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Mapeamento da presença, terras e territórios 
de Afrodescendentes na América Latina e no 
Caribe

ACHADOS E DESAFIOS PARA O DEBATE CLIMÁTICO E DIREITOS 
COLETIVOS DE POSSE

Policy Brief

Contexto do estudo

A COP 26 reconheceu explicitamente o papel crucial desempenhado pelos Povos Indígenas, 
Afrodescendentes e comunidades locais para alcançar as metas de adaptação às mudanças 
climáticas e conservação ambiental. Em seu relatório geral, destacou “a importância de proteger, 
conservar e restaurar os ecossistemas para que prestem serviços cruciais, como servir como 
sumidouros e reservatórios de gases de efeito estufa, reduzir a vulnerabilidade aos efeitos das 
mudanças climáticas e sustentar os meios de subsistência sustentável, em particular para os Povos 
Indígenas e comunidades locais”1.
A identificação e proteção de ecossistemas que prestam serviços para reduzir a vulnerabilidade às 
mudanças climáticas requerem uma visão abrangente que vincule a consideração ecológica desses 
territórios com suas condições socioculturais e econômicas. Na América Latina, muitos desses 
ecossistemas são encontrados nos territórios das comunidades Afrodescendentes. A ligação entre 
a proteção desses ecossistemas, a ação efetiva contra as mudanças climáticas e a importância de 
reconhecer a cultura e o conhecimento das comunidades locais como estratégia para lidar com os 
impactos foi destacada pela COP 262.
Para tornar este vínculo mais visível, a Iniciativa de Direitos e Recursos – RRI (por sua sigla em inglês), 
o Processo de Comunidades Negras – PCN e o Observatório de Territórios Étnicos e Camponeses 
– OTEC da Pontifica Universidade Javeriana, em coordenação com 20 organizações de base e 
pesquisadores de povos Afrodescendentes, realizaram uma investigação conjunta para identificar 
a presença, terras e territórios dos Afrodescendentes na América Latina. Pela primeira vez, um 
visualizador cartográfico de acesso livre reúne dados decisivos na região sobre a presença territorial 
e a relação significativa entre esses territórios e áreas de grande importância para a conservação 
e estabilidade do clima terrestre e oceânico. O visualizador cartográfico que combina mais de 
100 fontes estatais, privadas e organizacionais, foi contrastado e enriquecido com informações 
cartográficas construídas com representantes dos Afrodescendentes nos países do estudo (Anexo 
1). É a primeira vez que existe uma ferramenta que torna visíveis dados populacionais, territoriais 
e ecossistêmicos em escala regional. Esta informação cartográfica é complementada por duas 
análises, uma sobre a eficácia dos instrumentos normativos de proteção dos direitos territoriais 
das comunidades Afrodescendentes locais e outra sobre as informações censitárias da população 
afrodescendente em cada um desses países. A ligação entre o reconhecimento da população por 
meio de sistemas de informação censitária e cartográfica (espacial), o reconhecimento e proteção 
de seus direitos territoriais e a gestão adequada de ecossistemas estratégicos que favorecem a 
adaptação às mudanças climáticas é crucial para centenas de comunidades Afrodescendentes 
locais que enfrentam os impactos da variabilidade climática em seus territórios de maneira 
desproporcional3.
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https://mig.etnoterritorios.org/index.php/view/map/?repository=afrolat&project=America
https://mig.etnoterritorios.org/index.php/view/map/?repository=afrolat&project=America
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Resultados principais

• É a primeira vez que existe uma ferramenta que torna visíveis dados populacionais, territoriais 
e ecossistêmicos em escala regional sobre a presença territorial de povos Afrodescendentes, 
negros, quilombolas, garifunas e crioulos em 16 países.4

• A presença territorial desses povos se cruza com áreas de importância ecológica e estratégica 
para a regulação e mitigação das mudanças climáticas. São ecossistemas decisivos para a 
conservação da biodiversidade na América Latina e no Caribe.

