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Unidades de Conservação 
 

 

 

 

 

 

 

 

A Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação (Lei nº 9985/00) não criou as 

unidades de conservação. De acordo com o artigo 1º da lei em questão, esta estabelece 

critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação. 

A Lei nº 9985/00 regulamenta o artigo 225, CF e cria o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação. 

Organização do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente 

IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

 

Artigo 2º, I, Lei 9985/00 – 

Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I - Unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites 

definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 

adequadas de proteção; 

SNUC

Órgão Consultivo 
e deliberativo

CONAMA

Ministério do 
Meio Ambiente

Ministério do 
Meio Ambiente 

Órgãos 
Executores

IBAMA, ICMBio, 
Órgãos estaduais 

e municipais
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Objetivos do SNUC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Art. 4o, Lei nº 9985/00   O SNUC tem os seguintes objetivos: 

I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território 

nacional e nas águas jurisdicionais; 

II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 

III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; 

IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de 

desenvolvimento; 

VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, 

espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 

monitoramento ambiental; 

XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em 

contato com a natureza e o turismo ecológico; 

XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, 

respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e 

economicamente. 

 



Direito Ambiental – Unidades de Conservação  

5 
    

Criação das Unidades de Conservação 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Decreto 4340/02 regulamenta a criação das Unidades de Conservação (“necessidade de ato 

do Poder Público”).  O ato normativo aborda que a realização de estudos técnicos e de consulta 

pública tem como objetivo identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados 

para a unidade de conservação.  

No que se refere a consulta, cabe frisar, que a sua realização antes da criação da UC possibilita 

que a sociedade participe ativamente do processo, oferecendo subsídios para o 

aprimoramento da proposta. É importante ressaltar, sobre o processo de consulta, a obrigação 

que o poder público possui de fornecer informações úteis a população e a quem possa ter 

interesse (princípio da participação). Você deve se perguntar se existe exceção para regra de 

consulta pública? Sim, a estação e a reserva biológica são exceções à regra da consulta pública. 

Qual seria órgão competente para criação da Unidade de Conservação? Compete ao órgão que 

está propondo a criação da nova UC elaborar os estudos técnicos preliminares e realizar a 

consulta pública e os demais procedimentos para a criação da unidade. 

 

Art. 22. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público 

§ 1o (VETADO) 

§ 2o A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta 

pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a 

unidade, conforme se dispuser em regulamento. 

§ 3o No processo de consulta de que trata o § 2o, o Poder Público é obrigado a fornecer informações 

adequadas e inteligíveis à população local e a outras partes interessadas. 

§ 4o Na criação de Estação Ecológica ou Reserva Biológica não é obrigatória a consulta de que trata o 

§ 2o deste artigo. 

§ 5o As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável podem ser transformadas total ou 

parcialmente em unidades do grupo de Proteção Integral, por instrumento normativo do mesmo 

nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta 

estabelecidos no § 2o deste artigo. 

§ 6o A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação dos seus limites 

originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do mesmo nível 

hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta 

estabelecidos no § 2o deste artigo. 

§ 7o A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita 

mediante lei específica. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2000/Mv0967-00.htm
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Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/VI Exame/2011 

Com relação ao sistema nacional de unidades de conservação, assinale a alternativa 

correta. 

 a) As unidades de conservação do grupo de proteção integral são incompatíveis com as 

atividades humanas; logo, não se admite seu uso econômico direto ou indireto, não podendo o 

Poder Público cobrar ingressos para a sua visitação. 

 b) A ampliação dos limites de uma unidade de conservação, sem modificação dos seus limites 

originais, exceto pelo acréscimo proposto, pode ser feita por instrumento normativo do 

mesmo nível hierárquico do que criou a unidade. O Poder Público está dispensado de 

promover consulta pública e estudos técnicos novos, bastando a reanálise dos documentos 

que fundamentaram a criação da unidade de conservação. 

 c) O parque nacional é uma unidade de conservação do grupo de proteção integral, de posse 

e domínios públicos. É destinado à preservação ambiental e ao lazer e à educação ambiental 

da população; logo, não se admite seu uso econômico direto ou indireto, não podendo o Poder 

Público cobrar ingressos para a sua visitação. 

 d) As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável podem ser transformadas total 

ou parcialmente em unidades do grupo de Proteção Integral, por instrumento normativo do 

mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que respeitados os procedimentos de 

consulta pública e estudos técnicos. 

