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 O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade é 

uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, 

criada em 2007 pela Lei 11.516; 

 

 A missão do Instituto Chico Mendes é proteger o patrimônio 

natural e promover o desenvolvimento socioambiental. 

 

 Dentre suas atribuições destaca-se sua atuação como órgão 

executor do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, 

exercida por meio da proposição, implantação, gestão, proteção, 

fiscalização e monitoramento das Unidades de Conservação 

instituídas pela União; 
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As Unidades de Conservação Federais 

MundoGEO#Connect LatinAmerica 2013  
18 a 20 de junho | São Paulo (SP) Brasil 

 Até hoje foram criadas 312 UC´s federais, distribuídas nos 06 

biomas e ao longo de toda a faixa costeira e marinha, somando 

75.047.406,53 ha, o que representa cerca de 8,8% do território 

nacional, e cerca de 1,0% da Zona Econômica Exclusiva – ZEE, no 

caso das UC´s marinhas. 
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 Por se tratar um território legalmente protegido, sob regime especial 

de administração, os limites das UC´s devem ser divulgados para a 

população, devendo estar devidamente representado nas cartas e 

mapas oficias, como prevê o artigo 52 da Lei do SNUC (lei 9985/00);   
 

 Os limites das UC´s são portanto uma das principais bases de dados 

geoespaciais do ICMBio e integra a base de dados do governo 

federal, devendo se adequar aos padrões da INDE; 
 

 Devido a importância estratégica (no âmbito interno e externo) de se 

obter qualidade e segurança na publicação desses limites, o ICMBio 

criou um área técnica específica designada para essa finalidade: a 

Divisão de Consolidação de Limites, que integra a estrutura da 

Coordenação Geral de Consolidação Territorial. 
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 No processo de criação de uma UC federal são realizados estudos 

técnicos com subsídios em levantamentos de campo e uso de 

bases de dados secundários (preferencialmente bases cartográficas 

oficiais);  

 

 O ato do legal que cria uma UC, de modo geral, apresenta um 

memorial descritivo em coordenadas aproximadas com a citação da 

base cartográfica utilizada. 
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 Aponta-se a necessidade de refinamento de limites para maiores 

escalas para atender às atribuições institucionais, como fiscalização, 

plano de manejo, licenciamento e regularização fundiária. 

 

  Rotinas de verificação/refinamento de limites de UC 

 Avaliação/seleção da fonte de dados cartográficos oficial; 

 Observação da compatibilidade da fonte de dados com a realidade. 
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Limites das Unidades de Conservação Federais 

 Quando necessário, utilizar imagens de satélite, que no caso do 

ICMBio/MMA  são as imagens Rapideye, como dado subsidiário 

as fontes oficiais, para o refinamento de limite de UC Federal. 

 

 Devido a necessidade de utilização dessas imagens para essa 

finalidade, faz-se necessário homologação/oficialização destas 

como fonte de dado cartográfico. 
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Limites das Unidades de Conservação Federais 

 A rotina de verificação/refinamento dos limites de UC como a 

seleção da fonte de dados espaciais adequada com relação as 

características espaciais e temporais tem objetivo de garantir a 

qualidade do dado espacial produzido e disponibilizado; 
 

 O monitoramento da qualidade dos dados referente aos limites de 

UC é constante; 
 

 Esse dado deve refletir o mais próximo possível a realidade de 

campo, promovendo a correta consolidação da área protegida e 

facilitando a identificação deste território pela sociedade.  
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Divulgação dos Limites das Unidades de Conservação Federais 

 Os dados são atualizados periodicamente, dentro de uma rotina 

institucional, e disponibilizados no site do ICMBio 

(www.icmbio.gov.br), por meio do link de geoprocessamento; 
 

 Disponibilização de dados vetoriais, em formato kmz e shapefile,  

dados tabulares e dados textuais acerca das UC´s Federais; 
 

 Disponibilização de seus metadados: Portal de Metadados 
 

 Mapa interativo: I3Geo ICMBio 

 

 Adequação ao Padrão da INDE. 
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