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Introdução

Um novo vento sopra trazendo 
consigo no ar a esperança 
de vermos o florescimen-
to dos Povos e Comu-
nidades Tradicionais e 
Agricultores Familiares 
(PCTAFs), bem como 
a retomada da pro-
teção de seus direitos. 
Contudo, sabemos que 
a esperança não significa 
garantia. A luta contra as 
injustiças históricas e a promo-
ção da defesa dos direitos de PC-
TAFs depende da atuação concreta 
e efetiva de vários setores da sociedade, 
incluindo o governo, as organizações da so-
ciedade civil, a participação do setor produtivo 
privado, mas sempre com o protagonismo das 
comunidades. Nesse sentido, seguimos promo-
vendo o Tô no Mapa, um aplicativo de celular 
acessível, gratuito e seguro para que Povos e 
Comunidades Tradicionais e Agricultores Fa-
miliares brasileiros façam o automapeamento 
de seus territórios, em uma iniciativa do Institu-
to de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), 

do Instituto Sociedade, População e Natureza 
(ISPN) e da Rede Cerrado, em parceria com o 
Instituto Cerrados (IC). O Tô no Mapa conta, 
agora, com o apoio financeiro da Climate and 
Land Use Alliance (CLUA) e da Good Energies 

Foundation. Este é o quarto relatório de 
povoamento do aplicativo Tô no Mapa 

e se refere ao período de agosto a 
dezembro de 2022. Aqui apresen-

tamos um breve histórico da ini-
ciativa; uma seleção de legisla-
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ções relacionadas a PCTAFs; nossa atuação 
prioritária no Maranhão; a parceria construída 
com a Plataforma de Territórios Tradicionais do 
Conselho Nacional dos Povos e Comunidades 
Tradicionais (CNPCT) com o Ministério Público 
Federal (MPF);  dados sobre a relação da 
conservação da biodiversidade e Terri-
tórios Tradicionais; aprimoramentos no 
aplicativo e resultados dos cadastros 
realizados até o momento. Além dis-
so, compartilhamos no final deste 
relatório a história inspiradora de 
uma comunidade que mapeou seu 
território pelo aplicativo. A inten-
ção da equipe do Tô no Mapa com 
o lançamento de relatórios semes-
trais é, ao mesmo tempo, informar 
sobre a situação atual da iniciativa 
e apoiar, por meio de dados, 
evidências e histórias das 
comunidades, as lutas 
de PCTAFs no Bra-
sil, animando um 
futuro mais sus-
tentável, justo e 
democrático.
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O Tô no Mapa foi lançado em outubro de 
2020. A partir desse momento, Povos 
e Comunidades de Territórios Tradi-
cionais e Agricultores Familiares co-
meçaram a se cadastrar no aplica-
tivo. No site do Tô no Mapa temos 
um vasto material onde é possível 
inclusive consultar vídeos tutoriais 
e Perguntas Frequentes com expli-
cações sobre o aplicativo e os auto-
mapeamentos. 

Junto do trabalho da iniciativa Tô no 
Mapa na produção de conhecimento e 
na disseminação de informação sobre po-
pulações tradicionais e seus territórios, promo-
vemos ações de comunicação, com com maté-
rias e cartilhas informativas, além de conteúdos 
para mídias sociais. No site é possível acessar, 
por exemplo, o Guia de Formalização de Terri-
tórios Tradicionais, o primeiro (novembro/2020 a 
maio/2021), o segundo (junho a dezembro/2021) 
e o terceiro relatório do Tô no Mapa (janeiro a 
julho/2022). Os relatórios podem ser acessados 
também em inglês nos links: #1 App Usage Report, 
#2 App Usage Report e #3 App Usage Report.  

Histórico

Agora vejamos os principais resultados do Tô no 
Mapa para o período de agosto a dezembro de 
2022, neste que é o quarto relatório da iniciativa.
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Selecionamos as principais leis brasileiras que se relacionam, de alguma 
forma, a Povos, Comunidades Tradicionais e Agricultores Familiares. 
Agora, no site do Tô no Mapa, você pode consultar esse material sempre 
que precisar!

Veja a lista completa no site do Tô no Mapa!