Gabarito: D 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/VII Exame/2012 

O Prefeito do Município de Belas Veredas, após estudos técnicos e realização de audiência 

pública, decide pela criação de um parque, em uma área onde podem ser encontrados 

exemplares exuberantes de Mata Atlântica. Assim, edita decreto que fixa os limites do novo 

parque municipal. Passados dois anos, recebe pedidos para que o parque seja reavaliado e 

transformado em uma Área de Relevante Interesse Ecológico, com uma pequena redução de 

seus limites. Tendo em vista a situação descrita, assinale a alternativa correta. 

 a) Em razão do princípio da simetria das formas no direito ambiental, a Unidade de 

Conservação criada por ato do Poder Executivo poderá ser reavaliada e ter seus limites 

reduzidos também por decreto. 

 b) Como a Mata Atlântica é considerada patrimônio nacional, por força do art. 225, §4º, da 

CRFB, apenas a União possui competência para a criação de unidades de conservação que 

incluam tal bioma em seus limites. 

 c) A criação do parque é constitucional e legal, mas, como a área está definida como Unidade 

de Conservação de Proteção Integral, a alteração para Área de Relevante Interesse Ecológico, 
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que é de Unidade de Conservação de Uso Sustentável, com redução de limites, só pode ser 

feita por lei. 

 d) A reavaliação poderá ser feita por decreto, uma vez que a Área de Relevante Interesse 

Ecológico também é uma Unidade de Conservação do grupo de proteção integral. 

Gabarito: C 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/IX Exame/2012 

Com relação ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação, assinale a 

afirmativa correta. 

 a) As unidades de conservação devem ser criadas por lei, exigindo-se para tal prévia consulta 

pública e elaboração de estudo prévio de impacto ambiental. 

 b) São unidades de conservação do grupo de proteção integral a floresta nacional, o parque 

nacional, a área de proteção ambiental e a reserva de fauna. 

 c) As unidades de conservação do grupo de proteção integral podem ter seus limites 

reduzidos, através de lei específica. 

 d) São unidades de conservação do grupo de uso sustentável a estação ecológica, a reserva 

extrativista e a reserva particular do patrimônio natural. 

Gabarito: C 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XVII Exame/2015 

Determinado Município, por intermédio de lei que contemplou questões como potencial 

construtivo, zoneamento de bairros e complexos esportivos, reduziu os limites de uma 

determinada Unidade de Conservação. 

 Considerando o caso hipotético em tela, assinale a opção que se harmoniza com a legislação 

ambiental. 

 a) A lei municipal em questão será considerada válida e eficaz, pois a redução dos limites de 

uma Unidade de Conservação pode ser feita até mesmo por Decreto. 

 b) A redução de limites, assim como a desafetação de uma Unidade de Conservação, não 

demanda lei específica, exigindo apenas a necessária e prévia aprovação de Estudo de Impacto 

Ambiental e respectivo relatório (EIA-RIMA). 

 c) A redução operada pela lei, para produzir efeitos, dependerá da aprovação do Conselho 

Gestor da Unidade de Conservação impactada, garantindo-se a participação pública direta no 

referido procedimento de deliberação e aprovação. 
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 d) A redução dos limites da Unidade de Conservação, conquanto possa evidenciar os efeitos 

concretos da lei, somente pode ser feita mediante lei específica, regra esta que também se 

aplica à desafetação. 

