASTROS 

Também já está disponível no site do Tô 
no Mapa uma página de informações  
sobre TICCAS (Territórios e Áreas Conser-
vadas por Povos Indígenas e Comunidades 
Tradicionais e Locais). São territórios nos 
quais as comunidades são responsáveis 
pela gestão e mantêm, ativamente, por 
meio de uma relação profunda com o meio  
ambiente, a conservação da biodiversida-
de, das funções ecológicas e dos valores 
sociais associados. TICCAs é um concei-
to internacional que reconhece modos de 
vida, locais de vivência e direitos de povos 
e comunidades tradicionais, e que pode ser 
mais uma oportunidade de fortalecimento 
das lutas territoriais das comunidades.

Publicação do Guia de Formalização de 
Territórios Tradicionais: caminhos para o 
reconhecimento de comunidades tradicio-
nais, que reúne importantes informações 
sobre possíveis caminhos para processos 
de formalização de pedidos para reconhe-
cimento territorial de comunidades tradi-
cionais, buscando assim contribuir com o 
protagonismo e as lutas das comunidades 
pela conquista e garantia de seus direitos.

O Guia, elaborado pelo Instituto Cerra-
dos em consulta com o Ministério Público  
Federal (MPF), Instituto Sociedade, Popu-
lação e Natureza (ISPN) e Rede Cerrado, é 
compartilhado com os representantes das 
comunidades a partir do pré-cadastro no 
Tô no Mapa. Agora, este guia também está 
disponível no site do Tô no Mapa.

Ações de melhoramentos na experiência de 
usuário no aplicativo Tô no Mapa estão cons-
tantemente sendo realizadas. O aplicativo é 
desenvolvido em software livre e, por isso, dis-
ponibiliza um link com os códigos para interes-
sados em compartilhamento de tecnologias. 

Até dezembro de 2021, mais de 400 usuários aces-
saram o aplicativo Tô no Mapa. As comunidades 

que finalizaram o mapeamento inserindo todas 
as informações necessárias e anexando a ata da 
reunião exigida, têm os cadastros considerados 
completos que fazem parte deste relatório. 

São agora 91 comunidades de territórios tradi-
cionais cadastradas no aplicativo Tô no Mapa, 
um aumento de 72% em relação aos resultados 
do primeiro relatório, lançado em junho de 2021. 
As 91 comunidades ocupam aproximadamente 
500 mil hectares e são habitadas por mais de 

https://tonomapa.org.br/ticcas/
https://tonomapa.org.br/ticcas/
https://tonomapa.org.br/
https://gitlab.com/eita/tonomapa
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Quilombolas
Mais de um segmento
Indígenas 
Agricultores familiares
Geraizeiros
Fundo e fecho de pasto
Retireiros

10 mil famílias. Os estados com mais comuni-
dades mapeadas pelo Tô no Mapa são Minas 
Gerais com 21 cadastros (23% do total), seguido 
por Mato Grosso do Sul com 17 cadastros (19%), 
Goiás e Bahia com 13 cadastros (14%) (figura 2).

Essas comunidades que vivem em territórios  
tradicionais refletem parte da grande diversidade 
de Povos, Comunidades Tradicionais e Agriculto-
res Familiares no Brasil. Ao todo, 10 segmentos de 
povos e comunidades tradicionais, além de agri-
cultores familiares, foram cadastrados no Tô no 
Mapa, sendo que 37% das comunidades que se  
cadastraram no aplicativo se declararam  
quilombolas, 19% indígenas, 13% agricultores  
familiares, 2% geraizeiros e 1% retireiros e 1%  
comunidade de fundo e fecho de pasto. Houve 
também cadastros nos quais as comunidades 
se declararam pertencentes a mais de um seg-
mento: foram vinte e quatro comunidades, ou 
seja, 26% do total de cadastros no aplicativo. 

Fig 2 . Número de comunidades de territórios 
tradicionais cadastradas no aplicativo por estado 
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MG MS BA GO TO MA PI MT

Comunidades

Nessas comunidades que se declararam per-
tencentes a mais de um segmento, os registros 
são de quebradeiras de coco babaçu, pesca-
dores artesanais, vazanteiros, ribeirinhos e ex-
trativistas. A figura 3 mostra o número de comu-
nidades por segmento.