 • • • • • • 1996 • 1998 • 1999 • 2000 • • • • • • 2004 • 2006 • 2007 • 2008 • 2009 • 2010 • • • • • • 2021 • 2022 • 2023 • • • • • • • • • • • • • • • • •

Oque diz a lei sobre PCTAFs 
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O Tô no Mapa vem se fortalecendo em regiões 
do estado do Maranhão. Além das reuniões de 
apresentação, já realizadas em diversas organi-
zações, as próprias comunidades têm mostrado 
o desejo de mapear suas áreas e de aumentar 
a visibilidade de suas lutas pela proteção e pelo 
direito ao território. Entre os meses de agosto e 
dezembro de 2022, foram cinco oficinas territo-
riais nos municípios de Alto Alegre do Pindaré, 
Itapecuru Mirim, Anajatuba, Santa Rita e Pinda-
ré Mirim, sendo que essa última contou com 
a participação de representações comu-
nitárias dos municípios de Santa Inês, 
Monção, Igarapé do Meio e Tufilândia. 
Como resultado, até o momento, nos 
aproximamos de 50 cadastros con-
cluídos nesses municípios, já visíveis no 
Mapa Interativo no site do Tô no Mapa. 
No mesmo período, realizamos mais 
cinco oficinas no estado por meio da 
valiosa parceria com o Instituto Cerrados, 
que oferece, depois de cada oficina, acom-
panhamento e suporte técnico para o cadastro 
no aplicativo. Esse trabalho já apoiou o automa-
peamento de 21 comunidades em Itapecuru Mi-
rim, Santa Rita, Tutóia, Cururupu, Brejo, Matões, 
Loreto e Icatu.

Tô no Mapa no Maranhão

O Tô no Mapa também promoveu, ainda em de-
zembro, um intercâmbio entre quebradeiras de 
coco babaçu para a troca de saberes e expe-
riências do cadastro das comunidades no apli-
cativo. A atividade contou com a presença de 
mulheres extrativistas da comunidade Pedrinhas 
Clube de Mães (Itapecuru Mirim) e Tatajubal 
(Santa Luzia do Paruá). Houve uma proveitosa 
conversa sobre a inserção no Tô no Mapa como 

processo que ajudou no fortaleci-
mento organizacional e na vi-

sibilidade das comunidades.
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A relação entre Ministério Público Federal, Povos e Comuni-
dades Tradicionais, a defesa da biodiversidade e a prote-
ção dos Territórios Tradicionais é complexa e multiface-
tada. De acordo com a legislação brasileira, o Ministério 
Público Federal tem como parte de sua atribuição 
proteger a biodiversidade e os Territórios Tradicionais, 
incluindo a defesa dos direitos dos Povos e Comuni-
dades Tradicionais. No entanto, a efetiva proteção 
também depende de uma relação positiva e cola-
borativa. Isso inclui o diálogo e o envolvimento ativo 
das comunidades. Nesse sentido, surge a Plataforma 
de Territórios Tradicionais (PTT) do Conselho Nacional 
dos Povos e Comunidades Tradicionais (CNPCT) com o Mi-
nistério Público Federal, contando com o apoio da Agência 
GIZ Brasil. A PTT tem como objetivo fortalecer a atuação do 
MPF na proteção dessas 
comunidades, bem como 
sensibilizar a sociedade 
por meio da gestão de 
informações e dados de 
caráter georreferenciado 
sobre os Territórios Tradi-
cionais, seus povos e suas 
culturas. O Tô no Mapa é 
um parceiro fundamental 
da iniciativa, afinal, com-
partilhamos os mesmos 
objetivos. Para saber mais 
sobre a PTT, acesse o site: 
https://territoriostradicio-
nais.mpf.mp.br/. 

Plataforma de Territórios Tradicionais
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onservação da biodiversidade e PCTAFs

elhorias tecnológicas no aplicativo

Povos, Comunidades Tradicionais e Agriculto-
res Familiares (PCTAFs) contribuem para a con-
servação da biodiversidade por meio dos seus 
modos de vida. A partir dos dados do MapBio-
mas (2021)* verificamos que os territórios auto-
mapeados pelo Tô no Mapa no bioma Cerrado 
possuem em média 76% de vegetação nativa e 
17% de suas áreas destinadas para pastagem 
e agricultura. Os dados demonstram que, em 36 

* Projeto MapBiomas – Coleção 7.0 da Série Anual de Ma-
pas de Uso e Cobertura da Terra do Brasil. Disponível em:  
https://mapbiomas.org. 