Gabarito: D 

 

Plano de Manejo 

 
Após a criação de uma Unidade de Conservação, o plano de manejo deve ser elaborado 

em um prazo máximo de cinco anos. Toda Unidade de Conservação deve ter um plano de 

manejo, que deve ser elaborado em função dos objetivos gerais pelos quais ela foi criada. 

O plano de manejo é um documento consistente, elaborado a partir de diversos 

estudos, incluindo diagnósticos do meio físico, biológico e social. Ele estabelece as normas, 

restrições para o uso, ações a serem desenvolvidas e manejo dos recursos naturais da UC, seu 

entorno e, quando for o caso, os corredores ecológicos a ela associados, podendo também 

incluir a implantação de estruturas físicas dentro da UC, visando minimizar os impactos 

negativos sobre a UC, garantir a manutenção dos processos ecológicos e prevenir a 

simplificação dos sistemas naturais. 

Uma das ferramentas mais importantes do plano de manejo é o zoneamento da UC, que 

a organiza espacialmente em zonas sob diferentes graus de proteção e regras de uso. O plano 

de manejo também inclui medidas para promover a integração da UC à vida econômica e social 

das comunidades vizinhas, o que é essencial para que implementação da UC seja mais 

eficiente. É também neste documento que as regras para visitação da são elaboradas.1 

Zonas de Amortecimento e Corredores Ecológicos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Disponível em: http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao/plano-de-manejo 

Art. 25, Lei nº 9985/00 - As unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental 

e Reserva Particular do Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de amortecimento 

e, quando conveniente, corredores ecológicos. 

§ 1o O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas específicas 

regulamentando a ocupação e o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos 

corredores ecológicos de uma unidade de conservação. 

§ 2o Os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as respectivas 

normas de que trata o § 1o poderão ser definidas no ato de criação da unidade ou 

posteriormente. 
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Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/III Exame/2010 

A Lei 9.985/2001, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, 

previu que as unidades de conservação devem dispor de uma zona de amortecimento definida 

no plano de manejo. 

A esse respeito, assinale a alternativa correta. 

 a) Os parques, como unidades de conservação de uso sustentado, não têm zona de 

amortecimento. 

 b) As Áreas de Proteção Ambiental – APAs não precisam demarcar sua zona de 

amortecimento. 

 c) Tanto as unidades de conservação de proteção integral como as de uso sustentado devem 

elaborar plano de manejo, delimitando suas zonas de amortecimento. 

 d) As Reservas Particulares do Patrimônio Natural – RPPN são obrigadas a elaborar plano de 

manejo delimitando suas zonas de amortecimento, por conta própria e orientação técnica 

particular. 

Gabarito: B 

Art. 2ºLei nº 9985/00 - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

XVIII - zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as 

atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de 

minimizar os impactos negativos sobre a unidade 

 

Art. 2ºLei nº 9985/00 - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

XIX - corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou 

seminaturais, ligando unidades de conservação, que possibilitam entre elas o 

fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a 

recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações 

que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que 

aquela das unidades individuais. 
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Classificação das Unidades de Conservação 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades de Proteção Integral:  

 
A proteção da natureza é o principal objetivo dessas unidades, por isso as regras e normas são 

mais restritivas. Nesse grupo é permitido apenas o uso indireto dos recursos naturais; ou seja, 

aquele que não envolve consumo, coleta ou dano aos recursos naturais. Exemplos de 

atividades de uso indireto dos recursos naturais são: recreação em contato com a natureza, 

turismo ecológico, pesquisa científica, educação e interpretação ambiental, entre outras. 

As categorias de proteção integral são: estação ecológica, reserva biológica, parque, 

monumento natural e refúgio de vida silvestre.2 

Unidades de Uso Sustentável:  

 
São áreas que visam conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos 

naturais. Nesse grupo, atividades que envolvem coleta e uso dos recursos naturais são 

permitidas, mas desde que praticadas de uma forma que a perenidade dos recursos 

ambientais renováveis e dos processos ecológicos esteja assegurada. 

