
Este é um mapa colaborativo que tem por objetivo 
produzir e compartilhar informação sobre as remoções 
que ocorrem no Brasil. As informações presentes no mapa 
são fornecidas pelos usuários e pelas usuárias através do 
aplicativo « Mapa das Remoções»  ou do site de apoio: 
http://www.mapadeconflitos.org.br/

Para garantir que as informações fornecidas sirvam para a 
construção de um projeto coletivo, será feita uma 
mediação posterior a cada postagem. 
Assim, informações incorretas, com conteúdo ofensivo, 
ou não adequado aos objetivos desse mapeamento, não 
serão incluídas. Uma vez publicada a remoção, a entrada 
ficará visível para todas as usuárias e usuários, que podem 
participar da edição e são convidados a colaborar 
complementando o mesmo caso já informado. Assim, 
para cada postagem é possível acrescentar fotos, dados 
sobre a área ou demais condições da comunidade 
afetada, dentre outros. Caso um usuário ou usuária tenha 
informações contrárias àquelas já registradas poderá 
incluir na mesma postagem.

Política de UsoPolítica de Uso

Como Acessar ?

Como Acessar ?
Acesso o Play Store do seu Android e baixe o Aplicativo 
Mapa de Conflitos. No  Desktop acesse: 
http://www.mapadeconflitos.org.br. 
Em seguida, cadastre-se com seu e-mail ou Facebook.

Informe seu Conflito:

autorize que o 
aplicativo acesse
a sua localização

informe 
a cidade

informe 
o conflito

menu

se você autorizar o
acesso à sua localização,
o app identificará o 
endereço do Conflito.
Caso contrário, informe
o endereço.

informe se edificio ou
terreno

informe o tipo de área, 
se pública ( pertence a União
Estado ou Município) 
ou privada

Informe se a desocupação
( despejo / remoção) foi 
realizado com ordem judicial
ou não.

informe se o conflito
está agendado ou 
se está ocorrendo. 
Informe também 
se ele foi realizado 
de forma parcial 
ou integral

informe o motivo
do Conflito

se há movimento
popular organizado,
identifique

além de incluir
informações: 
descrições,
links de páginas
reportagens, etc, é 
possível inserir fotos
do conflito