De agosto a dezembro de 2022, vários avanços foram conquista-
dos 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. O Tô no Mapa é desenvolvido 
em Software Livre e divulga o link para pessoas interessadas em 
compartilhamento de tecnologias. O código desenvolvido no 
âmbito da iniciativa está disponível em: https://gitlab.com/
eita/tonomapa.

C

M

anos, a cobertura do solo nesses territórios teve 
pouca mudança. Em 1985, em média 80% desses 
territórios eram cobertos por vegetação nativa. 
Essa análise demonstra o importante papel que 
os meios de vida de PCTAFs e os seus territórios 
têm para a conservação ambiental, principal-
mente, se comparada à média dos estados do 
Cerrado, que possuem apenas 50% da vegeta-
ção nativa (Ibid.). Mais dados estão sendo anali-
sados e gerados pela iniciativa Tô no Mapa para 
demonstrar a importância dessas comunidades 
na conservação da biodiversidade, especial-
mente no bioma Cerrado. 
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Resultados

Até dezembro de 2022, mais de mil usuários se 
cadastraram no aplicativo Tô no Mapa. Fazem 
parte deste relatório somente aquelas comuni-
dades que finalizaram o mapeamento, inserindo 
todas as informações necessárias e anexando a 
ata da reunião da comunidade, exigida para a 
validação do cadastro. 

São agora 191 comunidades de Territórios Tra-
dicionais cadastradas e validadas no aplicati-
vo Tô no Mapa, um aumento de quase 40% em 
relação aos resultados do terceiro relatório, que 
vai até julho de 2022. As 191 comunidades ocu-
pam aproximadamente 734 mil hectares e são 
habitadas por mais de 20 mil famílias. Os esta-
dos com mais comunidades mapeadas no Tô no 
Mapa são: Maranhão, com 65 cadastros (34% do 
total); seguido por Minas Gerais, com 47 cadas-
tros (25%); e Bahia, com 22 cadastros (12%). 

A figura 1 mostra o número de comunidades ca-
dastradas no Tô no Mapa por estado.

Essas comunidades que vivem em territórios tra-
dicionais refletem parte da grande diversidade 
de Povos, Comunidades Tradicionais e Agricul-
tores Familiares no Brasil. Ao todo, 16 segmentos, 
além de Juventude de Povos e Comunidades 
Tradicionais e Agricultores Familiares, foram ca-
dastradas no Tô no Mapa, sendo que 47% das 
comunidades se declararam quilombolas, 37% 
agricultores familiares, 14% indígenas, 12% ex-
trativistas, 8% geraizeiros, 7% fundo e fecho de 
pasto, 6% ribeirinhos, 6% pescadores artesanais 
e a soma dos outros segmentos é 17%. Esses nú-

65

47

22 22

14 12

5 4

MA MG BA MS GO TO MT PI

Fig 1 . Número de territórios de 
comunidades tradicionais cadastrados  
no aplicativo por estado
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mapeamento de
comunidades tradicionais

Ago/2022        Dez/2022

Relatório 
Povoamento 
do app

#4

meros somam mais do que 100% pois, no Tô no 
Mapa, as comunidades podem, se assim quise-
rem, se autodeclararem pertencentes a mais de 
um segmento. A figura 2 mostra o número de co-
munidades por segmento. 

Nesses 191 territórios vivem 20.419 famílias. Mara-
nhão e Minas Gerais são os dois estados com a 
maior porcentagem, sendo que 40% das famílias 
estão no estado do Maranhão e 20% em Minas 
Gerais. A figura 3 mostra o número de famílias 
por estado.

Diversos são os usos dos territórios pelas 191 co-
munidades mapeadas no aplicativo Tô no Mapa. 
Foram declarados 2.125 pontos como áreas de 
uso nos territórios. Desses, 30% foram indicados 
como locais com outros tipos de usos, ou seja, 
além das alternativas oferecidas pelo aplicativo 
Tô no Mapa na hora do cadastro. No automa-
peamento, o aplicativo também oferece a op-
ção de que as comunidades façam uma descri-
ção detalhada de como utilizam seus territórios.  

