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Quilombo de Ivaporunduva e o rio
Ribeira de Iguape.
Foto: Loiro Cunha / ISA.

INTRODUÇÃO
A Coordenação Nacional de Articulação das
Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ) e o Instituto Socioambiental (ISA), por
meio do Projeto Norad/Observatório do Código
Florestal (OCF), vêm ao longo dos últimos anos
aprofundando reflexões e construindo caminhos para a implementação do Cadastro Ambiental Rural dos Povos e Comunidades Tradicionais (CAR PCT) com o objetivo de garantir
direitos socioambientais e permitir a visibilidade das diferentes representações territoriais
existentes no país.

Orientações para Inscrição, Análise e Validação
do Cadastro Ambiental Rural em
Território Quilombola

Os diálogos possibilitaram maior compreensão da
Lei Federal nº 12.651/12 - Código Florestal e seus
impactos sobre os modos de vida tradicionais das
comunidades, em especial, nas áreas coletivas, apontando violações de direitos garantidos por normas nacionais e
internacionais, uma vez que não estabelece o necessário tratamento diferenciado.
Em diversas oficinas com representantes da CONAQ de todo o
país, e durante as reuniões do Grupo de Trabalho CAR PCT, surgiram proposições que estabelecem orientações para a inscrição,
análise e validação do CAR quilombola para a garantia de direitos
socioambientais das populações tradicionais, pois os dispositivos legais que tratam do CAR não definem o tratamento diferenciado.
Este documento orientador aborda o CAR Quilombola, porque os
diálogos ocorreram de forma mais sistêmica e profunda com a
CONAQ. As formas de gestão dos bens comuns encontradas nos
territórios tradicionais de outros povos e comunidades são complexas e diversas, o que demanda maior aprofundamento para os
demais povos e as comunidades tradicionais.
O debate sobre o Código Florestal e os territórios tradicionais é
de suma importância e ainda tem muitos caminhos a percorrer.
Além disso, a participação dos povos tradicionais é de grande
relevância para a efetivação da lei, na medida em que a invisibilidade dos territórios, resultado do racismo que sustenta a
ausência de políticas públicas efetivas, limita a diversidade de
identidades da ruralidade brasileira.
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Como desafio presente e futuro é importante
que a análise das leis ambientais não aconteça
de forma isolada, neutra e abstraída da realidade
social” (Torres e Gómez, p.62, 2016).
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A implementação do Código Florestal nos territórios tradicionais
deve ser compatibilizada com a natureza desse espaço
especialmente protegido, respeitando as especificidades
existentes – cultural, ambiental, social, etc. Para fundamentar o
tema e ajudar as comunidades na defesa de seus direitos frente à
implementação da nova Lei Florestal, o ISA contratou um dos mais
renomados juristas do país que atua com direitos socioambientais,
Professor Carlos Frederico Marés, que publicou diversos artigos,
análises jurídicas e livro abordando o tema. Abaixo, seguem
trechos do parecer1, artigo pode ser acessado em:
https://acervo.socioambiental.org/acervo/documentos/cadastroambiental-rural-e-areas-protegidas-de-povos-e-comunidades-tradicionais
Há profundas e significativas diferenças entre as terras
em propriedades privadas particulares destinadas a
produção e reprodução de capitais e mercadorias, e as
terras de uso comum de povos e comunidades tradicionais. Essas diferenças estão fundadas nas distintas
formas de uso e de aquisição, com reflexos nas obrigações impostas pela legislação ambiental.
O tratamento normativo, portanto, não poderia ser o
mesmo para as terras que estão em propriedades particulares privadas e as que compõe os territórios de povos
e comunidades tradicionais. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ações2 que debateram a constitucionalidade da Lei nº 12.651/2012, destacou que essa
diferença conferida pela legislação trata da “concretização do princípio da isonomia em seu aspecto material,
o qual impõe ao legislador o tratamento diferenciado de
situações desiguais” (BRASIL, 2019a, p. 248).
1 Trechos transcritos do parecer elaborado por Carlos Frederico Marés de
Souza Filho e Fernando Gallardo Vieira Prioste, em outubro de 2019.
2 Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 42 e as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4903 e nº 4937
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A aplicação do princípio da isonomia pelo Supremo Tribunal Federal garantiu tratamento diferenciado à propriedade privada de
até quatro módulos fiscais, em função de sua pequena extensão,
bem como aos povos e às comunidades tradicionais, em função
da relação própria que mantêm com a natureza, independentemente da extensão dos territórios tradicionais.
A Lei nº 12.651/2012 dispunha originalmente no art. 3º, parágrafo único, que apenas as Terras Indígenas demarcadas e as terras
de povos e comunidades tradicionais tituladas receberiam tratamento legal diferenciado, comparável ao da propriedade privada
de até quatro módulos fiscais. Dessa forma,, buscava o legislador excluir do tratamento diferenciado dado pela norma ambiental aos povos e comunidades tradicionais que não tivessem seus
territórios regularizados.
Contudo, essa diferença entre as terras regularizadas e não regularizadas foi explicitamente retirada da norma para assim reconhecer direitos mesmo onde não houve regularização fundiária
com titulação e demarcação de terras de povos e comunidades
tradicionais. Conforme o decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
com força vinculante para todos os entes públicos:

Quilombo São Pedro, em Iporanga/Eldorado (SP) - puxirão em sua roça de milho.
Foto: Claudio Tavares / ISA
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A demarcação e a titulação de territórios têm
caráter meramente declaratório – e não constitutivo, pelo que o reconhecimento dos direitos
respectivos, inclusive a aplicação de regimes
ambientais diferenciados, não pode depender
de formalidades que nem a própria Constituição
determinou, sob pena de violação da isonomia e
da razoabilidade (STF, 2019a, p. 9).
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Dança da Sussa-quilombo Baião - TO
Foto: Maryellen Crisóstomo

O Supremo Tribunal Federal, portanto, confirmou as diferenciações entre as propriedades
privadas e as terras de povos e comunidades
tradicionais, determinando que mesmo as terras dos povos tradicionais não demarcadas
ou não tituladas devem receber tratamento
diferenciado, sem exceções, o que compreende a inclusão da integralidade dos territórios
tradicionais no Cadastro Ambiental Rural.
Quilombo Morro Seco, Iguape (SP) mutirão da colheita de arroz.
Foto: Marília Garcia Senlle / ISA

A vigente Lei Florestal estabelece, em seu art.
3º, IX, item b, que é de interesse social a exploração agroflorestal sustentável praticada
por povos e comunidades tradicionais, bem
como, no inciso X, item “e”, do mesmo artigo,
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que são de baixo impacto a construção de moradias e, no item “j”,
a exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a extração de produtos florestais não
madeireiros.
A lei também estabelece tratamento diferenciado para realização do Cadastro Ambiental Rural em Unidades de Conservação.
Não há na legislação, e nem poderia haver, obrigação de registro
de reserva legal e de áreas de proteção permanente em Unidades de Conservação de qualquer natureza. O estabelecimento de
uma Unidade de Conservação já afeta aquelas áreas destinadas
à conservação ambiental, segundo a categoria adotada caso a
caso.
Todas as Unidades de Conservação, sejam as de proteção integral ou de uso sustentável, estão obrigadas, por força do art. 27
da Lei nº. 9.985/2000, a disporem de plano de manejo. Os planos
de manejo devem obrigatoriamente dispor sobre toda a área da
Unidade de Conservação, assim como sobre a zona de amortecimento. Sendo assim, é através do plano de manejo que se estabelecem, conforme as categorias de Unidades de Conservação,
as modalidades de utilização das terras e dos demais recursos
naturais protegidos.
Assim, as regras para utilização das terras e demais recursos naturais por povos e comunidades tradicionais em Reservas Extrativistas e Reservas de Desenvolvimento Sustentável devem obedecer ao plano de manejo. De forma semelhante, a utilização da
terra e dos recursos naturais em Reserva Particular do Patrimônio Natural para fins de pesquisa, visitação turística, recreativa e
educacional é regulada por plano de manejo.
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Quilombo Frechal, em Mirinzal (MA) oficina GTAQ.
Foto: Frederico Viegas/ISA

