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ANEXO 4 - APOSTILA: PASSO A PASSO PARA A
INSCRIÇÃO NO CAR

CADASTRO AMBIENTAL RURAL DE POVOS E
COMUNIDADES TRADICIONAIS (QUILOMBOLAS)
CAR - MÓDULO DE CADASTRO

ELABORAÇÃO:
Alcindo Patrício
Território Quilombola Povoado Prata, em São Félix do Tocantins (TO)
Francisco Chagas
Quilombo Riacho, em São João do Piauí (PI)

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

Esta apostila é parte integrante do treinamento sobre o uso do
Módulo para Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs) no Sistema
de Cadastro Ambiental Rural (SICAR), realizado de 9 a 11 de abril de
2019, pela Coordenação Nacional de Comunidades Negras Rurais
Quilombolas (CONAQ) e Instituto Socioambiental (ISA), em Brasília.
O treinamento é uma demanda das comunidades quilombolas,
que, desde 2016, vêm discutindo, via CONAQ e seus parceiros, as
especificidades dos territórios e a necessidade da legislação florestal
e o instrumento do Cadastro Ambiental Rural (CAR) respeitarem as
formas de organização social, o uso e manejo dentro dos quilombos.
Este material, elaborado por Alcindo Patrício (Território Quilombola
Povoado Prata, em São Félix do Tocantins – TO) e Francisco Chagas
(Quilombo Riacho, em São João do Piauí – PI), traz orientações
técnicas sobre o uso do módulo, no intuito de apoiar as discussões
nos territórios.
Para apoio, o material traz também referências de notícias e vídeos
sobre o tema.
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ELABORAÇÃO DE CADASTRO UTILIZANDO O MÓDULO CAR PCTS
Para elaborar o cadastro de uma comunidade quilombola, é necessário que o cadastrante tenha em mãos o módulo específico para o cadastro de povos e comunidades tradicionais – o
módulo de PCTS.
Na avaliação da CONAQ, o risco de o acesso ser disponibilizado sem o acompanhamento da
instituição pode ocorrer na medida em que interessados externos acessem esse território
para uso próprio, podendo alterar sua natureza do território, uma vez que o acesso ao módulo
PCTs pode ser liberado por órgãos responsáveis pela análise do CAR em cada Estado, como
as secretarias de meio ambiente.
O módulo de cadastro consiste em várias etapas: a primeira é baixar a imagem referente ao
município onde se localiza a comunidade em processo de cadastro.

1) BAIXAR IMAGENS

PASSO 1: Consiste em baixar a imagem referente ao município do território que será
cadastrado; para isso, o cadastrante deve acompanhar os passos de acordo com as etapas
a seguir.
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PASSO 2: Selecionar de onde o cadastrante deseja baixar a imagem, da internet ou de algum
arquivo dentro do computador.
Obs.: O módulo de cadastro possui uma base de imagens que depende de internet para serem
baixadas, então é importante que, antes de usar o módulo offline ou sem acesso à internet, o
cadastrante faça o download da imagem referente ao município em que a comunidade está
localizada. Caso faça parte de um ou mais municípios, baixe todos os municípios aos quais a
comunidade pertence.

PASSO 3: Selecionar o Estado e o município onde está localizada a comunidade a ser cadastrada; em seguida, clicar em “Baixar município” para iniciar o download.
PASSO 4: Verificar se o nome do município baixado está aparecendo dentro de “Municípios
baixados”; caso esteja, a imagem está pronta para ser usada offline.
PASSO 5: Após seguir todos os passos anteriores, clicar em “Cadastrar” para iniciar o cadastro da comunidade.
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2) CADASTRAR NOVO IMÓVEL

PASSO 6: Clicar em “Cadastrar Novo Imóvel” para criar um cadastro.
Obs.: Na opção “Imóveis Cadastrados” aparece uma lista com a relação dos nomes das
comunidades já cadastradas; caso não apareça nenhum nome, isso significa que nenhum
cadastro foi realizado anteriormente.

