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Cadastro Estadual de Florestas Públicas

● Lei nº 11.284/2006

● Dispõe sobre a gestão de florestas públicas para a produção sustentável

● O que são florestas públicas?

● Florestas, naturais ou plantadas, localizadas nos diversos biomas brasileiros, em
bens sob o domínio da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal ou
das entidades da administração indireta;



Cadastro Estadual de Florestas Públicas

● Instrumento de planejamento da gestão florestal que reúne dados
georreferenciados sobre as florestas públicas.

● Oferecer aos gestores públicos e à população em geral uma base confiável de
mapas, imagens e dados com informações relevantes para a gestão florestal.

● Auxiliam os processos de destinação das florestas públicaspara uso comunitário,
criação de unidades de conservação e realização de concessões florestais.

● Contribui para a transparência, a participação social e unificação das informações
sobre as florestas públicas.



Tipos de Florestas Públicas:

● Tipo A

● São florestas que apresentam destinação e dominialidade específica como as
Unidades de Conservação da Natureza, as Terras Indígenas, os Assentamentos
Rurais Públicos, as áreas militares e outras formas de destinação previstas em lei.

● aprox. 3.261.760 hectares

● Tipo B

● São as florestas localizadas em áreas arrecadadas pelo Poder Público, mas que
ainda não foram destinadas.

● aprox. 34.696 hectares



Como é feito o Cadastro?

1. Levantamento de dados georreferenciados.

2. IMAP, SEMA-AP e IEF.

3. Levantamento da cobertura florestal existente

4. Programa de Monitoramento de Desflorestamento da Amazônia por Satélite
(PRODES).(PRODES).

5. Cruzamento das informações

6. Sistema de Informação Geográfica



Cadastro Estadual de Florestas Públicas

● Servidor de dados emplataforma Linux

● Publicação on-line através do i3geo

● Mapa interativo na internet construído utilizando-se apenas softwares livres

● LicenciadocomoGPL (LicençaPúblicaGeral)● LicenciadocomoGPL (LicençaPúblicaGeral)



Como acessar o Cadastro?
www.ief.ap.gov.brwww.ief.ap.gov.br