Sendo as áreas de unidades de conservação espaços territoriais
protegidos, na forma do art. 225 da Constituição Federal, nunca
foi, e ainda hoje não é, necessário identificar áreas de proteção
permanente e de reserva legal em seu interior. Nenhum plano de
manejo estabelece áreas de reserva legal e áreas de preservação
permanente em qualquer tipo de Unidade de Conservação.
Além de ilegal, seria um contrassenso exigir identificação de reserva legal e área de proteção permanente em terras de unidades
de conservação, por serem legalmente considerados espaços
territoriais especialmente protegidos.
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As relações entre Unidades de Conservação e reserva legal se dão apenas, segundo a legislação,
em termos de compensação. O art. 66, § 8º da Lei nº
12.651/2012, estabelece a possibilidade de o proprietário ou possuidor particular compensar a área de reserva legal
inferior ao legalmente estabelecido por meio de doação ao poder
público de outra área, que incida em território de Unidade de Conservação cuja regularização fundiária não esteja concluída.
Assim, fica evidente que os espaços protegidos, na forma do art.
225, III, da Constituição Federal, não estão obrigados a indicar,
no momento da inscrição no CAR, as áreas de reserva legal e de
proteção permanente. Contudo, não há obrigação de realização
do CAR com apresentação do perímetro do espaço protegido, independentemente da natureza da Unidade de Conservação.
Os povos e comunidades tradicionais têm seus territórios considerados como espaços protegidos, na forma do art. 225, III,
da Constituição Federal. Logo, assim como os demais espaços
protegidos, as terras de povos indígenas e de povos e comunidades tradicionais têm tratamento diferenciado pela legislação
ambiental.
A Lei nº. 11.284/2006, que trata da gestão de florestas públicas
para a produção sustentável, estabelece em seu art. 3º, X, que
populações tradicionais têm estilos de vida relevante à conservação e à utilização sustentável da diversidade biológica.
O Plano Nacional de Áreas Protegidas (PNAP), instituído pelo Decreto Federal nº 5.758/2006, estabelece na diretriz 1.2, IX, que
é necessário assegurar os direitos territoriais das comunida-
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Oficina de Gestão Territorial e Ambiental
Quilombola (GTAQ), ocorrida no Quilombo
Frechal, em Mirinzal (MA).
Foto: Frederico Viegas / ISA

des quilombolas e dos povos indígenas como instrumento para
a conservação de biodiversidade. O mesmo decreto estabelece
como princípio do PNAP, no item 1.1, IX, o respeito às especificidades e restrições das categorias de unidades de conservação
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
- SNUC, das Terras Indígenas e das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos. No mesmo sentido,
estabelece-se no item 2, a equivalência, sem distinções, entre os
objetivos e as ações para Unidades de Conservação, Terras Indígenas e para quilombolas para fins do Plano Nacional de Áreas
Protegidas.
Ou seja, é possível afirmar que para fins do PNAP existe uma estratégia de complementaridade entre diversas modalidades de
áreas protegidas, considerando como tais as Unidades de Conservação, Terras Indígenas, os territórios quilombolas e os de outros povos e comunidades tradicionais.
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Diante das diferenças que a legislação impõe no
tratamento das terras de propriedade privada
de particulares e as terras e territórios de povos
indígenas e povos e comunidades tradicionais
é necessário também estabelecer diferenças
na inscrição e validação do CAR”.

A partir da compreensão exposta pelos juristas, a qual é compartilhada pela CONAQ e pelo ISA, e que
tem orientado, ao longo dos últimos três
anos, os diversos diálogos e construções
por meio das oficinas e reuniões técnicas realizadas com representantes das duas organizações e
parceiros sobre o CAR Quilombola, as principais orientações construídas para o cadastramento dos territórios
quilombolas se encontram no capítulo a seguir.

Quilombo Frechal, em Mirinzal (MA) oficina GTAQ.
Foto: Frederico Viegas/ISA
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Quilombo Porto Velho, em Iporanga (SP)
- mutirão de plantio de feijão rosinha
em consórcio com milho.
Foto: Maurício Biesek / ISA

1

1
CADASTRO AMBIENTAL RURAL
PARA POVOS E COMUNIDADES
TRADICIONAIS
Durante os três primeiros anos da aprovação da
nova Lei Florestal, o Serviço Florestal Brasileiro promoveu vários diálogos com organizações da sociedade civil e empresas ligadas ao setor do agronegócio sobre a implementação do Código Florestal
e seus instrumentos – este foi o público prioritário
para avançar na implementação do CAR.
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Em razão desta decisão política do SFB e dos problemas ocasionados pelo próprio órgão quando em 20153, lançou edital para
fomentar o CAR em territórios quilombolas na região Nordeste,
no final de 2016, o ISA, em parceria com a CONAQ, realizou um
seminário para debater o tema, com a participação de parceiros
da sociedade civil e órgãos públicos responsáveis pela matéria..
Como encaminhamento do seminário, foi criado um grupo de trabalho (GT), no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Rural
Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, com a participação
de representantes quilombolas, ONGs e órgãos públicos, para
iniciar o diálogo sobre o CAR PCT. Este grupo se reuniu por dois
anos, realizando aproximadamente cinco reuniões.
Os principais temas abordados pelo GT CAR PCT foram:

1. Módulo de inscrição CAR PCT;
2. Direitos Constitucionais, Acordos Internacionais e normas infra
legais dos Quilombolas e dos Povos e Comunidades Tradicionais;
3. Metodologia para a inscrição do CAR;
4. As diferentes formas dos modos de vida e o uso do território
tradicional dos Quilombolas e Povos e Comunidades Tradicionais;
5. Capacitação dos movimentos para a inscrição do CAR;
6. Diálogo com os Órgãos Estaduais de Meio Ambiente (OEMAs),
dentre outros.

3 Edital lançado em 27 de julho de 2015 a partir de parceria entre o Fundo
Socioambiental da Caixa Econômica Federal, o Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNDF), os
dois últimos geridos respectivamente pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA)
e pelo Serviço Florestal Brasileiro (SFB), para apoiar projetos de até oito meses
de duração, com vistas ao cadastramento de pelo menos 10 mil imóveis rurais
no semiárido nordestino.
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A LINHA DO TEMPO:
GT CAR PCT E RESULTADOS
2016

Dezembro
Criação do GT
CAR Quilombola

2017

5 reuniões do
GT CAR PCT

2018

2 reuniões do
GT CAT PCT e
paralização dos
trabalhos

2019

Reestruturação
do MMA:
extinção da
secretaria que
promovia o
diálogo e o SFB
foi para o MAPA

Quilombo de Ivaporunduva e o rio
Ribeira de Iguape.
Foto: Loiro Cunha / ISA.
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Inicialmente, o grupo de trabalho era composto pela CONAQ, sociedade civil, Ministério Público Estadual do Pará e Governo Federal, porém, ao longo das reuniões, por solicitação da CONAQ,
o grupo foi ampliado para demais representantes de povos e
comunidades tradicionais, na representação do CNPCT (Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais). O debate
sobre o tema é para além dos quilombolas, diz respeito aos demais segmentos, portanto, não fazia sentido o grupo ser restrito.
A ampliação do grupo apontou o quanto é desafiador abarcar em
um sistema eletrônico, por meio de um módulo, a ampla diversidade sobre a realidade dos territórios e suas culturas, modos de
vida, situação fundiária, garantia de direitos, dentre outras características.
Como resultado do processo de diálogo, pode-se apontar algumas melhorias parciais no módulo de cadastro PCT, disponibilizado pelo SFB:

z inclusão de campo para a identificação de todos os 28
segmentos de Povos e Comunidades Tradicionais;

z alteração de nomenclaturas para territórios tradicionais;
z autorreconhecimento;
z inclusão dos documentos referentes aos termos de uso
dos territórios tradicionais;

z inclusão de todos os moradores das comunidades;
z identificação das associações; dentre outros.
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Apesar de os ajustes no módulo terem contemplado, em parte,
as demandas do grupo de trabalho, ainda estão pendentes ações
importantes para que a ferramenta atenda às especificidades
dos territórios tradicionais coletivos, dentre elas:
Inclusão na área “Restrições” no SICAR dos Territórios
Tradicionais Quilombolas, independente da fase de regularização fundiária, conforme julgamento do Supremo
Tribunal Federal, no controle de constitucionalidade da
Lei nº 12.651/12.
Área de restrições: Atualmente, quando estão inscritos no
SICAR os perímetros das terras indígenas e das unidades de
conservação de proteção integral, o sistema emite um alerta
automático se algum cadastro de imóvel rural particular for
feito em sobreposição a essas áreas protegidas. Esse alerta
auxilia o Estado a identificar essas sobreposições e a adotar
as medidas cabíveis para cancelamento de cadastros irregulares. Quilombolas lutam para que seus territórios também
sejam considerados no alerta, evitando sobreposições.