3) TERRITÓRIO TRADICIONAL

PASSO 7: Selecionar a opção de “TERRITÓRIO TRADICIONAL DE POVOS E COMUNIDADES
TRADICIONAIS” para iniciar o cadastro do território.
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4) CADASTRANTE

PASSO 8: Consiste nas informações sobre o cadastrante, em que é necessário que este as
preencha com seus dados pessoais e com qual vínculo tem com a comunidade.
PASSO 9: Trata sobre o representante do cadastro, pois este é a pessoa física que
representará e estará habilitada pela comunidade para representá-la em todas as etapas do
cadastro. Os questionamentos são: se o representante é o mesmo cadastrante ou se possui
um representante, mas este não é o cadastrante. Caso o representante não seja a mesma
pessoa que está fazendo o cadastro, é necessário que informe os dados desta.
Obs.: Os dados fornecidos para o preenchimento das informações no módulo offline não
serão usados para o cadastro do login e senha de acesso à central do proprietário.

PASSO 10: Após preencher os dados, avançar para a próxima aba.
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5) IMÓVEL

PASSO 11: O cadastrante precisa inserir o “Nome do Território Tradicional” e, em seguida,
escolher o “Estado” e o “Município”.
Obs.: Para territórios que fazem parte de mais de um município é necessário que o cadastrante
utilize o nome do município em que o território ocupa uma maior área dentre eles, pois, se
escolher uma que a ocupação seja menor, pode gerar erro na próxima aba, “GEO”.

PASSO 12: Inserir uma descrição de acesso até o território que está sendo cadastrado. Ex.:
seguir pela BR-00, sentido Palmas-TO até o km 50, virar à direita na estrada vicinal, e seguir
por uma distância de 20 km sem nenhum desvio até chegar ao território.
PASSO 13: Definir se o território está localizado em zona urbana ou rural.
PASSO 14:

Selecionar o segmento ao qual a comunidade pertence, que, neste caso, é
“Comunidades quilombolas” - Item II.
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PASSO 15: Clicar para inserir o segmento marcado. Caso o cadastrante não o adiciona, o

cadastro apresentará erro, o que impossibilitará sua finalização.

Obs.: No campo “Segmentos” — quilombola, indígena, quebradeira de coco ou outro — o
sistema permite a inserção de dois ou mais segmentos, caso os possua dentro do território,
além disso é permitida a inclusão das famílias (ex. quebradeiras de coco e quilombolas).

PASSO 16: O campo de endereço para correspondência é usado para o órgão que irá analisar

o cadastro do território, caso necessite enviar correspondência ou até mesmo fazer visitas.

Obs.: É importante que seja um endereço válido aonde cheguem correspondências, pois
quaisquer notificações sobre o cadastro serão destinadas ao local descrito.

PASSO 17: Clicar em “Próximo” para dar continuidade ao cadastro do território.

6) DOMÍNIO

PASSO 18: Preencher com os dados dos proprietários possuidores. Para pessoa jurídica,

é necessário que se preencha com os dados referentes ao CNPJ e que sejam inseridas
informações de um representante, ou seja, uma pessoa física que o represente. Ex.:
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Para pessoa física, existem duas possibilidades: preencher com os dados manualmente, de
acordo com o módulo ou importando os nomes por meio de uma planilha CSV, separados por
ponto e vírgula. Ex.:

PASSO 19: Escolher uma forma de inserir proprietários ao cadastro.
PASSO 20: Adicionar os proprietários que foram inseridos manualmente.
Obs.: Na maioria dos territórios, as comunidades optam por adicionar o nome de todos que
são quilombolas e que residem no território, e não só dos responsáveis familiares. A planilha
é digitada com as informações destas famílias e grupos familiares.

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

PASSO 21: Conferir os dados de proprietários que foram inseridos.
Obs.: Caso o território possua mais de um CNPJ, o módulo permite vincular todas as pessoas
que fazem parte dele. Ex.: para um território que possui mais de uma associação e que todas
possuem CNPJs diferentes, é possível vincular cada quilombola ao CNPJ a qual pertence. Ao
clicar em “Vincular Proprietário”, aparece uma lista com o nome de todos os proprietários
inseridos no passo anterior.
As pessoas a serem incluídas no cadastro serão informadas pelas lideranças da comunidade,
sempre após as reuniões de consultas realizadas no território. Para editar quaisquer dados de
Proprietários/Possuidores, clicar no símbolo
que fica à frente de cada nome.

PASSO 22: Após preencher todos os passos, clicar em seguir para a aba “Documentação”.

7) DOCUMENTAÇÃO
PROPRIEDADE

Para os territórios que têm escritura ou outro tipo de documento que comprove a propriedade,
é necessário preencher com todos os dados de acordo com a documentação.
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POSSE

Para os territórios que possuem o direito de posse, é necessário preencher com todos os
dados de acordo com o documento de direito de posse.