• Cerca de 145,8 milhões de hectares de terras com a presença de Afrodescendentes foram 
mapeadas nos 16 países. Estima-se que pelo menos 403 áreas protegidas se sobreponham 
e/ou se vinculem aos territórios identificados cartograficamente com a presença de povos 
Afrodescendentes.

• Os territórios Afrodescendentes de países como Colômbia, Panamá, Costa Rica, Suriname 
e Belize têm uma porcentagem de floresta tropical que ultrapassa 60%, e na Guatemala e 
Nicarágua ultrapassam 40% dos territórios com presença afrodescendente.

• Apenas quatro países analisados no estudo possuem marcos legais para a proteção da 
posse coletiva dos povos Afrodescendentes (Colômbia, Brasil, Equador e Nicarágua). No caso 
do Suriname e Honduras, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) os exortou 
a proteger os direitos territoriais dos Afrodescendentes, mas até o momento não há um 
procedimento estabelecido para reconhecimento e titulação. Nos demais países, as terras 
ancestrais e as áreas de ocupação atual não contam com sistemas sólidos de proteção de 
direitos de posse coletiva sobre terras e territórios.

• Os ecossistemas mais representativos habitados pelos Afrodescendentes nos países analisados 
são a floresta tropical úmida, floresta seca, zonas úmidas, savanas, manguezais praias arenosas, 
fundos moles, sapais, estuários, lagoas costeiras, ervas marinhas, fundos rochosos, recifes de 
coral, florestas de algas e planícies costeiras do Pacífico, Caribe e Atlântico.

• 13 dos 16 países analisados têm presença significativa de Afrodescendentes em áreas marinho-
costeiras que se caracterizam por uma clara influência marinha até o mar aberto, além de. 
Esses ecossistemas têm sustentado o modo de vida dos povos Afrodescendentes e possuem 
capacidades naturais para regular e mitigar os impactos de tempestades e inundações, 
fenômenos cada vez mais frequentes e intensos em cenários de mudanças climáticas.

• Os resultados do estudo mostram que, para a proteção efetiva de ecossistemas estratégicos 
para a adaptação às mudanças climáticas, deve-se priorizar o reconhecimento e a proteção 
dos direitos de posse dos Afrodescendentes na América Latina e no Caribe. Portanto, os 
povos Afrodescendentes devem ser um ator fundamental na discussão regional e global sobre 
mudanças climáticas e conservação. 

O visualizador cartográfico pode ser visto através deste link.

https://mig.etnoterritorios.org/index.php/view/map/?repository=afrolat&project=America
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Presença de comunidades Afrodescendentes 
locais e áreas protegidas na América Latina

Durante décadas, comunidades Afrodescendentes 
locais da América Latina se organizaram e exigiram 
que os Estados protegessem seus direitos 
territoriais, ameaçados por diferentes tipos de 
pressão, incluindo indústrias extrativistas, a 
expansão da fronteira agrária e a implementação 
de políticas ambientais restritivas, que limitam o 
exercício dos direitos consuetudinários de uso, 
ocupação e geram riscos para seus estilos de vida. A 
eficácia e a escala desses exercícios organizacionais 
dependeram, em certa medida, do reconhecimento 
que os Estados deram a essas comunidades como 
atores políticos que podem tomar decisões sobre 
o que acontece em seus territórios. Os impactos 
acelerados das mudanças climáticas trouxeram o 
aumento da vulnerabilidade de socio ecossistemas 
essenciais para sua sustentabilidade econômica, 
ecológica e cultural. É necessária uma mudança na 
gestão pública desses ecossistemas, que reconheça 
os direitos de posse, os direitos territoriais e os 
conhecimentos e práticas de gestão dos sistemas 
naturais das populações Afrodescendentes na 
América Latina. O Mapa 1 mostra sua presença 
populacional e territorial em áreas críticas para 
a implementação de políticas públicas contra as 
mudanças climáticas e a biodiversidade em uma 
área continental aproximada de 145,8 milhões 
de hectares e mostra uma relação entre a falta de 
informação sobre a população que se reconhece 
como Afrodescendentes e o pobre reconhecimento de seus direitos territoriais.