Individualização dos cadastros por segmentos de povos e comunidades tradicionais, para ao menos os
27 segmentos reconhecidos pelo Decreto Federal nº
8.750/2016, que instituiu o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais.
No Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) as informações disponibilizadas não são transparentes o suficiente
para dar o real panorama da situação destes territórios coletivos, uma vez que este não diferencia os cadastros por segmentos de povos e comunidades tradicionais, conforme o Decreto nº
8750/2016.
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Como a reforma administrativa do governo para reorganizar a estrutura e as competências ministeriais, deixou, deliberadamente,
graves lacunas nos instrumentos e políticas socioambientais,
acredita-se que não haverá mais a continuidade dos trabalhos
no âmbito deste GT, o que torna ainda mais necessárias, a vigilância e a cobrança, pela sociedade civil, do atendimento às alterações acordadas.
A articulação com os órgãos estaduais também aponta como
uma importante estratégia para seguir na construção participativa da implementação do Código Florestal, em respeito aos territórios tradicionais.

Quilombola trabalhando na roça de
quiabo da Comunidade de Pedro Cubas,
em Eldorado (SP)
Foto: Felipe Leal / ISA
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A comunidade Quilombola Arenheguaua,
em Alcântara (MA).
Foto: Ana Mendes / Imagens Humanas
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PRINCIPAIS ORIENTAÇÕES
PARA O CADASTRAMENTO NOS
TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS
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AÇÕES PRÉVIAS AO CADASTRO
O CAR deve ser elaborado com a
participação da comunidade:
Reunião antes de iniciar o CAR para explicação sobre o instrumento, como será realizado e definição do(s) representante(s)
que irão acompanhar os trabalhos de campo – neste momento, é importante a participação da maioria dos moradores do
território, e, havendo mais de uma comunidade no território,
o ideal é que as reuniões ocorram em cada uma das comunidades ou em outra forma de organização reconhecida como
legítima pela comunidade para a tomada de decisão.
Reuniões durante todo o processo de elaboração: no momento do lançamento das informações no módulo e após o processo ser concluído.
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CADASTRANTE
O representante do cadastro é a pessoa física que
está habilitada pela comunidade a representá-la em
todas as etapas do cadastro.
Se o cadastrante não for o representante da comunidade, é
necessário que sejam informados os dados do representante
para que este possa estar ciente de todas as comunicações
que o governo fizer por meio da Central do Proprietário.
O campo “endereço para correspondência” é usado pelo órgão
que irá analisar o cadastro do território - é importante que seja
um endereço válido para a chegada de correspondências, pois
é neste endereço a que chegarão notificações sobre o cadastro.
O sistema ainda precisa possibilitar o cadastro de 2 (dois)
e-mails que recebam as notificações. Esta situação não está
resolvida, então é necessário entrar com um pedido formal
junto ao SFB.
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DOCUMENTAÇÃO
Todos os documentos que a comunidade possuir – posse,
concessão, RTID, certificação, número do processo no INCRA
e na Fundação Cultural Palmares, autodeclaração, protocolos
de consulta, plano de uso do território, plano de manejo, cópia do Art. 68, do ADCT da CF, Convenção 169 da OIT, Dec.nº.
4.887/03 e Dec. nº. 5.051/035 e outros devem ser incluídos.
É importante que cada cadastrante saiba qual documento
o território possui. Além disso, é importante salientar que o
módulo PCT possui uma ferramenta para identificar todos os
quilombolas que possuem documentos de suas propriedades:
Exemplo: o quilombola que possui a escritura de seu lote, chácara
ou sítio dentro do território pode adicionar os dados da escritura
e vinculá-los ao seu nome, assim como aos demais documentos
que possuir.
Decreto que promulga a Convenção 169 – OIT: a partir deste
decreto, passa ser obrigatório o
cumprimento da convenção.
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GEOPROCESSAMENTO
ELABORAÇÃO DO PERÍMETRO E FEIÇÕES
INTERNAS - ÁREAS DE PROTEÇÃO PERMANENTE E
RESERVA LEGAL (APP E RL)
O CAR deve conter apenas o perímetro do território tradicional
– não tendo distinção entre a área “efetivamente ocupada” e
a área tradicional;
Se a comunidade possuir outras informações relevantes, em
relação a marcos histórico, como por exemplo, cemitério, sítio
histórico arqueológico e outros, poderá marcar uma coordenada geográfica para o registro destes locais;
Esta aba é uma das partes mais importantes do cadastro, já
que é aqui que será declarado o tamanho do perímetro do território, por isso a importância de se declarar todo o perímetro
do território – área tradicional –, mesmo que a regularização
fundiária ainda não esteja equacionada.
Por isso a importância de ÁREA DA PROPRIEDADE OU
POSSE ATUAL SER A MESMA ÁREA DECLARADA DO
PERÍMETRO TOTAL (território tradicional). Os dois polígonos são iguais.
Se os territórios, isto é, as comunidades, depois de todas as
dúvidas sanadas e cientes das responsabilidades que recaem
sobre elas, decidirem declarar as Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal, estes podem fazê-las, pois é um
direito das comunidades colocar no CAR o que for decidido
coletivamente.
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Deliberado pelo GT CAR CNPCT: não é obrigatório os territórios tradicionais lançarem APP e RL. O território quilombola é
considerado Área Protegida (Decreto nº 5.758/06), portanto
sua natureza é de proteção da biodiversidade, da cultura do
povo e seus modos de vida, uma vez que se diferencia das
propriedades rurais estabelecidas para a produção, as quais
sim, devem seguir a lei florestal na sua totalidade.
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RETIFICAÇÃO DO CADASTRO
Para retificar o cadastro, é necessária muita atenção, uma vez
que este procedimento tem o caráter de alterar o cadastro original, que foi discutido na consulta com toda as famílias do
território. Portanto, quando houver a necessidade de retificação, a comunidade dever ser avisada e consultada.

RECIBO DO CAR
O recebido do CAR é ÚNICO para todos os moradores do território.
O módulo PCT contempla a inclusão de todos os CPFs dos
moradores do território, vinculando todos a um único recibo.
As instituições bancárias, no momento de acessar o crédito,
têm exigido o CAR individual – ISSO É ILEGAL, uma vez que o
território quilombola é coletivo. Caso isso ocorra, é necessário denunciar essa ação ao Ministério Público Estadual e/ou
Federal;
Se o mesmo ocorrer para acessar
a DAP (Declaração de Aptidão ao
Pronaf) e outras políticas públicas, é necessário denunciar também. Trata-se de uma violação
de direitos.
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O detalhamento das etapas para o cadastramento do CAR está
descrito na apostila, elaborada exclusivamente para a atividade de
treinamento realizada em abril de 2019. Você pode acessar em:

https://acervo.socioambiental.org/acervo/documentos/cadastro-ambiental-ruralde-povos-e-comunidades-tradicionais-quilombolas-passo.