CONCESSÃO

Para os territórios que possuem a concessão, é necessário preencher com todos os dados de
acordo com o documento.

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

OUTROS

Obs.: É importante que cada cadastrante saiba qual documento o território possui. Além
disso, é válido salientar que o módulo de PCTs possui uma ferramenta para identificar todos
os quilombolas que têm documento de suas propriedades. Ex.: para o quilombola que possui
a escritura de seu lote dentro do território, ele pode adicionar os dados desse documento e
vinculá-los ao seu nome, assim como as demais documentações que os povos tradicionais
possuem.

7) GEO
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PASSO 23: Para habilitar as demais ferramentas da aba GEO é importante que o cadastrante

importe o perímetro do território de direito e use-o como Área de Propriedade ou posse atual
da comunidade.

Obs.: A aba é uma das partes mais importantes do cadastro. Aqui é onde será declarado o
tamanho do perímetro do território, e não podemos abrir mão de declarar todo o perímetro
do território além do ocupado. Se a comunidade não declarar todas as feições que o governo
exige, o cadastro não será aceito pelo o sistemas, por isso a importância de a ÁREA DA
PROPRIEDADE OU POSSE ATUAL SER A MESMA ÁREA DECLARADA DO PERÍMETRO.

PASSO 24: Este passo consiste na importação do perímetro do território de direito. Então,
é importante que o perímetro esteja elaborado, visando à grande dificuldade em fazer uma
vetorização utilizando o módulo de cadastro. Para isso, os arquivos do perímetro devem estar
nas seguintes extensões: Shapefile, KML ou GPX. A imagem a seguir exemplifica como deve
ser cada arquivo e quais são os sistemas de referências aceitos para arquivos de coordenadas.
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PASSO 25: Assim como foi exposto na aba “Documentação”, o módulo de PCTS possui uma

ferramenta para identificar todos os quilombolas que têm documentos de suas propriedades.
Essa ferramenta serve para delimitar esses perímetros dos quilombolas que possuem
documentos dentro dos seus territórios e para vincular o nome do proprietário à área de
domínio.

PASSO 26: Serve para definir feições internas, como Área de Preservação Permanente (APP),
Reserva Legal (RL) dentre outras. Para habilitar essas feições, é necessário que se importem
a “Área Declarada do Território” e “Área de Propriedade” ou “Posse Atual da Comunidade”.
Obs.: Se depois de todas as dúvidas sanadas na consulta o território possuir uma área que
deseja ser lançada, é possível fazer isso. Porém, grande parte dos territórios não faz esse
procedimento em função da dúvida ou desconfiança sobre o que o governo pode, de fato,
fazer com isso.

PASSO 27: Após seguir todos os passos, não deixando nenhum dos obrigatórios (são os que
possuem um
acima) pendentes, finalize o cadastro, clicando em “Finalizar”. Em seguida,
clique em “SIM”, e o cadastro está finalizado.
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9) GRAVAR PARA ENVIO

PASSO 28: Após a finalização do cadastro, é necessário salvar os dados em um arquivo para

ser enviado no sistema do SICAR nacional.

PASSO 29: Para salvar o cadastro, o cadastrante deve clicar no ícone do disquete.
PASSO 30: Em seguida, clicar em “Sim”. O módulo de cadastro gera um arquivo do tipo: CAR,

para ser enviado à base do SICAR Federal. Salve o arquivo em uma pasta do PC.
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Arquivo CAR gerado em
off pronto para ser
lançado no SICAR.

10) ENVIO
Ao acessar o SICAR, clique em “Enviar” e, em seguida, em “CAR”.
1. Em um navegador da sua preferência acesse: http://www.car.gov.br.
2. Clique em “Enviar” e, em seguida, clique “CAR”.
3. Acione a pasta de cor amarela.
4. Escolha o arquivo que foi criado em off.
5. Digite as letras correspondentes e, em seguida, clique em “Enviar”.
6. Gere o login do território para o monitoramento na central do proprietário.
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RETIFICAÇÃO
Retificar o cadastro do território requer muita atenção, uma vez que esse procedimento tem o
caráter de alterar o cadastro original discutido na consulta com todas as famílias do território.
MUITA ATENÇÃO
NESTE PROCEDIMENTO!
ACESSE O MÓDULO EM OFF.
1. Clique em “Retificar”.
2. Digite o número do recibo.
3. Clique em “Selecione um arquivo CAR em seu computador”.
4. Procure o arquivo na pasta em que foi salvo.
5. Clique em “RETIFICAR” e, em seguida, em SIM.
6. O sistema ficara aberto para as alterações desejadas.
7. Para ter validade, é necessário gerar o arquivo de envio novamente – repita o processo novamente no SICAR, pois só assim as alterações terão efeito.
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BAIXANDO E INSTALANDO O PROGRAMA TRACKMAKER
TrackMaker, um programa utilizado na recepção de pontos coletado por GPS, tem a função de
organizar, posicionar e transmitir dados. Além destas operacionalidades, o software também
é usado na criação de trilhas, e seu uso com o Google Earth é muito importante na realização
dos trabalhos usados na geração de polígono KML.