Políticas de reconhecimento dos Afrodescendentes e direitos coletivos de posse 

Embora alguns países tenham censos que permitem contabilizar a proporção da população que se 
auto identifica como negra ou afrodescendente, na maioria dos casos os dados são estimativas e 
tendem a ser controverso 5. De acordo com as informações disponíveis, as faixas vão de 56% a 0,2%, 
conforme segue:

Faixas de autorreconhecimento como 
Afrodescendentes nas informações do censo nacional* Países

50% Brasil (56%)

30 - 40% Panamá (42%), Belize (36%)

10 - 20% Suriname (18%)

< 10% Colômbia (9,34%), Nicarágua e Honduras (9%), Costa Rica (8%), Equador (7,1%), 
México (2%), Venezuela (3,6%), Peru (3,5%), Guatemala (1%), Bolívia (0,2%)

Sem informações do censo Paraguai e Chile

*Compilações baseadas em censos nacionais e comparadas com Agudelo (2017) e Banco Mundial (2018)

Mapa 1: Presença populacional e territorial 
dos Afrodescendentes e sua relação 
com áreas protegidas e ecossistemas de 
especial importância

Áreas protegidas referem-se a declarações nacionais e 
protocolos de conservação, são áreas declaradas sob 
instrumentos internacionais citados nas fontes do Anexo 
1. Fontes citadas no Anexo 1: Compilação e análise 
espacial da RRI, PCN e OTEC, 2022.
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Os marcos legais para o reconhecimento e proteção dos direitos territoriais das comunidades 
Afrodescendentes na América Latina são diferenciados. Enquanto alguns países reconhecem 
direitos territoriais além das delimitações cartográficas, outros nem mesmo reconhecem a natureza 
coletiva das terras das comunidades Afrodescendentes. Embora alguns países concedam proteção 
reforçada aos direitos das comunidades negras por meio do direito à consulta prévia, livre e 
informada, em outros casos, as comunidades enfrentam marcos regulatórios que não reconhecem 
sua condição de grupo étnico, nem oferecem tratamento diferenciado em consequência. O grau de 
proteção varia entre cada um dos casos analisados, sendo Brasil, Colômbia, Equador e Honduras os 
de maior amplitude em direitos reconhecidos, em comparação com Belize, Chile, México, Paraguai 
e Suriname, cujos marcos legais são mais incipientes sobre os direitos de posse coletiva para os 
povos Afrodescendentes.
As consequências da falta de reconhecimento das comunidades Afrodescendentes como grupos 
etnicamente diferenciados variam de país para país. Estes incluem a regulação restritiva dos 
direitos fundamentais à consulta prévia e ao consentimento livre, prévio e informado; a falta de 
proteção dos direitos de propriedade da terra e gestão dos recursos naturais e a limitação dos 
direitos políticos e de participação das comunidades Afrodescendentes.

Contribuições para uma discussão sobre mudanças climáticas com foco em territórios 
Afrodescendentes

A pesquisa identificou cinco ecossistemas estratégicos localizados em territórios com presença 
significativa de Afrodescendentes na América Latina: áreas úmidas, florestas úmidas, savanas, 
manguezais e florestas secas. O reconhecimento e proteção dos direitos territoriais dos povos 
Afrodescendentes seria uma forma eficaz de preservar esses ecossistemas e cumprir as metas de 
adaptação e mitigação das mudanças climáticas e conservação da biodiversidade. A Tabela 1 indica 
qual porcentagem de cada um desses ecossistemas se encontra em áreas de assentamento de 
comunidades Afrodescendentes locais nos países do estudo em que foi possível realizar a análise 
espacial.