Nesses 91 territórios vivem 10.471 famílias, sen-
do que 49% das famílias estão nos estados de 
Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Nos esta-
dos de Goiás, Bahia e Tocantins vivem 39%, en-
quanto que 12% das famílias estão nos estados 
do Maranhão, Mato Grosso e Piauí. A figura a 
seguir mostra o número de famílias por estado.

1%1%

37%

26%

19%

13%

2%

Fig 3 . Porcentagem dos tipos de comunidades 
autodeclaradas que se cadastraram no aplicativo

Tipo de comunidade
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Fig 4 . Número de famílias por estado nas comunidades 
cadastradas

Número de famílias por estado

Diversos são os usos dos territórios declarados 
pelas 91 comunidades mapeadas no aplicativo 
Tô no Mapa. Mais de mil pontos nos territórios 
foram declarados como áreas de roças, de cria-
ção de animais, de produção agroecológica, 
de conservação, de extrativismo, de pesca e de  
turismo. Desses 1.039 locais de uso, 19% foram  
indicados como locais com outros tipos de usos, 
ou seja, além das opções oferecidas pelo apli-
cativo Tô no Mapa na hora do cadastro. 

No automapeamento, o aplicativo também ofe-
rece a opção de que as comunidades façam 
uma descrição detalhada de como utilizam 
seus territórios. Foram citados ainda espaços  
sagrados para as comunidades, além de cemi-
térios, quadras de esportes, escolas, entre outros.  

Foram 165 conflitos informados pelas comuni-
dades que se cadastraram no aplicativo Tô no 
Mapa, sendo 48% relacionados a invasões e 
conflitos por terra, principalmente nas comuni-
dades localizadas em Mato Grosso do Sul, Ma-
ranhão e Goiás. Ao todo, 16% das comunidades 

A figura 5 mostra o número e a porcentagem dos 
tipos de uso dos territórios declarados nas 91  
comunidades mapeadas.2.806

2.296

1.685

1.325

1.062

831

357
109

MG MS BA GO TO MA MT PI

ÁREAS DE USO

CONFLITOS

79 (8%)

32 (3%) 29 (3%)

292 (28%)

200 (19%)

167 (16%)

138 (13%)

102 (10%)

Roça
Outro uso
Criação de animais
Produção agroecológica
Conservação
Extrativismo
Pesca
Turismo

Fig 5 . Número e porcentagem dos tipos de uso dos 
territórios informados pelas comunidades

Tipos de uso do território
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enfrentam conflito por água, destacando as 
comunidades de Tocantins e Minas Gerais. Já 
a contaminação por agrotóxico representa 13% 
dos conflitos, queimadas não controladas são 
12%, enquanto 1% dos conflitos reportados foram 
atribuídos ao garimpo, particularmente no esta-
do de Minas Gerais. 

Ainda assim, 23 conflitos, ou 14% do total, foram 
cadastrados pelas comunidades como “Outro 
conflito”. Essa opção abre espaço para a comu-

Fig 6 . Número do tipo de conflitos por estado informados pelas 91 comunidades no aplicativo

Estado Conflitos 
por terra Invasão Conflitos  

por água
Outros 

conflitos
Contaminação 
por agrotóxico 

Queimadas não 
controladas Garimpo

Bahia 8 1 2 0 0 1 0

Goiás 12 0 1 0 2 0 0

Maranhão 3 15 0 1 8 2 0

Mato Grosso 1 1 1 3 1 1 0

Mato Grosso do Sul 16 0 0 4 0 0 0

Minas Gerais 9 2 11 2 5 4 2

Piauí 2 0 0 0 0 0 0

Tocantins 6 3 12 13 6 4 0

Total 57 22 27 23 22 12 2

nidade declarar outros problemas que não estão 
contemplados nas categorias citadas, existen-
tes dentro do aplicativo. Foram relatados casos 
de escassez de peixes, caça ilegal, plantação de 
soja, entre outros. 