Famílias cadastradas

Fig 3 . Número de famílias por estado nas 
comunidades cadastradas

8.147

4.074

2.465 2.235
1.791

1.062

109
536

MA MG MS BA GO TO MT PI

Fig 2 . Números de comunidades cadastradas  
por segmento

89

71

27

22

15

14

12

11

11

8

3

1

1

1

2

2

Quilombolas

Agricultores familiares

Indígenas

Extrativistas

Geraizeiros

Fundo e Fecho de Pasto

Ribeirinhos

Pescadores Artesanais

Veredeiros

Quebradeiras de Coco Babaçu

Benzedeiros

Vazanteiros

Comunidades tradicionais

Ciganos

Retireiros

Povos de Terereiros

Comunidades

ÁREAS DE USO
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São muitos os conflitos relatados pelas comuni-
dades que realizaram o automapeamento no Tô 
no Mapa. Foram relatados 287 locais de conflito 
nos 191 cadastros validados. Portanto, há 1,5 ve-
zes mais áreas de conflito do que comunidades 
cadastradas.

Do total, 52,9% dos cadastros relataram confli-
tos, o que significa que para cada comunidade 
que relatou conflito temos a média de 2,8 pontos 

CONFLITOS

Fig 4 . Tipos de uso declarado nos territórios 
cadastrados

Tipos de uso do território

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

7%

7% 2%

30%

22%
15%

9%

7%

1%
1%

Foram citados ainda es-
paços sagrados para as 
comunidades, além de ce-
mitérios, quadras de esportes,  
escolas, entre outros. A figura 4 
mostra o número e a porcentagem 
dos tipos de uso dos territórios declara-
dos nas 191 comunidades mapeadas.
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Fig 6 . Tipos de conflito por estado

Estado Conflitos 
totais Porcentagem

Maranhão 87 30%

Minas Gerais 87 30%

Tocantins 44 15%

Bahia 22 8%

Mato Grosso do Sul 20 7%

Goiás 15 5%

Mato Grosso 10 3%

Piauí 2 1%

de conflitos. Conflito por terra é o tipo mais re-
latado, representando 28% do total, seguido por 
conflito por água, que representa 18%.

Na figura 5 é possível observar os tipos de confli-
tos por categoria. 

A tabela (Figura 6) a seguir mostra o número de 
conflitos informados por estado.

Os números da tabela abaixo (Figura 7) são re-
ferentes a conflitos por segmento. Como há co-
munidades que se autodeclaram como perten-
centes a mais de um segmento, nessa tabela há 

conflitos que são computados mais de 
uma vez por comunidade. Dessa ma-
neira, a porcentagem da distribui-
ção de conflitos também se altera 

em relação à porcentagem 
calculada a partir de confli-
tos por comunidades. Fig 5 . Conflitos por categoria

Tipos de conflito

9%
3%

28%

18%

17%

12%

10%

1%

1%

Conflito por terra
Conflito por água
Queimadas não controladas
Invasão
Outro conflito
Contaminação por agrotóxico
Desmatamento 
Garimpo
Mineração
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Agricultores 
Familiares 7 2 23 34 9 45 14 6 2 0 142 30.0

Benzedeiros 0 0 2 1 0 1 1 1 0 0 6 1.0

Extrativistas 3 0 9 5 5 14 11 2 0 0 49 10.0

Fundo e Fecho  
de Pasto 2 0 8 1 0 2 0 0 0 0 13 3.0

Geraizeiros 2 0 11 2 1 1 0 1 0 0 18 4.0

Indígenas 0 0 16 2 0 0 4 0 0 0 22 5.0

Juventude 
de Povos e 
Comunidades 
Tradicionais

0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 3 1.0

Pescadores 
Artesanais 2 0 4 16 2 2 13 0 1 0 40 8.0

Povos de Terreiro 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 1.0

Quebradeiras de 
Coco Babaçu 4 0 2 0 1 2 4 1 1 0 15 3.0

Quilombolas 28 1 36 13 15 8 13 7 1 0 122 26.0

Retireiros 1 0 1 1 1 1 3 0 0 0 8 2.0

Ribeirinhos 2 0 5 1 1 3 6 0 0 0 18 4.0

Vazanteiros 1 0 1 0 1 1 3 0 0 0 7 1.0

Veredeiros 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 5 1.0

Total 52 3 121 78 36 82 73 21 5 0 471 100.0

% 11 1 26 17 8 17 15 4 1 0

Fig 7 . Número de conflitos relatados por segmento
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No nosso Mapa Interativo você pode conferir todas as 
comunidades com o cadastro completo e validado  
até o momento. 