Tabela 1 Principais ecossistemas em áreas com presença de Afrodescendentes

Ecossistema em áreas com presença de Afrodescendentes (%)

País Zonas úmidas6 Florestas tropicais7 Savanas8 Florestas secas9

Panamá 1,75% 75,75% 0,69%  

Belize 6,74% 59,37% 11,12% 0,53%

México 0,92% 7,38% 5,73% 0,03%

Honduras 3,10% 55,57% 2,61%  

Costa Rica 6,70% 63,30% 17,5%  

Guatemala 10,92% 49,74%    

Equador 1% Quatro cinco% 14,6% 0,50%

Nicarágua 8,32% 40,69%   3,09%

Bolívia 58,11% 33,5% 0,26% 5,55%

Colômbia 3,76% 79,3% 2,55% 2%

Peru 0,18% 0,004% 0,04% 18,77%

Suriname 0,8% 98% 9,8%

Pimenta 2,07%   5,41% 2,78%

Fonte: RRI, PCN e OTEC, 2022.
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Esses ecossistemas cumprem funções importantes 
em termos de prevenção de efeitos relacionados às 
variações climáticas e contribuem para a adaptação 
às mudanças climáticas. Propriedades como 
resiliência de ecossistemas, diversidade genética, 
adaptações fisiológicas de espécies de florestas 
secas, além da importância das áreas de recarga 
de aquíferos e zonas úmidas são cruciais para a 
regulação do clima10.
Os ecossistemas de manguezais, florestas secas, 
zonas úmidas e savanas são parte integrante da 
territorialidade dos povos Afrodescendentes que 
as habitam, protegem e administram, fornecem 
sustento material e cultural. Os manguezais 
suportam práticas de pesca, uso medicinal, captura 
de moluscos e crustáceos, uso de madeira para 
construir barcos, varas de construção, elementos de 
pesca e lenha para cozinhar e turismo comunitário 
(Villalba, 2006; CATHALAC, 2007, Moreno, 2012). Para 
as comunidades Afrodescendentes que vivem em 
áreas de floresta úmida, os serviços ecossistêmicos 
incluem regulação, abastecimento, apoio e uso 
cultural, aproveitamento florestal de madeira e 
plantas medicinais (Emanuelli, 2014; Barrance et al., 
2009; Martínez et al., 2015). As florestas secas são 
a base dos sistemas de caça, exploração florestal 
e medicina tradicional (Barrance et al., 2009). As 
características ecológicas das savanas podem ser 
uma alternativa de pastagem sustentável, e uso 
efetivo da energia eólica e solar (ILRI, et al., 2021). 
Conforme mostrado nos mapas 2 e 3, as mudanças 
climáticas afetaram significativamente e continuarão 
afetando esses socio ecossistemas. Impactos 
que aumentam com a expansão das atividades 
extrativistas sem consulta que afetam o uso e 
controle efetivos dos bens comuns e os direitos 
territoriais dos povos Afrodescendentes. Na maioria 
dos casos, são causados pela expansão da fronteira 
agrícola, superexploração da madeira, pecuária, 
estabelecimento de cultivos extensivos e construção 
de grandes projetos turísticos que tendem a 
privatizar terras comunais sem proteção legal. 
Diferentes fontes demonstram como a construção 
de salinas, fazendas de camarão, projetos de ostras e 
piscicultura (Terchunian et al. 1986), superexploração 
de recursos marinhos, desenvolvimento de projetos 
turísticos, urbanização, construção de obras civis 
e portuárias (Ministério do Meio Ambiente, 2002), 
levaram à poluição de manguezais, aumento da 
sedimentação, salinidade e temperatura do oceano, 

