


Observatório do Código Florestal 

Objetivo:  

Monitorar a implementação da 
nova Lei Florestal para a 
potencialização dos aspectos 
positivos e a mitigação de seus 
aspectos negativos 

 



Contexto 

Principais instrumentos: 
•CAR  
•PRA 
• Instrumentos econômicos  

 
•Atrasos no CAR e PRA 
• Falta de política nacional clara de 

apoio técnico e financeiro aos 
estados 
 
 
 



CAR 

Adiamento 

Portaria MMA 100 de 04/05/2015 

 

 
 



CAR 

• Transparência de informações 
 

• O que é sigiloso segundo o MMA?  IN 03/2014 

• Art. 4 º : informações sigilosas 

• I - CPF, CNPJ, nome, endereço físico e de correio eletrônico;  

• II - as que associem as propriedades ou posses a seus respectivos 
proprietários ou possuidores, configurando relações patrimoniais;  

• III - as que associem meios de produção ou resultados de 
produção agrícola ou agroindustrial de imóvel rural específico a 
seus respectivos proprietários ou possuidores;   

• IV - outras informações de natureza patrimonial. 

 



SIMLAM - Pará 

• Nome 

• CPF/CNPJ 

• Endereço 

• Nº da 
matrícula 
em 
cartório 

(a partir de dados  de  Brenda Brito, IMAZON) 



Portal i3geo – MDA Terra Legal 

(a partir de dados  de  Brenda Brito, IMAZON) 

Nome e 
CPF 



Ibama 

(a partir de dados  de  Brenda Brito, IMAZON) 



CAR 

Discrepâncias nos dados do SiCAR: 

• Boletim Informativo de 30/04/2015 MMA 

SP: 32% da base já cadastrada,  

43% da área tem vegetação nativa 

• Informe SMA  SP de 03/05/2015 

SP: 53,6% da base já cadastrada, sem dados 
sobre APP e vegetação nativa 

 

 



PRA 

Regulamento da Lei estadual 15.684/2015  

• Compensação de RL dentro do Estado 

• Compensação de RL fora do Estado 

• Uso rural consolidado 

• Constituição de Servidão e CRA  

• Áreas urbanas  

• Desobrigação de recompor RL (art. 27):    
 e o Cerrado? 



Incentivos econômicos 

Nenhum instrumento previsto 
pelo artigo 41 está 
regulamentado ou em 
implementação.  



•PLANAVEG 
Consulta pública 

 

•Envolvimento do setor 
privado  
 