O aplicativo conta com uma opção recente 
de desmatamento e mineração como tipos de 
conflitos, porém ainda não foram citados pelas  
comunidades. A tabela a seguir mostra o número 
de conflitos informados por estado.
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D Pesafios e róximos passos

O avanço do povoamento do aplicativo de ce-
lular Tô no Mapa segue impactado pela pande-
mia de covid-19, que ainda nos impede, em di-
versos sentidos, de ir a campo e realizar eventos, 
seminários e oficinas presenciais com Povos, Co-
munidades e Agricultores Familiares. 

Seguimos comprometidos em manter o  
aplicativo atualizado e melhorado, atendendo 
às demandas de usuários nas comunidades e 
nos territórios. Mantemos também o empenho 
na parceria com lideranças locais que possam 
apoiar o processo de cadastramento de comu-
nidades no Tô no Mapa, isso porque o traba-
lho de facilitadores locais é muito importante 
para animar o processo, mobilizar membros das  
comunidades, garantir a segurança sanitária 
das reuniões e a devida participação coletiva 
para o preenchimento da ata e para a inserção 
dos dados das comunidades no aplicativo. 

Para o ano de 2022, prevemos as seguintes 
ações, visando fortalecer a representação das 
comunidades na base de dados do Tô no Mapa:

• Articular com parceiros e movimentos sociais 
para ampliar o número de comunidades ca-
dastradas;

• Aprimorar constantemente o aplicativo Tô no 
Mapa;

• Construir parcerias com universidades,  
grupos de pesquisas, movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil para apro-
fundar as análises dos dados levantados 
pelo aplicativo, contribuindo assim para  
gerar evidências sobre o papel das comu-
nidades na conservação e para ampliar a  
segurança fundiária desses territórios;

• Disseminar relatórios a cada seis meses com 
a sistematização das principais informações 
relacionadas ao aplicativo Tô no Mapa e à 
iniciativa;

• Dialogar com representantes de povos e  
comunidades tradicionais buscando que o Tô 
no Mapa possa sempre respeitar seus pontos 
de vista e refletir suas necessidades.
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Eu Tô no mapa

Segmento: Quilombolas

Número de Famílias: 314

Buscam a defesa do 
território, da religiosidade 
e da “Festa dos Pretos” 

Município: Muricilândia (TO)

Comunidade 
Remanescente de 
Quilombo Dona Juscelina

Manoel Filho tem 49 anos, é 
professor, griô-aprendiz e 
presidente da Comunida-
de Remanescente de Qui-

lombo Dona Juscelina. Com 
boa memória e à frente do 

processo que reivindica a titulação definitiva do 
território, seu Manoel conta que sua terra não 
teve nem a primeira fase do processo de titu-
lação concluída. “Há mais de dez anos lutamos 
pelo nosso território”, ele diz, recordando que 
conseguiram a certidão de autodefinição expe-
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Grande diversidade de 
uso do território

locais 
mapeados1.039 23% dos cadastros

Minas Gerais é o estado 
com maior número de 
comunidades,

no Tô no Mapa

cadastros 
completos91

de comunidades 
mapeados

hectares de 
territórios 

490.000
vivendo nasfamílias 

+ de 10.000
comunidades 
mapeadas91

35% dos conflitos 
mapeados são referentes a

e 13% referentes a
por terraconflitos

invasão do território

dia pela Fundação Cultural Palmares em 2009, mas que o processo 
está parado no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrá-
ria (Incra) desde 2010, aguardando o Relatório Técnico de Identifi-
cação e Delimitação (RTID). A cartografia do território desenhada 
com o uso do app Tô no Mapa será útil para complementar o pro-
cesso de titulação. 

O processo de titulação da comunidade 
de seu Manoel destaca o valor do ter-
ritório pela sua religiosidade popular, 
sua diversidade étnico-racial e sua 
cultura. A região envolve diversos 
quilombos vizinhos que se reúnem 
em datas comemorativas emble-
máticas para os povos tradicionais. 
A Consciência Negra, celebrada em 
20 de novembro, é um desses momen-
tos de programação cultural intensa. 
Mas é no 13 de Maio, data de assinatura 
da Lei Áurea no Brasil, que acontece a maior 
festa das comunidades quilombolas vizinhas a 
Dona Juscelina: a “Festa dos Pretos”.
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