Mapa 2: Aumento excessivo das 
temperaturas

Mapa 3: Áreas com presença de 
Afrodescendentes afetadas pelo 
aumento das inundações costeiras
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perda de conectividade e mudanças no uso de terra e fluxos de água adjacentes (Lizcano et al. 
2001). Nas florestas úmidas, a expansão da fronteira agrícola, principalmente associada à pecuária e 
monoculturas de soja e dendezeiro, foi a causa de 40% do desmatamento entre 2000 e 2010 (FAO & 
PNUMA, 2020). O estabelecimento de cultivos extensivos de cana-de-açúcar, arroz e soja e pastagens 
para a atividade pecuária é uma das causas relacionadas ao desmatamento da floresta seca (Pizano 
& García, 2014; DRYFLOR, 2016).  Algumas das principais causas da fragmentação e degradação 
das zonas úmidas em todo o mundo são o avanço da fronteira agrícola, a superexploração desses 
sistemas hídricos para atender às necessidades de irrigação, a erosão e a urbanização (Ramsar, 
2015). As savanas têm sido afetadas por processos agrícolas em larga escala, considerando que são 
solos antigos com altos níveis de lixiviação, nitratos, fosfatos e sulfetos devem ser adicionados para 
semeadura (López, et al., 2006; Lozano, et al., 2010; Santiago do Vale, et al., 2017), o que afeta as 
composições naturais do solo11.
Para os povos Afrodescendentes da América Central e do Sul que vivem em regiões costeiras, 
os ecossistemas marinhos sustentam seus modos de vida e práticas culturais. Em toda a região, 
organizações Afrodescendentes e Povos Indígenas estão reivindicando o mar como um espaço 
habitado e administrado ancestralmente. Na Nicarágua, Panamá, México e Honduras, há 
uma sobreposição significativa na presença de comunidades Afrodescendentes com áreas já 
estabelecidas com algum nível de proteção por meio de reservas naturais, reservas da biosfera, 
zonas de proteção e santuários de flora e fauna. Essa sobreposição, embora tenha gerado 
controvérsias quanto aos direitos de uso, configura-se também em um espaço de oportunidade na 
otimização de mecanismos de financiamento que contemplem de forma abrangente as atividades 
de conservação em ecossistemas já declarados importantes em termos de fortalecimento frente 
aos impactos relacionados às mudanças climáticas e a proteção da biodiversidade, por meio da 
geração de instrumentos políticos locais que possibilitem segurança na posse da terra para os 
povos Afrodescendentes. A proteção dos meios de subsistência das comunidades Afrodescendentes 
da América Central exige a garantia do uso dos ecossistemas marinho-costeiros. Essa estreita 
relação alerta para os efeitos diferenciais sobre esses ecossistemas em cenários de mudanças 
climáticas. Nesse contexto, a geração de informações próprias voltadas para a caracterização 
das transformações nos sistemas de uso permitiria o monitoramento ativo e participativo das 
comunidades frente aos efeitos decorrentes das mudanças climáticas. Da mesma forma, essas 
informações forneceriam diretrizes para a geração de estratégias de mitigação e adaptação. 
Nos países analisados, são identificadas diferentes pressões, principalmente associadas àquelas 
relacionadas à extração de recursos naturais e ao estabelecimento de áreas protegidas. É por 
isso que é necessário reforçar a abordagem de conservação baseada em direitos nesses países 
onde os Afrodescendentes estão presentes, mas não estão no diálogo das políticas nacionais de 
conservação. Conforme afirmado na COP 26, é preciso articular a garantia material da posse da 
terra, como a avaliação e o reconhecimento dos mecanismos de governança territorial exercidos de 
forma autônoma por Afrodescendentes, indígenas e comunidades locais. No entanto, as pressões 
contínuas dos modelos extrativistas e conservacionistas são prejudiciais a esse exercício, e muitos 
dos países estão concentrando seus esforços na concessão e cessão de licenças em terras de caráter 
ancestral ou tradicional para empresas transnacionais ou privadas. Essa situação é ainda mais 
grave em países como Peru, Chile e Paraguai, que não incluem os Afrodescendentes como povos 
com direito à posse coletiva nos termos da Convenção 169 da OIT. Isso dificulta a existência de um 
mecanismo de governo territorial adequado, dada a ausência de demarcação ou reconhecimento 
da propriedade coletiva como cenário para o exercício dos direitos políticos.
O acompanhamento dos compromissos assumidos na COP 26 pela Alemanha, Noruega, Holanda, 
Reino Unido, Estados Unidos e 17 instituições privadas para financiar a implementação de programas 
e projetos que buscam cuidar dos ambientes naturais dos Povos Indígenas, Afrodescendentes 
e comunidades locais, podem consolidar uma janela de oportunidade que facilite o progresso 
na implementação de medidas efetivas que protejam a expressão da identidade como povo 
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afrodescendente em cada um dos países, garantindo assim os direitos de uso e acesso aos recursos 
naturais, e à posse segura da terra.

