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- Nome da Base de Dados: Cadastro Nacional de Florestas Públicas 

- Unidade Responsável pela Base de Dados: Coordenação-Geral de Monitoramento e 

Auditoria Florestal 

- Catálogo Origem: https://www.florestal.gov.br/cadastro-nacional-de-florestas-publicas 

- Etiquetas: Cadastro nacional de florestas públicas; cnfp; florestas públicas; cadastro de 

florestas; informações florestais 

- Contato: José Humberto Chaves; (61) 3276-4910 

- E-mail: jose.chaves@agro.gov.br 

- Periodicidade de Atualização: Anual 

- Descrição da Base de Dados: 
- O Cadastro Nacional de Florestas Públicas (CNFP) é um instrumento de planejamento da 

gestão florestal, que reúne dados georreferenciados sobre as florestas públicas brasileiras, 

de modo a oferecer aos gestores públicos e à população em geral uma base confiável de 

mapas, imagens e dados com informações relevantes para a gestão florestal. Os dados do 

CNFP auxiliam os processos de destinação das florestas públicas para uso comunitário, 

criação de unidades de conservação e realização de concessões florestais. O Cadastro 

contribui para a transparência, a participação social e unificação das informações sobre as 

florestas públicas. 

O CNFP é formado pelo Cadastro de Florestas Públicas da União, pelos Cadastros de 

Florestas Públicas dos estados, Distrito Federal e municípios e está em processo de 

interligação ao Sistema Nacional de Cadastro Rural (SNCR) do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

- Categorias no VCGE (https://vocab.e.gov.br/2011/03/vcge):  

Meio Ambiente: Preservação e Conservação Ambiental 

- Recursos:  

 

 
DETALHAMENTO 

 

 

NOME DA COLUNA DESCRIÇÃO 

Objectid Número sequencial 

Nome Denominação da floresta pública 
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Órgão Órgão ao qual a floresta pública está vinculada 

Classe Classe da floresta pública 

Estágio Em qual etapa se encontra o cadastramento da floresta pública 

Governo Jurisdição da floresta pública 

Código Código único que identifica um polígono contínuo 

correspondente a uma floresta pública 

Ano  

UF Unidade da Federação onde se encontra a floresta pública 

Proteção Destinação da floresta pública 

Tipo Categorização da floresta pública em função da sua destinação e 

dominialidade 

Comunitari Se a florestal pública é ou não de uso comunitário 

AtoLegal Norma legal que instituiu a floresta pública 

AnoCriação Ano do ato legal que instituiu a floresta pública 

Categoria Categoria da floresta pública 

Observação Informações adicionais 

Sobreposic Indica há ou não ocorrência de sobreposição 

Bioma Bioma predominante na área da floresta pública 

Area_ha Área total (em hectares) da floresta pública 

  