BAIXANDO OU FAZENDO O DOWNLOAD DO TRACKMAKER

•
•
•

No navegador de internet da sua preferência, digite: www.trackmaker.com/main/en/
download-gps-software.
Clique em “Download”.
Uma segunda tela será exibida, clique em “Download” novamente.
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•
•

Surgirá a terceira tela.
Clique em “Accept” e, em seguida, em “Salvar”.

•

Ao concluir o download, abra a pasta “Download”, em que se encontra o arquivo
TrackMaker.
Clique com tecla direita do mouse sobre o arquivo na pasta e execute a instalação.

•
•

Aguarde o processo de instalação
se iniciar e acompanhe.

•

Clique em “Avançar”.
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•

Escolha o tipo de instalação, para que o programa seja executado no sistema. Nesta
tela, escolha a opção “Típica”.

•

Clique em “Avançar” e, em seguida,
escolha a opção indicada na imagem
a seguir.

•

Siga os procedimentos finais, até
surgir a lâmina de confirmação
total de instalação do programa
em sua máquina. Por fim, clique em
“Concluir”.
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•

Conheça a interface do Trackmaker. Ao acessar, será apresentado ao usuário esta área
de trabalho do software.

•

Na barra de ferramentas do TrackMaker, clique no ícone de acesso ao Google Earth.

TRANSFERINDO PONTOS SALVOS EM PASTA NO COMPUTADOR PARA O TRACKMAKER
Para coleta de pontos, é necessário um GPS. A comunidade indica uma equipe formada por
pessoas do território que conheçam todos os limites do território.
•

Acesse a pasta que contém os pontos transferidos do GPS, coletados no território.

TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS

•

Ao encontrar a pasta, com um duplo clique, abra o arquivo. Os pontos coletados vão estar
neste formato, como mostrado abaixo.

•

Acione o ponto com um duplo clique. Você será direcionado ao programa TrackMaker.

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

•

Posicionamento dos pontos na tela do TrackMaker.

BAIXAR E INSTALAR O GOOGLE EARTH PRO NO COMPUTADOR
Conhecendo Google Earth
O Google Earth é uma espécie de navegador com o qual você pode visualizar todo o planeta
Terra. As imagens são capturadas por satélites, e algumas partes do planeta podem apresentar imagens de excelente visualização. Com isso, é possível identificar lugares, construções,
cidades, paisagens, entre outros elementos com uma certa precisão. Para baixar e instalar o
Google Earth em seu computador, siga os próximos passos:
•

Acesse o navegador da sua preferência. Com o link a seguir, encontre o programa para
download (https://www.google.com.br/earth/download/gep/agree.html), ou, se preferir,
digite no Google: Google Earth download.
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•

Clique sobre o instalador e, em
seguida, “Executar”. Caso surja
alguma pergunta, clique em “Sim”.

•

Aguarde o processo de instalação
do Google Earth. Ao concluir,
clique em “Fechar” e em “Fechar”
novamente. O programa vai ser
processado neste formato abaixo.
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ENCAMINHAR PONTOS DO TRACKMAKER PARA O GOOGLE EARTH, EM
QUE SERÁ TRABALHADO O DESENHO DE TODA A ÁREA DO TERRITÓRIO
•

Com os pontos já posicionados no TrackMaker, selecione todos para que sejam
encaminhados ao Google Earth.

•
•

Após a seleção dos pontos, clique no ícone do Google Earth.
Ao clicar no ícone do Google Earth, espere o programa processar. Ao concluir, o software
será exibido no formato abaixo.
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PRÁTICA
Criando o polígono de uma área no Google Earth
•

Organize a área de trabalho
do programa em uma posição em que todos os pinos
fiquem visíveis.

•

Encontre o ícone que fica localizado na barra de tarefas
superior.

