
SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS
DIRETORIA DO PROGRAMA NACIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS



Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000
Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC

Art.50. O Ministério do Meio Ambiente organizará e manterá um Cadastro 
Nacional de Unidades de Conservação, com a colaboração do IBAMA e dos 
órgãos estaduais e municipais competentes.

§ 1º O Cadastro a que se refere este artigo contará os dados principais de cada 
unidade de conservação, incluindo, dentre outras características relevantes, 
informações sobre espécies ameaçadas de extinção, situação fundiária, 
recursos hídricos, clima, solos e aspectos socioculturais e antropológicos.

§ 2º O Ministério do Meio Ambiente divulgará e colocará à disposição do público 
interessado os dados constantes do Cadastro.



Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000

Portaria  MMA n.º 380/2005
Define os procedimentos para organização e manutenção do Cadastro Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza, instituído pelo artigo 50 da Lei n. º 9.985, de 18 de 
julho de 2000.



Objetivos

- Disponibilizar informações de qualidade sobre 
as UC para a sociedade

- Subsidiar informações estratégicas os órgãos 
participantes do SNUC



Princípios de Funcionamento

- Os órgãos gestores são responsáveis pela qualidade dos dados;

- Autonomia dos órgãos gestores no gerenciamento de seus 
usuários no sistema;

- Possibilidade de intercâmbio de informações com sistemas de 
informação já existentes;

- Facilidade de acesso para usuários cadastrados e público em geral.
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https://correio.mma.gov.br/cgi-bin/mma/openwebmail-viewatt.pl/cadastro2.gif?action=viewattachment&sessionid=58406867191*-session-0.124222710103826&message_id=%3C40FC2137.6030707%40mma.gov.br%3E&folder=INBOX&attachment_nodeid=0-1&convfrom=none.prefscharset


Subsistema institucional
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https://correio.mma.gov.br/cgi-bin/mma/openwebmail-viewatt.pl/cadastro2.gif?action=viewattachment&sessionid=58406867191*-session-0.124222710103826&message_id=%3C40FC2137.6030707%40mma.gov.br%3E&folder=INBOX&attachment_nodeid=0-1&convfrom=none.prefscharset


Subsistema institucional

Acesso de usuários 
cadastrados de órgãos 
gestores de UC

Subsistema Sociedade

Acesso pelo público em 
geral

https://correio.mma.gov.br/cgi-bin/mma/openwebmail-viewatt.pl/cadastro2.gif?action=viewattachment&sessionid=58406867191*-session-0.124222710103826&message_id=%3C40FC2137.6030707%40mma.gov.br%3E&folder=INBOX&attachment_nodeid=0-1&convfrom=none.prefscharset
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• Inscrição: 

1 – órgão gestor;
2 – administradores;
3 – unidades de conservação

previstas na legislação 
(SNUC e reconhecidas
pelo CONAMA)Órgãos 

gestores 
Municipais

https://correio.mma.gov.br/cgi-bin/mma/openwebmail-viewatt.pl/cadastro2.gif?action=viewattachment&sessionid=58406867191*-session-0.124222710103826&message_id=%3C40FC2137.6030707%40mma.gov.br%3E&folder=INBOX&attachment_nodeid=0-1&convfrom=none.prefscharset


As informações sobre as unidades de 
conservação serão inseridas/atualizadas 
no Cadastro Nacional de duas maneiras:

1- Via acesso remoto ao banco de dados 
do Cadastro 

2- Via compartilhamento dinâmico com 
outros bancos de dados
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- O subsistema do Cadastro esta sendo 
construído em duas fase.

FASE 1 – implementação do sistema de 
cadastramento com campos básicos. O 
funcionamento (cadastramento) é restrito 
a figura do administrador. 

FASE CONCLUÍDA
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FASE 2 – inclusão de novos campos e 
funcionalidades (confecção de relatórios, 
descentralização do sistema, interligação 
com bancos existentes). 

EM ANDAMENTO
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Subsistema Sociedade

Sociedade

Disponibiliza os dados do Cadastro 
Nacional de Unidades de 

Conservação no site do Ministério

www.mma.gov.br/cadastro_uc
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www.mma.gov.br/cadastro_uc

cadastro@mma.gov.br
(55 61) 4009 1319