Desafios e próximos passos

Um dos principais desafios evidenciados pelo estudo é avançar na identificação e visibilidade dos 
territórios dos povos Afrodescendentes, alcançar o reconhecimento de seus direitos territoriais 
e fortalecer sua gestão territorial e próprias formas de economia, como condição para alcançar 
a proteção efetiva de ecossistemas estratégicos que desempenham um papel fundamental na 
adaptação às mudanças climáticas. Nesse sentido, é fundamental que os povos Afrodescendentes 
ocupem um lugar prioritário e decisivo na discussão regional e global sobre mudança climática e 
conservação.
Para garantir os direitos de posse no contexto das mudanças climáticas, uma base cartográfica 
sólida é crucial. É necessário continuar a análise do alcance espacial, as dimensões e o número 
total de hectares dos direitos analisados tanto na área continental quanto na área marítima. Assim, 
o trabalho da rede de organizações Afrodescendentes promovendo este esforço possa ter um 
impacto mais efetivo nos Estados para o reconhecimento e proteção de seus direitos territoriais e 
em órgãos estratégicos globais (UNFCCC e CBD) para ganhar seu próprio espaço de representação, 
voz e tomada de decisões.

1 FCCC/CP/2021/12/Add.1. Numeral 50
2 FCCC/CP/2021/12/Add.1. Numeral 66
3  A sistematização e construção de informações geográficas tem se concentrado na análise e consulta de bases de 
dados nacionais sobre limites político-administrativos, linha de base cartográfica, ambiental, mineração, componentes 
produtivos e avaliações da produção agropecuária. Além disso, as várias áreas naturais protegidas nacionais e outros 
protocolos de conservação que os países têm em escalas internacional, regional e local foram incluídos. Em termos 
de mudanças climáticas, foram avaliadas e sistematizadas as camadas de informações geográficas derivadas das 
avaliações do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, por sua sigla em inglês), nas quais entram os 
grandes fenômenos atuais de variabilidade climática e algumas projeções sob os cenários propostos por especialistas. 
Da mesma forma, foram realizadas entrevistas com pessoas chave em cada país para saber se possuem dados 
relevantes para a análise deste projeto ou publicações que facilitem a construção de dados geográficos.
4  Brasil, Paraguai, Bolívia, Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Suriname, Panamá, Honduras, Nicarágua, Costa 
Rica Guatemala, Belize e México
5  Nem todos os países do estudo possuem sistemas de informação censitária com variáveis adequadas para 
o autorreconhecimento como afrodescendente, de modo que continua existindo uma lacuna significativa na 
caracterização da população. Diante disso, a Organização Negra Centro-Americana (ONECA) tem feito esforços 
importantes e, desde 2012, vem publicando algumas aproximações estatísticas sobre as populações afro em vários 
países, comparando fontes demográficas de censos nacionais e organizações como CEPAL, Banco Mundial e diferentes 
instâncias da ONU.
6  Tipificado pela Convenção de Ramsar nas categorias continental (20 tipos), marinho-costeiro (12 tipos) e artificial (10 
tipos). Alguns deles são esteros, estuários, lagoas costeiras, rios, lagos, turfeiras não florestadas, zonas húmidas de 