Apesar de o módulo PCT ter sido disponibilizado, segundo o SFB,
para todos os entes da federação, os Estados não foram obrigados a utilizá-lo, e muitos não estão aplicando o módulo específico e sequer um módulo próprio. Sendo assim, recursos públicos
foram gastos e, por enquanto, não estão sendo aproveitados suficientemente pelos Estados que não estão realizando o CAR dos
PCTs , o qual tem responsabilidade legal.
A figura abaixo, demonstra o uso ou não do módulo PCT pelos
estados presentes na oficina de apresentação dos resultados do
projeto ValidaCAR, promovida pelo Observatório do Código Florestal, em outubro de
2019.
RR
AP

AM

AC

PA

CE

MA
PI
TO

RO

BA

MT
DF

GO
Uso do módulo PCT Federal
Uso do módulo PCT Federal
(com customização)

MG

MS
SP
PR

Uso do módulo PCT próprio
Não uso do módulo PCT

SC
RS

ES
RJ

RN
PB
PE
AL
SE
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Reserva Extrativista do Mandira, em Cananéia (SP).
Foto: Claudio Tavares/ISA

3

ANÁLISE E VALIDAÇÃO
A Instrução Normativa nº 02/2014 do Ministério do
Meio Ambiente, define, dentre outros, os procedimentos gerais do CAR, ficando sob a responsabilidade do órgão estadual, distrital e municipal, quando couber, a análise e a validação.
Atualmente, são mais de 5 milhões de cadastros
para os órgãos ambientais analisarem, e a falta
de capacidade institucional da maioria dos órgãos
ambientais aponta o grande desafio para avançar
nesta importante etapa à implementação da lei florestal brasileira.
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Apesar de a normativa estabelecer procedimentos gerais
para análise/validação para os povos e comunidades tradicionais, a partir do Art. 58, a norma está em desacordo com as especificidades dos povos tradicionais. As alterações (ajustes) do
módulo PCT ocorreram muito tempo após a publicação desta IN.
Embora existam as omissões formais, é fundamental que a discussão sobre o tema e a proposição de caminhos sejam estabelecidos, com o objetivo de sensibilizar e orientar os Estados na
circunstância em que se faz a análise dos cadastros dos territórios quilombolas.
Há também informações de que o Governo Federal está trabalhando no texto de uma nova instrução normativa. Contudo, essa
proposta não foi, até o momento, submetida à consulta livre, prévia e informada, nos termos da Convenção 169 da OIT.
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CONTEXTUALIZAÇÃO DA CAPACIDADE DE ANÁLISE
E VALIDAÇÃO NOS ESTADOS
Os Estados e o Distrito Federal são os principais responsáveis
pela implementação do CAR e PRA (Programa de Regularização
Ambiental), porém a capacidade institucional não é suficiente
para atender a demanda, o que gera um desafio enorme, pois a
falta de recursos financeiros e de pessoal aponta os principais
gargalos para se avançar.
Apesar de 19 Estados relatarem que captaram recursos extraorçamentários6 para a implementação do CAR, a maior parte destes foram aplicados para apoiar a inscrição do CAR, em especial
para agricultura familiar e contratação de pessoal.
Todos os Estados e o Distrito Federal (DF) declararam possuir
uma equipe, ainda que mínima, destacada para a agenda de CAR
e PRA, mas relataram que o número de servidores é insuficiente7.
Ainda que a fase de inscrição tenha avançado para os imóveis
rurais – fato que não se aplica para os Povos e Comunidades
Tradicionais –, ficam evidentes os desafios que os Estados e Distrito Federal têm para avançar na implementação do CAR, seja
nas inscrições dos PCTs ou na análise e validação para todas
as categorias: imóvel rural, assentamento de reforma agrária e
povos e comunidades tradicionais.
Fundo Amazônia, cerca de R$ 359 milhões para 12 estados e outras fontes
como o Banco Mundial e Fundos Estaduais de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Fonte: Transparência Florestal Mato Grosso: do papel à prática: a implementação do Código Florestal pelos estados brasileiros / Ana Paula Valdiones,
Paula Bernasconi. Ano 6, n. 11 (maio 2019) -. Cuiabá: Instituto Centro de Vida,
2019- v.: il.; 27 cm.

6

7

Idem.
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PRINCIPAIS ELEMENTOS REFLETIDOS SOBRE A
ANÁLISE VALIDAÇÃO – CAR QUILOMBOLA
A fase de análise e validação dos cadastros dos Povos e Comunidades Tradicionais não teve debate no âmbito do GT CAR CNPCT,
nem com os movimentos ligados aos segmentos de povos tradicionais, o que aponta para uma ausência de reflexão e amadurecimento sobre os caminhos a serem seguidos pelos órgãos públicos, responsáveis pela análise e validação. Assim, conclui-se
que não há regramento formal que os oriente.
O processo de análise e validação dos cadastros de Povos e Comunidades Tradicionais deverá contemplar um caminho próprio,
em razão das especificidades dos territórios, seja no campo da
garantia de direitos, onde as populações estão asseguradas por
um arcabouço legal diferenciado dos demais produtores rurais,
como pelos ritos específicos da regularização fundiária dos territórios coletivos tradicionais.

Quilombo de Ivaporunduva, no Vale do
Ribeira (SP) - feijão secando na beira do rio.
Foto: Loiro Cunha / ISA
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Para fundamentar o tratamento normativo diferenciado que deve
ser aplicado no processo de inscrição, análise e validação do CAR
quilombola e dos demais Povos e Comunidades Tradicionais, o
ISA contratou, como já acima exposto, dois juristas reconhecidos
e especialistas para discorrer sobre este tema, o que evidencia
que o tratamento normativo, não poderia ser o mesmo para
as terras privadas de produção comercial em escala acima de
quatro módulos fiscais e as que compõem os territórios de povos
e comunidades tradicionais. O STF, no julgamento das ações
que debateram a constitucionalidade da Lei nº 12.651/2012,
destacou que essa diferença conferida pela legislação trata
da “concretização do princípio da isonomia em seu aspecto
material, o qual impõe ao legislador o tratamento diferenciado de
situações desiguais” (BRASIL, 2019a, p.248). O parecer completo
na íntegra pode ser acessado no link: https://acervo.socioambiental.
org/acervo/documentos/cadastro-ambiental-rural-e-areas-protegidasde-povos-e-comunidades-tradicionais
Para refletir e propor requisitos para a análise e validação do CAR
Quilombola foram apresentados diversos dispositivos que têm
sua aplicabilidade incidente sobre os direitos dos quilombolas –
aqueles específicos e para os demais povos tradicionais.
Segue a seguir, como exemplo, o rol de alguns dispositivos e observações apontadas, ressaltando que esta lista apresentada
não é exaustiva, podendo ser complementada, à medida que a
discussão é aprofundada.

1. Instrução Normativa nº 2/2014, do Ministério do Meio Ambiente

z Dispositivos sobre validação
Art. 42. A análise dos dados declarados no CAR será de responsabilidade do órgão estadual, distrital ou municipal competente.
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z Identificar nos Estados e municípios qual é o órgão que
fará as análises.

z As representações quilombolas deverão acompanhar as
validações de CAR quilombolas ou áreas de sobreposição.

z Verificar se há regras estaduais ou municipais para a vali-

dação do CAR - (Ex: Mato Grosso - INSEMA n.º 11, de 29/
09/ 2015).

