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    A criação de uma unidade de conservação pelo Poder 
Público, seja por ato do Poder Executivo ou do Poder 

Legislativo, 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 de 
conservação a ser instituída pelo Poder Público (art. 22, 
§2º, da Lei nº 9.985/2000). 
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    Os estudos técnicos preliminares e a realização da 
consulta pública, quando for o caso, são incumbências 

do órgão executor propositor da nova unidade de 
conservação da natureza (art. 4º, caput, do Decreto nº 
4.340/2002). 

    O órgão executor competente deve indicar, de modo claro 
e em linguagem acessível, as implicações para a 
população residente no interior e no entorno da unidade 

proposta (art. 5º, §2o, do Decreto nº 4.340/2002).  
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     O desfecho da consulta não vincula o Poder Público. Em 
outras palavras, se a população local ou terceiros 

interessados forem contrários à criação de uma unidade 
de conservação, por afetá-los, mesmo assim, o poder 

público poderá criá-la, caso entenda necessário à proteção 
do meio ambiente, uma vez que o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado é de titularidade difusa, não 
pertencendo apenas ao grupo que pode ser afetado 
negativamente pela criação do ETEP. Por isso, o Poder 

Público tem o dever constitucional de proteger o 
macrobem ambiental para as presentes e futuras 

gerações. 
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     No que se refere à realização de consulta pública, o 
próprio SNUC estabelece exceção à regra da 

obrigatoriedade de tal reunião, ao dispensá-la, quando se 
tratar de criação de Estação Ecológica (ESEC) ou Reserva 

Biológica (REBIO) . Referida exceção, encontra previsão 
no art. 22, §4º  da lei nº 9.985/2000. 
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• Realizados os estudos técnicos e a consulta pública, o 
Poder Público, caso entenda ser necessária a proteção de 

um determinado espaço territorial com características 
relevantes, expedirá um ato com o escopo de criar a 
unidade de conservação da natureza que melhor atenda 
ao ideal de preservação ou conservação.  
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• O ato em apreço pode ser uma Lei de efeitos concretos, 
editada por qualquer dos parlamentos, ou mesmo um 

Decreto, editado pelo chefe do Poder Executivo, uma vez 
que não é possível ao intérprete restringir a expressão 
“ato do Poder Público”, que é de larga amplitude, e, onde 
o legislador não restringiu, não cabe ao intérprete 
restringir. 
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• A Lei nº 9.985/2000 permite ainda a transformação total 
ou parcial de unidades de Uso Sustentável em unidades de 

Proteção Integral, por instrumento normativo do mesmo 
nível hierárquico daqueles que as tenham criado, desde 
que sejam obedecidos os procedimentos de consulta 
pública à população envolvida, consoante o art. 22, §5º, 
da Lei nº 9.985/2000. 
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• Em outras palavras, uma unidade de Uso sustentável 
criada por um Decreto pode ser transformada por um 

outro Decreto em unidade de Proteção Integral. Não 
obstante, uma Unidade de Proteção Integral criada por 
Decreto somente poderá ser transformada em unidade de 
Uso Sustentável por ato emanado do Poder Legislativo 
(Lei específica), uma vez que, nesse caso, a alteração de 

regime estaria conferindo menos proteção à área. 



Criação,  ampliação,  modificação,  redução e extinção das unidades 
de conservação 

 

 

 

• A redução ou desafetação dos limites de uma Unidade de 
Conservação somente pode se dar mediante Lei específica, 

consoante o estipulado no § 7o, do art. 22, da Lei nº 
9.985/2000, e na parte final do art. 225, §1º, inciso III, 
da Constituição Federal de 1988. 