Acesse em:   
https://tonomapa.org.br/mapa

Tô no Mapa  |  13
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Comunidade se mobiliza contra grilagem 
verde e impactos negativos das fazendas 
Estrondo no oeste da Bahia
Condomínio de fazendas tenta usar área dos territórios como se fossem reservas 
legais das propriedades, contam moradores. Água de rios contaminada por 
agrotóxicos, desmatamento, liberdade cerceada e gente baleada se misturam na 
história viva dos impactos negativos da Estrondo em comunidades tradicionais

As histórias de Povos, Comunidades 
Tradicionais e Agricultores Familiares você 

encontra no Virô Notícia, o blog do Tô no Mapa! 

Segmento: Geraizeiros

Município:  
Formosa do Rio Preto (BA)

Comunidade: 
Cacimbinha

Eu Tô no mapa

A comunidade Cacimbinha, na região de For-
mosa do Rio Preto, na Bahia, é uma das sete 
comunidades tradicionais impactadas negati-

vamente pelo condomínio de fazendas Estron-
do, instalado no oeste baiano. Ocupando uma 
área de mais de 440 mil hectares, o condomínio 
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trouxe como consequência para 
a região a contaminação da 
água de rios com agrotó-
xicos, o desmatamento 
que ameaça a sociobio-
diversidade, além do 
impedimento da livre 
circulação entre as 
comunidades. Com 
guaritas instaladas 
nos territórios, a Es-
trondo quis cercear 
a liberdade de mo-
radoras e moradores, 
chegando até a bale-
ar geraizeiros. 

É o que contam e o que 
registram populações tra-
dicionais que vivem nas áreas 
das quais as fazendas foram se 
aproximando. A grilagem verde vi-
rou prática comum. Isso é, quan-
do comunidades passaram 
a ser registradas como 
se fossem reservas le-
gais das proprieda-
des da Estrondo, e 
não territórios onde 
vivem famílias tradi-
cionais. Segundo o 
Código Florestal, pro-
priedades no Cerrado 
devem manter de pé 
20% do imóvel rural como 
área de reserva legal, ou seja, 
sem desmatar. Ocorre que essa 
reserva legal não precisa mais, ne-
cessariamente, estar dentro da mesma 
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https://www.youtube.com/watch?v=-33T-zQojZA
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Povoamento 
do app

#4

representando

Maranhão foi o estado com maior número de 
comunidades cadastradas até este momento, 

no Tô no Mapa

cadastros 
completos191

tradicionais 
mapeados

hectares de 
territórios 

734.000
FAMÍLIAS

+ de 20 MIL

40% dos conflitos 
mapeados são referentes a

por terra ouconflitos
invasão do território

cadastradas no 
aplicativo

34% do total

propriedade, então o fazendeiro 
pode registrar outra área, fora do 
perímetro, como reserva legal 
da área que desmatou.

Comunidades tradicionais têm 
historicamente reconhecido um 
papel fundamental na conser-
vação da natureza, e em biomas 
como o Cerrado, os territórios tradi-
cionais mantiveram, ao longo de séculos, 
áreas inteiras protegidas e preservadas. 
Por isso, se as áreas conservadas dentro 
de territórios tradicionais pertencem a 
alguém, só podem ser de posse e de 
direito dos próprios moradores e mo-
radoras dessas comunidades. É, afinal, 
devido ao modo de vida em harmonia 
com o meio ambiente, levado pelas 
comunidades tradicionais, que a vege-
tação e a biodiversidade nessas áreas se 
manteve até hoje.
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https://tonomapa.org.br/2022/12/08/comunidade-se-mobiliza-contra-grilagem-verde-e-impactos-negativos-das-fazendas-estrondo-no-oeste-da-bahia/
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