Art. 43. O SICAR poderá dispor de mecanismos de análise automática das informações declaradas e dispositivo para recepção
de documentos digitalizados, que contemplará, no mínimo, a verificação dos seguintes aspetos:
I - Vértices do perímetro do imóvel rural inseridos no limite do
município informado no CAR.
II - Diferença entre a área do imóvel rural declarada que consta
no documento de propriedade e a área obtida pela delimitação
do perímetro do imóvel rural no aplicativo de georreferenciamento do sistema CAR;
III - Área de Reserva Legal em percentual equivalente, inferior
ou excedente ao estabelecido pela lei n° 12.651, de 2012.
IV - Área de Preservação Permanente.
V - Área de preservação permanente no percentual da área de
Reserva Legal.
VI - Sobreposição de perímetro de imóvel rural com o perímetro de outro imóvel rural;
VII - Sobreposição de área delimitada que identificam o remanescente de vegetação nativa com área que identificam o uso
consolidado do imóvel rural;
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VIII - Sobreposição de área que identificam o uso consolidado
situado em área de preservação permanente do imóvel rural
com Unidade de Conservação;
IX - Sobreposição parcial ou total de área de imóvel rural com
Terras Indígenas;
X - Sobreposição do imóvel rural com Área Embargada, pelo
órgão competente;
XI - Exclusão das áreas de servidão administrativa da área total, para efeito do cálculo da área de Reserva Legal.

t

Segundo o Supremo Tribunal Federal (STF) os povos Indígenas e Comunidades Quilombolas têm o mesmo direito
ao CAR independente da regularização fundiária. Portanto,
confirmaram-se as diferenciações entre as propriedades
privadas e as terras de povos e comunidades tradicionais,
determinando que até mesmo as terras dos povos tradicionais não demarcadas ou não tituladas devem receber
tratamentos diferenciados, sem exceções, o que abrange
a inclusão da integralidade dos territórios tradicionais no
Cadastro Ambiental Rural (SOUZA FILHO; PRIOSTE, 2019).

t

A declaração das feições ambientais (APP, RL, área de uso
restrito e outras áreas com vegetação nativa) não é obrigatória, sendo facultado às comunidades declarar somente o
perímetro da comunidade. A aba com as feições ambientais continua no módulo específico para PCTs, mas inserir ou não informações ambientais é uma possibilidade, de
modo a respeitar os distintos modos de gestão dos territórios que seguem as categorias da lei florestal com diferenças, que devem ser aplicadas diretamente no âmbito
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dos territórios tradicionais. Com isso, tem-se o objetivo de
respeitar os modos de vida e conhecimentos tradicionais
associados à conservação do meio ambiente (art. 41; art.
15 e art. 23.1 do decreto 5051/04/Convenção 169; arts.8j e
10 c do Decreto 2519/98/Convenção sobre a Diversidade
Biológica – CDB; e arts.5, 6 e 9 do Decreto 6476/08/ Tratado sobre os Recursos Fitogenéticos para alimentação e
Agricultura – TIRFAA)”.
Art. 44. No processo de análise das informações declaradas no
CAR, o órgão competente poderá realizar vistorias no imóvel rural, bem como solicitar do proprietário ou possuidor rural a revisão das informações declaradas e os respectivos documentos
comprobatórios.
Parágrafo único. Os documentos comprobatórios relativos às informações solicitadas no caput poderão ser fornecidos por meio
digital.
Art. 45. Iniciada a análise dos dados, o proprietário ou possuidor
do imóvel rural não poderá alterar ou retificar as informações cadastradas até o encerramento dessa etapa, exceto nos casos de
notificações.
Art. 46. Constatada a sobreposição, ficarão pendentes os cadastros dos imóveis sobrepostos no CAR, até que os responsáveis
procedam à retificação, à complementação ou à comprovação
das informações declaradas, conforme demandado pelo órgão
competente.

t

As sobreposições de imóveis rurais com territórios quilombolas titulados geram alerta e cancelamento do imóvel, independente da desintrusão, a qual é dever do INCRA ou do
estado realizar.
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t

Territórios Quilombolas em processo de RTID (Relatório
Técnico de Identificação e Delimitação) geram alertas aos
imóveis particulares sobrepostos, mantendo o cadastro do
imóvel ativo, ou seja, não inviabiliza seu acesso ao crédito e
a outros benefícios pelo imóvel. Importante frisar que o órgão ambiental não tem competência para resolver conflitos
fundiários quanto à titularidade da terra. Em caso de sobreposições, o CAR da comunidade tradicional deve permanecer ativo e o do imóvel rural pendente, até que se resolva,
no órgão fundiário competente, a questão referente à posse
e à propriedade da área cadastrada. Deste modo, o módulo
específico do CAR PCT estabelece regras de prioridade do
território tradicional nos casos de sobreposições, mesmo
que com imóveis particulares com título formal de posse e
propriedade, tendo em vista a afetação direta constitucional (Art. 231 e art. 68 do ADCT) e convencional (arts.13, 14,
18 e 19 do Decreto n.º 5051/04 e art. 21 da CADH) da posse
tradicional da terra, independente de título formal de comprovação. Este direito é garantido para todos os Povos e
Comunidades Tradicionais, uma vez que a Convenção 169
da OIT considera todos os povos, comunidades e organizações sociais tradicionais, fazendo apenas a distinção entre
“povos indígenas” (aqueles formados antes do processo de
colonização) e “povos tribais” (aqueles formados durante
o processo de colonização), sem qualquer diferença de
direitos entre um e outro (SOUZA FILHO; PRIOSTE, 2019).
Portanto, fica evidente que todos os povos chamados de
tradicionais, no Brasil, com exclusão dos indígenas, estão
qualificados na categoria “tribais” (SOUZA FILHO,2018).

Decreto que promulga a Convenção 169 da OIT – torna obrigação o seu cumprimento em todo o país.

8
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ORIENTAÇÕES PROPOSTAS
ANÁLISE E VALIDAÇÃO
As proposições destacadas a seguir não esgotam outros instrumentos ora existentes, tanto em nível nacional quanto estadual e
municipal, uma vez que reconhecem os direitos e especificidades
dos povos tradicionais.

1. Quais os insumos/base de dados são necessários para a
análise do CAR Quilombola?

t

No processo de análise e validação do CAR Quilombola,
além da Lei nº 12.651/2012 e da Instrução Normativa nº
02/2014, do MMA, outros dispositivos legais que tratam
das garantias de direitos dos quilombolas e dos povos tradicionais terão de ser aplicados, tais como:

Quilombo de Morro Seco, em Iguape (SP) roça comunitária.
Foto: Felipe Leal / ISA
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t

Bases legais: Constituição Federal de 1988, Acórdão do STF
sobre ADI 3239, Ação Declaratória de Constitucionalidade
nº 42, Convenção n° 169 da OIT, Convenção da Diversidade
Biológica (CDB), Lei Federal nº 11.284/2006, Lei Federal nº
11.428/2006, Decreto Federal n° 4887/2003, Decreto Federal nº 6.040/2007, Decerto Federal nº 5.758/2006, Decreto
Federal nº 4.339/2002, Instrução Normativa nº 57/2009, do
INCRA, Decretos estaduais de regularização fundiária das
Comunidades Quilombolas, Certidão da Fundação Cultural
Palmares, Resolução CONABIO nº 6/2013, Tombamento
Histórico pelo IPHAN e Institutos Estaduais do Patrimônio
Histórico, dentre outras normativas existentes.