As categorias de uso sustentável são: área de relevante interesse ecológico, floresta nacional, 

reserva de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável, reserva extrativista, área de 

proteção ambiental (APA) e reserva particular do patrimônio natural (RPPN).3 

 

 

 

                                                           
2 http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao/o-que-sao 
3 http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/unidades-de-conservacao/o-que-sao 

Unidades de 
Conservação

Unidades de 
Proteção Integral

Unidades de 
Uso Sustentável
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Estação Ecológica 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/XIII Exame/2014 

Bruno é proprietário de pousada que está em regular funcionamento há seis anos e 

explora o ecoturismo. Na área em que a pousada está localizada, o estado da federação 

pretende instituir estação ecológica com o objetivo de promover a proteção da flora e da fauna 

locais. 

A partir do caso apresentado, assinale a afirmativa correta. 

 a) Não é possível o estado instituir a estação ecológica, pois fere o princípio da segurança 

jurídica, tendo em vista que a pousada funcionava regularmente há mais de cinco anos. 

 b) É possível a instituição da estação ecológica pelo estado da federação, não impedindo o 

funcionamento da pousada, visto que Bruno tem direito adquirido ao exercício da atividade 

econômica. 

Art. 9o A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas 

científicas. 

§ 1o A Estação Ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas 

em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 2o É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional, de acordo com o que 

dispuser o Plano de Manejo da unidade ou regulamento específico. 

§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração 

da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas 

previstas em regulamento. 

 

§ 4o Na Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no caso de: 

I - medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados; 

II - manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica; 

III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas; 

IV - pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela 

simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em uma área 

correspondente a no máximo três por cento da extensão total da unidade e até o limite de um mil e 

quinhentos hectares. 
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 c) É possível a instituição da estação ecológica com a cessação da atividade econômica da 

pousada, desde que o Poder Público Estadual indenize Bruno pelos prejuízos que a instituição 

da unidade de conservação causar à sua atividade. 

 d) É possível a instituição da estação ecológica com a cessação da atividade econômica da 

pousada, não cabendo ao Poder Público qualquer forma de indenização, tendo em vista a 

supremacia do interesse coletivo sobre os interesses individualmente considerados. 

Gabarito: C 

 

Reserva Biológica 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 10. A Reserva Biológica tem como objetivo a preservação integral da biota e demais 

atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou 

modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas 

alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a 

diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. 

§ 1o A Reserva Biológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares 

incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 2o É proibida a visitação pública, exceto aquela com objetivo educacional, de acordo com 

regulamento específico. 

§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela 

administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, 

bem como àquelas previstas em regulamento. 
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Parque Nacional 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monumento Natural 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais 

de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas 

científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de 

recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. 

§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas 

em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 2o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo 

da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas 

previstas em regulamento. 

§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela 

administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem 

como àquelas previstas em regulamento. 

§ 4o As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município, serão denominadas, 

respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural Municipal. 

 

Art. 12. O Monumento Natural tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, 

singulares ou de grande beleza cênica. 

§ 1o O Monumento Natural pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível 

compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local 

pelos proprietários. 

§ 2o Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não 

havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela 

administração da unidade para a coexistência do Monumento Natural com o uso da 

propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 3o A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no Plano de 

Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração e 

àquelas previstas em regulamento. 
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Refúgio de Vida Silvestre 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área de Proteção Ambiental 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 13. O Refúgio de Vida Silvestre tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se 

asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora 

local e da fauna residente ou migratória. 

§ 1o O Refúgio de Vida Silvestre pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja 

possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos recursos 

naturais do local pelos proprietários. 

§ 2o Havendo incompatibilidade entre os objetivos da área e as atividades privadas ou não 

havendo aquiescência do proprietário às condições propostas pelo órgão responsável pela 

administração da unidade para a coexistência do Refúgio de Vida Silvestre com o uso da 

propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 3o A visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo 

da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e 

àquelas previstas em regulamento. 