montanha, nascentes e lagoas (Ramsar, 2012). 
7  Encontram-se na zona climática tropical úmida, com pluviosidade superior a 1500 mm/ano, umidade relativa elevada 
(70-80%) (Chaves & Arango, 1997) e temperatura média anual acima de 18 graus C, porém, podem variam nessas e 
em outras variáveis como pH, drenagem, profundidade do solo (Loumann et al., 2001), relevo e hidrografia (Chaves & 
Arango, 1997).
8  Áreas geográficas com uma comunidade vegetal homogênea onde os indivíduos lenhosos crescem mais ou menos 
separados, cercados por pastagens herbáceas. Plantas lenhosas e gramíneas herbáceas costumam ser competidoras 
constantes, de modo que tendem a se excluir, levando a que grandes árvores não sejam abundantes, mas manchas 
lenhosas podem ser geradas com exclusão de gramíneas herbáceas, ou manchas com indivíduos lenhosos cercados por 
gramíneas (ILRI, et al., 2021; Walter & Breckle, 1985).
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9  São encontrados em áreas com temperaturas anuais superiores a 17 graus Celsius e onde a evapotranspiração excede 
a precipitação (Pizano & García, 2014), estão distribuídos do México à Argentina, atravessando o Caribe (DRYFLOR, 
2016).
10  Ver McLeod, E. & Salm, R. (2006); Borchert, 1998; Ramsar, 2012; IAvH, 2015; ILRI, et al., 2021; Lopez, et al., 2006
11  Dados confrontados nas entrevistas em profundidade com membros do povo afrodescendente. Alguns dos efeitos 
já reconhecidos pelas comunidades têm a ver com a perda de espécies importantes para a pesca, aves e mamíferos, 
aumento do nível do mar e mudanças na estação chuvosa que afetam as atividades agrícolas.
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Anexo 1: Principais fontes de informação e camadas cartográficas do visualizador

Fontes de informação cartográfica por país Categoria Ano

Belize

BERDS Áreas protegidas 2015

O Sistema de Dados de Biodiversidade e Recursos Ambientais de Belize Coberturas 2017

Escritório de Biodiversidade de Belize n/a 2020

Bolívia

GeoBolívia Coberturas 2010

Instituto Geográfico Militar da Bolívia Político-administrativo s.d.

Serviço Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) da Bolívia Áreas protegidas 2004

Serviço Nacional de Áreas Protegidas da Bolívia Áreas protegidas 2015

Brasil

IBEGE Coberturas 2007

“Acervo Fundiario - Territórios intitulados Questionário para promotora 
Quilombola” Territórios Afros s.d.

Departamento de Áreas Protegidas Áreas protegidas 2020

Fundação Nacional do Índio n/a 2005

Chile

Infraestrutura de dados espaciais do Chile Coberturas 2015

Instituto Geográfico Militar do Chile Coberturas s.d.

Instituto Geográfico Militar do Chile político-administrativo s.d.

Ministério do Meio Ambiente, Divisão de Recursos Nacionais, 
Renováveis e Biodiversidade n/a 2020

Colômbia

ANT – Correntes marítimas - OTEC Territórios Afros s.d.

Cobertura da Terra Colômbia Período 2018 Coberturas 2018

Parques Nacionais da Colômbia Áreas protegidas 2022

Costa Rica

Instituto Geográfico Nacional da Costa Rica Coberturas 2019

Sistema Nacional de Áreas de Conservação da Costa Rica Áreas protegidas 2020

Equador

Sistema Nacional de Informação de Terras Rurais Coberturas s.d.