t

Informações incluídas no cadastro: Georreferenciamento;
dados das famílias; documentos probatórios de posse; escritura; ITR; recibos de compra e venda; autodeclaração;
certificação da FCP; título; RTID (estudo, portaria, notícias,
etc.); número do processo no INCRA e/ou do órgão estadual de terras; CDRU; protocolos comunitários; plano de
desenvolvimento comunitário; mapas da cartografia social; estatuto da Associação; declaração de uso da Associação; atas sobre o CAR; estudos acadêmicos; testamentos antigos; certidões da Receita Federal; livros e estudos
sobre a comunidade; dentre outros documentos e demais
informações apresentadas pela comunidade.
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O INCRA informou que, para dar continuidade ao cadastramento dos territórios quilombolas, considerando o volume de lançamentos – 72 territórios –, foi preparado um plano de ação por
etapas. Na primeira etapa, subirão para o sistema 25 territórios,
nos quais o INCRA já possui os dados das famílias que foram cadastradas no Plano Nacional de Reforma Agrária (PNARA), com
previsão de conclusão no final de 2019. A segunda etapa será
realizada em 2020, com a inclusão dos 47 territórios restantes.
Por meio do acordo de cooperação INCRA e UFLA, foram lançados, no SICAR, mais de 120 cadastros com informações diferenciadas, aproximadamente 100 cadastros apenas com o perímetro
e 17 cadastros com um conjunto mais detalhado de informações
(APP e RL).
Os territórios lançados no SICAR pelo INCRA não ocorreram com
consultas às comunidades, portanto não possuem informação
de como estão os cadastros (informações das famílias, feições
internas, etc.), além de não terem acesso ao recibo e às notificações que já existam. Essa situação é ilegal e precisa ser corrigida, e o órgão federal tem a responsabilidade de fazer o CAR em
conjunto com as comunidades. O mesmo dever tem os órgãos
estaduais de regularização fundiária que lançaram CAR de quilombos. Além disso, é fundamental observar que a realização do
CAR traz responsabilidades às comunidades e que o INCRA pode
ser responsabilizado por eventuais erros e omissões na realização de cadastros sem a realização das consultas livres, prévias
e informadas. Ademais, registra-se que o INCRA não tem sequer
previsão para a realização do CAR das comunidades não tituladas, violando o Código Florestal e as decisões do Supremo Tribunal Federal no tema.
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Em razão dessa situação, a CONAQ solicitou o acesso aos cadastros lançados pelo INCRA para que os responsáveis/representantes dos territórios passem a monitorar o acesso na “central do proprietário” e estejam de posse dos recibos do CAR. Esta
solicitação precisa ser formalizada pelo movimento.
Em razão dessa situação, a CONAQ solicitou o acesso aos cadastros lançados pelo INCRA para que os responsáveis/representantes dos territórios passem a monitorar o acesso na “central do proprietário” e estejam de posse dos recibos do CAR.
O INCRA afirma que segue a legislação existente, logo a orientação é o que determina a IN n.º 02/2014, do Ministério do Meio
Ambiente, que estabelece o lançamento das feições internas
(APP e RL). No entanto, destaca-se a divergência de interpretação ente o INCRA e o movimento quilombola.
Apontam-se também as especificidades em relação à responsabilidade solidária que o INCRA possui sobre os danos ambientais
nos territórios que têm sua titulação parcial.
Conclui-se que há questões a serem resolvidas sobre a compreensão do INCRA e a forma como o módulo PCT comporta
atualmente o lançamento dos territórios coletivos quilombolas. Apesar de o INCRA integrar o GT CAR CNPCT, não houve um
acompanhamento permanente, fragilizando ainda mais o debate
e a compreensão do tema e causando prejuízos para os quilombolas e seus territórios. .
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ANEXO 1
LEGISLAÇÕES PERTINENTES AO TEMA –
DEVERÃO SER APLICADAS PARA ANÁLISE E
VALIDAÇÃO DO CAR PCT
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
z Art. 215; Art. 216; Art.68, do ADCT; Art. 225, § 1º, inciso III
TRATADOS INTERNACIONAIS
z Convenção 169 – Da Organização Internacional do Trabalho
– Sobre Povos Indígenas e Tribais

z Convenção da Diversidade Biológica – CDB - 1.1. IX; - art. 8, J,
z Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação Racial

LEIS
z Lei 13.887, de 17 de outubro de 2019 - Altera a Lei nº
12.651/2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e dá outras providências.
z Lei 11.284/2006 - Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável - art. 3°, X.
z Lei 11.428/2006 - Dispõe sobre a utilização e proteção da
vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, art. 3°, II.
z Lei nº 9.985/00 - institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza (SNUC) e dá outras providências.

OUTROS ATOS NORMATIVOS
z Decreto Federal n° 4.339/02 - Institui princípios e diretrizes

para a implementação da Política Nacional da Biodiversidade – Princípios: XIII.
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z Decreto Federal n°4.887/03 - Regulamenta o procedimento

para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das
comunidades dos quilombos.

z Decreto Federal n° 5.758/06 - Plano Estratégico Nacional de

Áreas Protegidas - PNAP, seus princípios, diretrizes, objetivos e estratégias – 1.1. Princípios: VIII, IX e XIV e 1.2. Diretrizes: IX.

z Decreto Federal n° 6.040/07 - Institui a Política Nacional de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais.

z Decreto nº 7.830/12 - Dispõe sobre o Sistema de Cadastro

Ambiental Rural, o Cadastro Ambiental Rural, estabelece normas de caráter geral aos Programas de Regularização Ambiental, de que trata a Lei nº 12.651/12, e dá outras providências.

z Portaria nº 98/07 - trata do Cadastro Geral de Remanescen-

tes das Comunidades dos Quilombos da Fundação Cultural
Palmares – certificação das comunidades.

z Portaria nº 89/10 - disciplinar a utilização e o aproveitamento dos imóveis da União em favor das comunidades tradicionais. Trata do Termo de Autorização de Uso Sustentável
(TAUS).

z Resolução CONABIO n° 6 de 03/13 – Dispõe sobre as Metas
Nacionais de Biodiversidade para 2020 (Metas de Aichi) –
Metas 11 e 18.

z Instrução Normativa nº 57/09, do INCRA - Regulamenta o
procedimento para identificação, reconhecimento, delimita-
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ção, demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras
ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que tratam o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 e o
Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003.

z Instrução Normativa nº 2/14 do Ministério do Meio Ambiente

- Dispõe sobre os procedimentos para a integração, execução e compatibilização do Sistema de Cadastro Ambiental
Rural-SICAR e define os procedimentos gerais do Cadastro
Ambiental Rural – CAR – do Art.58 até o Art. 62(incluído todos os parágrafos pertinentes aos artigos citados).

z Instrução Normativa nº 2/14, da Secretaria do Patrimônio da

União (SPU): - Esta Instrução Normativa disciplina os procedimentos utilizados na destinação de imóveis da União
para regularização fundiária de interesse social e aplica-se à
Secretaria do Patrimônio da União - SPU e às suas Superintendências, assim como a outros entes habilitados, mediante
convênios e contratos, para o exercício das atividades nela
estabelecidas, em cumprimento à legislação vigente.

z CDRU – Cessão de Direito Real de Uso - É o instrumento pelo

qual o poder público concede uma área pública a usufruto
de particulares. No caso de comunidades tradicionais, é o
instrumento utilizado para a regularização fundiária e reconhecimento do seu território. A efetivação da CDRU ocorre
com assinatura de contrato entre o poder público e entidade representativa da comunidade (em geral uma associação
comunitária) – Art. 13

z TAUS – Termo de Autorização de Uso Sustentável. Instrumento que permite o reconhecimento oficial preliminar de
áreas públicas ocupadas por comunidades tradicionais.
Pode ser individual, em nome da família, ou coletivo, em
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nome de todos os membros da comunidade. O TAUS inicia
o processo de regularização fundiária em terras públicas da
União, que poderá ser concluída com a CDRU – Art. 20

z Instrução Normativa SEMA nº 11 DE 29/15 – Disciplina os
procedimentos técnicos e administrativos da análise e validação do Cadastro Ambiental Rural - CAR no Estado de Mato
Grosso.

JURISPRUDÊNCIA
z Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 42 - STF
z Ação Declaratória de constitucionalidade n° 3239 - STF
Este documento não elenca dispositivos legais editados pelos
estados e municípios, portanto, é fundamental que cada coordenação estadual da CONAQ levante as normativas existentes e
repasse para as comunidades.
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ANEXO 2
SUGESTÃO DE CONTEÚDO PARA
ELABORAÇÃO DE EDITAL PARA
ELABORAÇÃO DE CAR PCT
PROPOSTA PARA EDITAL PARA CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO
DE CADASTRO AMBIETAL RURAL PARA POVOS E COMUNIDADES
TRADICIONAIS1
Ocorre que os Povos e Comunidades Tradicionais têm normas
jurídicas próprias que lhes garantem direitos e que devem ser
respeitados. É o caso da Convenção 169 da OIT, ratificada pelo
Brasil e, após aprovação pelo Congresso Nacional (Decreto nº
143/2002) e promulgada pela Presidência da República (Decreto
nº 5051/2004), integra o conjunto de normas jurídicas nacionais
com o status de norma “supra legal ”.
Essa “espécie normativa” se situa hierarquicamente logo abaixo da Constituição Federal e por essa razão condiciona toda a
legislação infraconstitucional, ainda mais quando suas normas consagrem direitos humanos e fundamentais, por força do
parágrafo 2º do art. 5º da CF/88. Dessa forma, o conjunto das
leis federais, estaduais e municipais aplicáveis ao novo Código
Florestal, hierarquicamente estão subordinadas à Constituição
Federal, bem como devem respeitar os Tratados e Convenções
Internacionais dos quais o país é signatário. Na qualidade de lei
Conteúdo retirado do edital lançado pelo Instituto Ambiental do Paraná
(IAP) - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2018-IAP- www.compraspr.pr.gov.br,
(“Licitações do Poder Executivo – Licitações por Instituição – IAP).