•

Ao clicar em “Adicionar
polígono”, você pode nomeá-lo. Configure as medidas e nomeie seu desenho.

•

Ao digitar o nome do trabalho,
desloque a janela para que
você possa visualizar todo
o campo de trabalho. Nesse
exemplo ao lado, observe, na
linha vermelha, que a janela
está posicionada à esquerda,
fora da área de trabalho.

•

Inicie o desenho ligando um
pino ao outro por meio de
uma linha. Para realizar o desenho, use a ferramenta do
polígono.
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•

Arraste a janela para frente da área de desenho do Google Earth e faça a medida do território em hectare.

Passos para realizar a medida do território
•
•
•

Clique na aba “Perímetro”, escolha a unidade de medida “Metros”.
Clique na aba “Área”, escolha a unidade de medida “Hectares”.
Clique em “OK”.

Finalizando o processo
•

Clique com a tecla direita do mouse sobre o nome do território.
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•
•
•

Escolha a opção “Salvar lugar como”.
Abaixo do nome seu trabalho, clique na opção KMZ, em seguida clique em KML.
Clique em “Salvar”.

Polígono do território concluído
Os passos seguintes serão o lançamento deste polígono na aba GEO no módulo PCTs.
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SAIBA MAIS
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Nota da CONAQ - Cadastro Ambiental Rural em Territórios Quilombolas Sem Perda
de Direitos. http://conaq.org.br/noticias/cadastro-ambiental-rural-em-territoriosquilombolas-sem-perda-de-direitos/
O que muda (ou sobra) para os quilombos com a reforma de Bolsonaro? https://www.
socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/o-que-muda-ou-sobra-para-osquilombos-com-a-reforma-de-bolsonaro
O que muda (ou sobra) no Meio Ambiente com a reforma de Bolsonaro? https://www.
socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/o-que-muda-ou-resta-no-meioambiente-com-a-reforma-de-bolsonaro
Cadastro ambiental rural de fazendeiro em território quilombola é cancelado no Pará.
https://terradedireitos.org.br/noticias/noticias/cadastro-ambiental-rural-de-fazendeiroem-territorio-quilombola-e-cancelado-no-para/22663
Quilombolas do Pará apontam dificuldades com o Cadastro Ambiental Rural. https://
terradediretos.org.br/noticias/noticias/quilombolas-do-para-apontam-dificuldadescom-o-cadastro-ambienta-rural/22697
Quilombolas discutem Cadastro Ambiental Rural (CAR) em seus territórios. https://
www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/quilombolas-discutemcadastro-ambiental-rural-car-em-seus-territorios
CAR não leva em conta a realidade dos povos e comunidades tradicionais. https://
www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/car-nao-leva-em-conta-arealidade-dos-povos-e-comunidades-tradicionais
Prazo termina no fim do mês, mas CAR de territórios tradicionais continua com
problemas. https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/prazotermina-no-fim-do-mes-mas-cadastro-de-territorios-tradicionais-continua-comproblemas
Vídeo: Você sabe como funciona o Cadastro Ambiental Rural (CAR) das populações
tradicionais? https://youtu.be/ZLc24DLzwAg
Promotora diz que Cadastro Ambiental Rural é usado para regularização fundiária.
https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/MEIO-AMBIENTE/537435PROMOTORA-DIZ-QUE-CADASTRO-AMBIENTAL-RURAL-E-USADO-PARAREGULARIZACAO-FUNDIARIA.html
Denúncia de Racismo Ambiental no Cadastramento de Comunidades Quilombolas.
https://mpabrasil.org.br/denuncia-de-racismo-ambiental-no-cadastramento-decomunidades-quilombolas/
Vídeo: Cadastro Ambiental Rural em Territórios de Povos e Comunidades Tradicionais.
https://www.youtube.com/watch?v=HbHXyX95rnE
Incra fará Cadastro Ambiental Rural territórios quilombolas. http://www.incra.gov.br/
noticias/incra-fara-cadastro-ambiental-rural-territorios-quilombolas
MP recomenda cancelamento de cadastros ambientais em terras quilombolas. http://
portalcultura.com.br/node/49688
MP do Pará determina cancelamento de cadastros ambientais em terras quilombolas.
http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2018-04/mp-do-para-determinacancelamento-de-cadastros-ambientais-em-terras-quilombolas
Sarney Filho entrega CAR a comunidades em Caxias. https://imirante.com/oestadoma/
noticias/2018/03/24/sarney-filho-entrega-car-a-comunidades-em-caxias/
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