§ 4o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela 

administração da unidade e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, 

bem como àquelas previstas em regulamento. 

 

Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo grau de 

ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 

especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, 

e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 

ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

§ 1o A Área de Proteção Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas. 

§ 2o Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para 

a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental. 

§ 3o As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública nas áreas sob 

domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade. 

§ 4o Nas áreas sob propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para 

pesquisa e visitação pelo público, observadas as exigências e restrições legais. 

§ 5o A Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão responsável 

por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de organizações 

da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no regulamento desta Lei. 
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Área de Relevante Interesse Ecológico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Floresta Nacional 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 16. A Área de Relevante Interesse Ecológico é uma área em geral de pequena extensão, com 

pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga 

exemplares raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de 

importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo 

com os objetivos de conservação da natureza. 

§ 1o A Área de Relevante Interesse Ecológico é constituída por terras públicas ou privadas. 

§ 2o Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a 

utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de Relevante Interesse Ecológico. 

 

Art. 17. A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies 

predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos 

recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável 

de florestas nativas. 

§ 1o A Floresta Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares 

incluídas em seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 2o Nas Florestas Nacionais é admitida a permanência de populações tradicionais que a 

habitam quando de sua criação, em conformidade com o disposto em regulamento e no Plano 

de Manejo da unidade. 

§ 3o A visitação pública é permitida, condicionada às normas estabelecidas para o manejo da 

unidade pelo órgão responsável por sua administração. 

§ 4o A pesquisa é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão 

responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e 

àquelas previstas em regulamento. 

§ 5o A Floresta Nacional disporá de um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável 

por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da 

sociedade civil e, quando for o caso, das populações tradicionais residentes. 

§ 6o A unidade desta categoria, quando criada pelo Estado ou Município, será denominada, 

respectivamente, Floresta Estadual e Floresta Municipal. 
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Reserva Extrativista 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reserva de Fauna 

 
 

 

 

 

 

 

 

Art. 18. A Reserva Extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja 

subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação 

de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas 

populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da unidade. 

§ 1o A Reserva Extrativista é de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas 

tradicionais conforme o disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentação específica, sendo que as áreas 

particulares incluídas em seus limites devem ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 

 

 

§ 2o A Reserva Extrativista será gerida por um Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável 

por sua administração e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da 

sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se dispuser em regulamento 

e no ato de criação da unidade. 

§ 3o A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o 

disposto no Plano de Manejo da área. 

§ 4o A pesquisa científica é permitida e incentivada, sujeitando-se à prévia autorização do órgão 

responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por este estabelecidas e às 

normas previstas em regulamento. 

§ 5o O Plano de Manejo da unidade será aprovado pelo seu Conselho Deliberativo. 

§ 6o São proibidas a exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional. 

§ 7o A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases sustentáveis e em 

situações especiais e complementares às demais atividades desenvolvidas na Reserva Extrativista, 

conforme o disposto em regulamento e no Plano de Manejo da unidade. 

 

Art. 19. A Reserva de Fauna é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres 

ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos sobre o manejo 

econômico sustentável de recursos faunísticos. 

§ 1o A Reserva de Fauna é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em 

seus limites devem ser desapropriadas de acordo com o que dispõe a lei. 

§ 2o A visitação pública pode ser permitida, desde que compatível com o manejo da unidade e de 

acordo com as normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração. 

§ 3o É proibido o exercício da caça amadorística ou profissional. 

§ 4o A comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá ao disposto nas 

leis sobre fauna e regulamentos. 
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Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 20. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é uma área natural que abriga 

populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração 

dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições 

ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na 

manutenção da diversidade biológica. 

§ 1o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico preservar a 

natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a 

reprodução e a melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos 

naturais das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o 

conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas populações. 