1
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infraconstitucional, portanto, a lei florestal, de nº 12651/2012, assim como todo o conjunto de normas federais, estaduais e municipais que possam ser relacionados ao CAR e/ou que implique
nos territórios dos PCT deve respeitar o que dispõe a Convenção
169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Nessa perspectiva a inscrição no CAR em territórios de PCT e o
processo de regularização ambiental dessas áreas, deve incorporar de forma plena as suas demandas, reflexões e costumes
em relação aos seus territórios. Essa tem sido uma das principais reivindicações dos PCT fruto de vários momentos de diálogo
e reflexão entre eles e o Estado. Nesse sentido, eles demandam
que sejam incluídos no processo de regularização ambiental, do
qual o registro no CAR é uma das etapas, as singularidades dos
seus modos de uso da terra e modos de vida, conforme prevê
a Convenção 169 da OIT. Inclusive, o CAR deverá abarcar as diversas situações de reconhecimento dos territórios tradicionais
– autodeclaração, certificação, relatório técnico de identificação,
concessão e termos de uso, demarcado, titulado, dentre outros.
A realização do CAR, para além da obrigatoriedade legal, é um
direito e um possível instrumento de visibilidade para povos e
comunidades tradicionais. Dessa forma, o CAR deve retratar a
realidade de sua ocupação do território, respeitando e aplicando
a legislação de modo a assegurar os direitos desse segmento
social. Além disso, o CAR é uma ferramenta dinâmica, podendo ser realizadas retificações, correções e complementações a
qualquer momento pela comunidade/território.
É fundamental que o conteúdo do edital, antes da sua publicação,
seja apresentado e dialogado com a instância de participação
estadual e/ou municipal existente, como conselhos estaduais,
municipais e das comunidades objeto do trabalho.

a. Contratação de equipe multidisciplinar, com conhecimento/
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experiência em processos de consulta livre, prévia e informada capazes de esclarecer e realizar cada uma das etapas
do CAR.
b. Elaborar Plano de Trabalho prevendo metodologias de levantamento dos dados documentais e espaciais e as formas
para sua utilização; metodologia de sensibilização e divulgação para adesão ao CAR em cada município; metodologia
para realização da Consulta Prévia, Livre e Informada, organização de logística para cada um dos municípios atendidos.
c. Reunir-se, em xxxxx com o Oema2 e com as representações
de cada segmento de PCT. Observação: Estão previstas, nesta fase, duas reuniões: i) a inaugural, logo após a assinatura
do contrato; e ii) para apresentação do Plano de Trabalho à
Coordenação Técnica do Projeto.
d. Realizar oficinas de formação para todos os segmentos de
PCT sobre os direitos que derivam da Constituição Federal de
1988, da Convenção 169 da OIT, das legislações especificas
para cada segmento (federal e estadual) e referente ao CAR.
Nessas oficinas deverá ser fornecida toda informação sobre
o CAR, expondo-se o conjunto da legislação federal e estadual, que se aplica direta ou indiretamente a eles, bem como
orientações existentes sobre o cadastro apresentadas pelos
segmentos. Deverá ser fornecida toda informação sobre as
consequências de fazer o CAR e também de não fazer.
e. Levantar os dados documentais das famílias de cada segmento PCT para o devido preenchimento do CAR de cada seguimento, de acordo com aba Documentação do CAR.
f. Levantar os perímetros e as feições ambientais dos territórios de cada segmento PCT para o devido preenchimento da
etapa GEO do CAR de cada território, de acordo com o entendimento das comunidades tradicionais. Quando possível poderá ser realizado o georreferenciamento por meio de
imagens de satélite disponíveis no SICAR ou outras imagens
2

Órgão Estadual de Meio Ambiente
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de satélite, desde que compatíveis com as escalas mínimas
exigidas em regulamentação federal ou estadual, estando a
cargo da contratada a captação, o preparo e utilização das
mesmas em softwares de geoprocessamento. O lançamento
das informações das feições ambientais só poderá ser feito
com a autorização (documentada) da comunidade/território
concordando com as informações a serem declaradas.
g. Dispor de um local para atendimento, mediante agendamento, em cada município coberto por esta contratação, que funcione no horário comercial e disponibilize telefone e e-mail.
h. Transmitir para a base de dados do SICAR, dentro do prazo,
todos os CARs realizados com emissão de Recibos disponibilizando-os para todas as famílias de cada segmento PCT;
Auxiliar as comunidades/territórios a fazerem o registro na
Central do Proprietário/Possuidor – sendo obrigatório, o responsável/representante da comunidades possuir os dados
de acesso ao CEFIR/SICAR.
i. Realizar retificações dos CARs elaborados.
j. Apontar sobreposições com Assentamentos de Reforma
Agrária já registrados no SICAR, Unidades de Conservação,
Terras Indígenas e/ou Terras Quilombolas tituladas, bem
como áreas adicionais a serem indicadas pelo Oema. As bases utilizadas para esta análise de sobreposição serão aquelas públicas existentes e outras a serem encaminhadas pelo
Oema.
k. Somente será feito o georreferenciamento e o cadastro no
CAR, dos territórios que tenham autorizado por escrito a execução dos serviços pela empresa contratada. A autorização
deverá ocorrer por meio da assinatura de uma carta de aceite
da comunidade ou do seu representante reconhecido, para a
entrada no território e coleta das informações para o cadastramento. Cópias das autorizações deverão compor a comprovação de cada cadastro. O processo de cadastramento
deverá ser sempre acompanhado pelos membros designados pela comunidade/território.
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l.

m.

n.

o.

p.

Em caso de sobreposição dos imóveis rurais com Assentamentos de Reforma Agrária já cadastrados no SICAR, Unidades de Conservação, Terras Indígenas e/ou Terras Quilombolas, a empresa deverá informar ao Oema e solicitar
orientações quanto ao prosseguimento dos respectivos cadastros e orientações.
Ressalta-se que todas as inscrições no CAR deverão levar
em consideração as regulamentações correlatas no âmbito
federal, estadual e municipal. O atendimento das exigências
de responsabilidade técnica (se houver) é de encargo da
contratada.
As autorizações referentes à coleta de pontos de GPS no território, conteúdo das informações declaradas, inscrição no
CAR, inscrição na Central do Proprietário, utilização da imagem em caso de fotografias de pessoas, bem como qualquer
outra autorização que a contratada ou a comunidade território identifique necessária.
O comprovante de cadastro dos imóveis rurais se dará por
meio do Recibo de Inscrição no SICAR na página www.XXXXX,
a ser entregue para a comunidade/território. A contratada
deverá apresentar à contratante a comprovação de entrega
do Recibo de Inscrição no CAR e na Central do Proprietário/
possuidor para cada comunidade/ território. Observação: O
registro é feito pelo site: www.car.gov.br, pois é nesta central
que eles terão acesso a todo o histórico de seus territórios,
bem como poderão recuperar a qualquer momento o Recibo
de Inscrição, o arquivo“.car”, sendo este um dos canais de
comunicação com o órgão ambiental durante os procedimentos de análise e validação dos cadastros.
Entregar para cada território cadastrado os seguintes documentos impressos e em formato digital (CD, pen drive, cartão
de memória, etc.): Recibo de Inscrição Federal gerado pelo
SICAR e Senha para acesso a Central do Proprietário/Possuidor do SICAR.
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PRODUTO 01: O Plano de Trabalho deverá conter, no mínimo:
z Cronograma físico das atividades a serem desenvolvidas e
z
z

z

z

respectivos produtos.
Definição dos recursos humanos e materiais necessários ao
desenvolvimento das atividades;
Descrição de metodologia(s) para o levantamento dos dados
documentais, espaciais e demais variáveis utilizadas no Cadastro.
Proposta da estratégia de divulgação das ações de cadastramento; proposta de metodologia para realização da Consulta Livre, Prévia e Informada.
Levantamento das necessidades relativas à organização da
logística das operações de campo para executar o cadastramento. É fundamental, que o plano de trabalho respeite o
tempo e a dinâmica das comunidades. O Plano de Trabalho
deverá ser encaminhado ao Oema, via e-mail (arquivo.pdf),
10 (dez) dias após a assinatura do contrato. Na sequência,
07 (sete) dias após o referido encaminhamento, a contratada
fará uma apresentação, em reunião presencial, do Plano de
Trabalho à Coordenação Técnica do Projeto – Oema e com
as representações locais de cada segmento de PCT.