Instituto Nacional de Censos e Estatísticas Político-administrativo s.d.

Diretoria de Áreas Protegidas e outras formas de Conservação, 
Ministério do Meio Ambiente, Água e Transição Ecológica Áreas protegidas 2022

Guatemala

FEWSNET Atividades econômicas e extrativistas 2016

CONAP Áreas protegidas 2017

Direção de Informação Geográfica, Estratégica e Gestão de Riscos do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Alimentação Coberturas 2010

Instituto Geográfico Nacional da Guatemala Político-administrativo 2018

SIGAP, Conselho Nacional de Áreas Protegidas Áreas protegidas 2020

Honduras

INHGEOMIN Atividades econômicas e extrativas 2021

CIF Áreas protegidas 2022

Geoportal do Setor Florestal de Honduras Coberturas 2018

Instituto Nacional de Conservação e Desenvolvimento Florestal, Áreas 
Protegidas e Vida Selvagem Político-administrativo s.d.

Organização fraterna negra hondurenha Povo Garifuna Territórios Afros  

Departamento de Áreas Protegidas, Instituto de Conservação Florestal Territórios Afros 2020
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Fontes de informação cartográfica por país Categoria Ano

América latina

Amazônia SUPRA n/a 2002

Conservação Internacional n/a 2002

Secretaria Ramsar n/a 2020

The Nature Conservacy n/a 2015

IUCN, Banco Mundial, Autoridade do Parque Marinho da Grande 
Barreira de Corais n/a 1995

UNESCO n/a 2021

México

CONABIO Atividades econômicas e extrativas 2010

SGM Atividades econômicas e extrativas 2021

CONANP Áreas protegidas 2021

Instituto Nacional de Estatística e Geografia Coberturas 2021

Pesquisa intercensitária do INEGI 2015 Linha de base do INEGI México Político-administrativo s.d.

Pesquisa intercensitária do INEGI 2015 Linha de base do INEGI México Territórios Afros s.d.

Comissão Nacional de Áreas Naturais Protegidas Áreas protegidas 2022

Nicarágua

Instituto Nicaraguense de Estudos Territoriais (INETER) Político-administrativo s.d.

Povos Indígenas e Afrodescendentes da Nicarágua Etnografia, 
Ecossistemas Naturais e Áreas Protegidas Territórios Afros s.d.

Cobertura e Usos da Terra da República da Nicarágua Coberturas 2000

Ministério do Ambiente e Recursos Naturais, Direção Geral do 
Património Natural e Biodiversidade n/a 2020

Panamá

ANAM Áreas protegidas 2006

Sistema Nacional de Informação Ambiental Coberturas 2021

Direção de Áreas Protegidas e Biodiversidade, Direção de Informação 
Ambiental, Ministério do Ambiente n/a 2021

Paraguai

Instituto Nacional de Estatística do Paraguai Político-administrativo s.d.

Planos comunitários e levantamentos topográficos Territórios Afros s.d.

Secretaria do Meio Ambiente do Paraguai n/a 2018

Peru

Instituto Geográfico Nacional do Peru Político-administrativo s.d.

Mapa geo étnico CEDET - Censo populacional 2017 Político-administrativo s.d.

Mapa geo étnico CEDET - Censo populacional 2017 Territórios Afros s.d.

Operação Funcional de Gestão da Informação SERNANP, Responsável 
pela Gestão da Informação Espacial SERNANP n/a 2022

Suriname

Dados abertos on-line do Suriname Coberturas 2000

Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos 
Humanitários Político-administrativo s.d.

Venezuela

Ministério do Poder Popular para o Ecossocialismo, Instituto de Parques 
Nacionais n/a 2020

Provita n/a 2016

Bolívia, Chile e Equador digitalizaram dados espaciais da categoria Territórios Afro a partir de entrevistas realizadas com 
representantes de comunidades Afrodescendentes em 2022.
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