§ 2o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável é de domínio público, sendo que as áreas 

particulares incluídas em seus limites devem ser, quando necessário, desapropriadas, de 

acordo com o que dispõe a lei. 

§ 3o O uso das áreas ocupadas pelas populações tradicionais será regulado de acordo com o 

disposto no art. 23 desta Lei e em regulamentação específica. 

§ 4o A Reserva de Desenvolvimento Sustentável será gerida por um Conselho Deliberativo, 

presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por representantes 

de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e das populações tradicionais 

residentes na área, conforme se dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade. 

§ 5o As atividades desenvolvidas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável obedecerão 

às seguintes condições: 

I - é permitida e incentivada a visitação pública, desde que compatível com os interesses 

locais e de acordo com o disposto no Plano de Manejo da área; 

II - é permitida e incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da natureza, à 

melhor relação das populações residentes com seu meio e à educação ambiental, 

sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável pela administração da unidade, às 

condições e restrições por este estabelecidas e às normas previstas em regulamento; 

III - deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a 

conservação; e 

IV - é admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em regime de 

manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde 

que sujeitas ao zoneamento, às limitações legais e ao Plano de Manejo da área. 

§ 6o O Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável definirá as zonas de 

proteção integral, de uso sustentável e de amortecimento e corredores ecológicos, e será 

aprovado pelo Conselho Deliberativo da unidade. 
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Reserva Particular do Patrimônio Natural 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV - é admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em regime de manejo 

sustentável e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde que sujeitas ao 

zoneamento, às limitações legais e ao Plano de Manejo da área. 

§ 6o O Plano de Manejo da Reserva de Desenvolvimento Sustentável definirá as zonas de 

proteção integral, de uso sustentável e de amortecimento e corredores ecológicos, e será 

aprovado pelo Conselho Deliberativo da unidade. 

 

Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com 

perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica.   

§ 1o O gravame de que trata este artigo constará de termo de compromisso assinado perante o 

órgão ambiental, que verificará a existência de interesse público, e será averbado à margem da 

inscrição no Registro Público de Imóveis. 

§ 2o Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural, conforme se dispuser 

em regulamento: 

I - a pesquisa científica; 

II - a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais; 

III - (VETADO) 

§ 3o Os órgãos integrantes do SNUC, sempre que possível e oportuno, prestarão orientação 

técnica e científica ao proprietário de Reserva Particular do Patrimônio Natural para a 

elaboração de um Plano de Manejo ou de Proteção e de Gestão da unidade. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/2000/Mv0967-00.htm
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Como o assunto foi cobrado no Exame da OAB: 

FGV - OAB UNI NAC/OAB/VIII Exame/2012 

Sobre a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), assinale a afirmativa 

correta. 

 a) As RPPN’s são unidades de conservação criadas em áreas de posse e domínios privados, 

gravadas com perpetuidade, e deverão ser averbadas, por intermédio de Termo de 

Compromisso, no Registro Público de Imóveis 

 b) As RPPN’s são unidades de conservação criadas em áreas de posse pública e domínio 

privado, e deverão ser averbadas, por intermédio de Termo de Compromisso, no Registro 

Público de Imóveis 

 c) As RPPN’s são unidades de conservação criadas em áreas de posse e domínios privados, 

deverão ser averbadas, por intermédio de Termo de Compromisso, no Registro Público de 

Imóveis. Porém não serão perpétuas, em razão do direito fundamental à propriedade privada. 

 d) As RPPN’s são unidades de conservação criadas em áreas de posse pública e domínio 

privado. Em razão do princípio da defesa do meio ambiente são instituídas automaticamente, 

sem necessidade de avaliação do órgão ambiental, bastando o interesse do proprietário 

privado e a averbação, por intermédio de Termo de Compromisso, no Registro Público de 

Imóveis. 

Gabarito: A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Acredite em você! 

Descobri que, quanto mais eu estudo, mais sorte eu pareço ter 
nas provas. 