PRODUTO 2:
z Relatório sobre o processo de consulta livre, prévia e infor-

mada realizada para o cadastramento do segmento de quilombolas. O relatório deverá descrever a metodologia utilizada para atuar com a comunidade, os conteúdos sobre o
CAR repassados aos quilombolas, as dúvidas levantadas
pelos quilombolas, os esclarecimentos prestados sobre as
dúvidas, a autorização (ou não) para fazer o CAR incluindo
o número de pessoas que concordaram (ou não) assinada,
lista de presença, fotografias.
z O Relatório deverá ser aprovado pelo Oema.
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PRODUTO 3:
z Relatório e Recibos de Inscrições de todos os Cadastros Am-

bientais Rurais (CARs) realizados no segmento de PCT em
questão e respectivos anexos, se existentes, aprovados pela
Coordenação Técnica do Projeto.
z Relatório descrevendo os avanços, entraves e soluções no
decorrer da execução do projeto incluindo: listagem dos
Recibos de Inscrição gerado pelo SICAR; anexos (em meio
digital) com os mapas dos territórios cadastrados e os arquivos em formato shapefile de todas as feições registradas
no ato do CAR; autorização dos segmentos de PCT, em cada
território, para elaboração do cadastramento e listagem dos
registros de entrega da senha para acesso a Central do Proprietário/Possuidor do SICAR.
São responsabilidades e obrigações da Contratada:

a. Assumir integral e exclusiva responsabilidade no que diz

respeito às obrigações fiscais decorrentes deste Contrato,
como também as obrigações trabalhistas, previdenciárias e
demais encargos sociais.
b. Assumir a responsabilidade civil e responder por quaisquer
danos pessoais e/ou materiais que venha a causar ao Oema
ou a terceiros, o qual ensejará ação de perdas e danos, em
valor referencial igual ao dobro do valor do fornecimento devido.
c. Contratar a equipe multidisciplinar, com conhecimento/experiência em processos de consulta livre, prévia e informada capazes de esclarecer e realizar cada uma das etapas do
CAR.
d. Elaborar Plano de Trabalho prevendo metodologias de levantamento dos dados documentais e espaciais e as formas
para sua utilização; metodologia de sensibilização e divulgação para adesão ao CAR em cada município; metodologia
para realização da Consulta Prévia, Livre e Informada, orga-
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nização de logística para cada um dos municípios atendidos.
e. Reunir-se, em xxxxx com o Oema e com as representações
de cada segmento de PCT - Povos e Comunidades Tradicionais. Observação: Estão previstas, nesta fase, duas reuniões:
i) a inaugural, logo após a assinatura do contrato; e ii) para
apresentação do Plano de Trabalho à Coordenação Técnica
do Projeto.
f. Realizar oficinas de formação para todos os segmentos de
PCT sobre os direitos que derivam da Constituição Federal
de 1988, da Convenção 169 da OIT e legislação referente ao
CAR. Nessas oficinas deverá ser fornecida toda informação
sobre o CAR e o SICAR, expondo-se o conjunto da legislação federal e estadual que se aplica direta ou indiretamente a
eles. Deverá ser fornecida toda informação sobre as consequências de fazer o CAR e também de não fazer.
g. Levantar os dados documentais das famílias de cada segmento PCT para o devido preenchimento do CAR de cada seguimento, de acordo com aba Documentação do CAR.
h. Levantar os perímetros e as feições ambientais dos territórios de cada segmento PCT para o devido preenchimento da
etapa GEO do CAR de cada território, de acordo com o entendimento das comunidades tradicionais. Quando possível poderá ser realizado o georreferenciamento por meio de
imagens de satélite disponíveis no SICAR ou outras imagens
de satélite, desde que compatíveis com as escalas mínimas
exigidas em regulamentação federal ou estadual, estando a
cargo da contratada a captação, o preparo e utilização das
mesmas em softwares de geoprocessamento. O lançamento
das informações das feições ambientais só poderá ser feito
com a autorização (documentada) da comunidade/território
concordando com as informações a serem declaradas.
i. Dispor de um local para atendimento, mediante agendamento, em cada município coberto por esta contratação, que funcione no horário comercial e disponibilize telefone e e-mail.
j. Transmitir para a base de dados do SICAR, dentro do prazo,
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todos os CARs realizados com emissão de Recibos disponibilizando-os para todas as famílias de cada segmento PCT;
Auxiliar as comunidades/territórios a fazerem o registro na
Central do Proprietário/Possuidor.
Realizar retificações dos CARs elaborados.
Apontar sobreposições com Assentamentos de Reforma
Agrária já registrados no SICAR, Unidades de Conservação,
Terras Indígenas e/ou Terras Quilombolas tituladas, bem
como áreas adicionais a serem indicadas pelo Oema. As bases utilizadas para esta análise de sobreposição serão aquelas públicas existentes e outras a serem encaminhadas pelo
Oema.
Somente será feito o georreferenciamento e o cadastro no
CAR, dos territórios que tenham autorizado por escrito a execução dos serviços pela empresa contratada. A autorização
deverá ocorrer por meio da assinatura de uma carta de aceite
da comunidade ou do seu representante reconhecido, para a
entrada no território e coleta das informações para o cadastramento. Cópias das autorizações deverão compor a comprovação de cada cadastro. O processo de cadastramento
deverá ser sempre acompanhado pelos membros designados pela comunidade/território.
Em caso de sobreposição dos imóveis rurais com Assentamentos de Reforma Agrária já cadastrados no SICAR, Unidades de Conservação, Terras Indígenas e/ou Terras Quilombolas, a empresa deverá informar ao Oema e solicitar
orientações quanto ao prosseguimento dos respectivos cadastros e orientações.
Ressalta-se que todas as inscrições no CAR deverão levar
em consideração as regulamentações correlatas no âmbito
federal, estadual e municipal. O atendimento das exigências
de responsabilidade técnica (se houver) é de encargo da
contratada.
As autorizações referentes à coleta de pontos de GPS no território, conteúdo das informações declaradas, inscrição no
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CAR, inscrição na Central do Proprietário, utilização da imagem em caso de fotografias de pessoas, bem como qualquer
outra autorização que a contratada ou a comunidade território identifique necessária.
q. O comprovante de cadastro dos imóveis rurais se dará por
meio do Recibo de Inscrição no CAR na página www.XXXXX,
a ser entregue para a comunidade/território. A contratada
deverá apresentar à contratante a comprovação de entrega
do Recibo de Inscrição no CAR e na Central do Proprietário/
possuidor para cada comunidade/ território.
r. O registro é feito pelo site: www.XXXXX, pois é nesta central
que eles terão acesso a todo o histórico de seus territórios,
bem como poderão recuperar a qualquer momento o Recibo
de Inscrição, o arquivo“.car”, sendo este um dos canais de
comunicação com o órgão ambiental durante os procedimentos de análise e validação dos cadastros.
s. Entregar para cada território cadastrado os seguintes documentos impressos e em formato digital (CD, pen drive, cartão
de memória, etc.): Recibo de Inscrição Federal gerado pelo
SICAR e Senha para acesso a Central do Proprietário/Possuidor do SICAR.
t. Emitir a Nota Fiscal, conforme a quantidade entregue em
cada parcela, para conferência e certificação o Oema.
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Quilombo Mamuna, município de Alcântara (MA). A
comunidade vive há 30 anos um conflito territorial
com o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA).
Foto: Ana Mendes / Imagens Humanas

