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PLANO DE MANEJO 

O plano de manejo é o “documento técnico mediante o qual, 
com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de 
conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que 
devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, 
inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à 
gestão da unidade”.  



Outros temas de Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

 

 

 

O plano de manejo será elaborado pelo órgão gestor ou pelo 

proprietário quando for o caso, sendo aprovado em Portaria do 
órgão executor, no caso de Estação Ecológica (ESEC), Reserva 
Biológica (REBIO), Parque Nacional (PN), Monumento Natural 
(MONAT), Refúgio de Vida Silvestre (RVS), Área de Proteção 
Ambiental (APA), Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), 
Floresta Nacional (FLONA), Reserva de Fauna (REFAU) e 
Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) ou em 
Resolução do conselho deliberativo, no caso de Reserva 
Extrativista (RESEX) e Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
(RDS), após prévia aprovação do órgão executor, conforme o 
art. 12, incisos I e II, do Decreto 4.340/2002 
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• A Lei nº 9.985/2000, em seu art. 27, §3o , determina que 

todas as unidades de conservação disponham de um Plano de 
Manejo, conferindo o prazo de 5 (cinco) anos para a sua 
elaboração, contados a partir da data de criação de tais 
ETEP’s. 

• O Plano de Manejo deve “abranger a área da unidade de 
conservação, a zona de amortecimento e os corredores 
ecológicos, incluindo medidas com o escopo de promover sua 
integração à vida econômica e social das comunidades 
vizinhas, de acordo com o art. 27, §1o, da Lei nº 9.985/2000. 
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• O Plano de Manejo aprovado deve estar disponível para 

consulta do público na sede da unidade de conservação e no 
centro de documentação do órgão executor, conforme o 
disposto no art. 16, do Decreto nº 4.340/2002. 
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LIMITAÇÕES ADMINISTRATIVAS PROVISÓRIAS 

A Lei nº 9.985/2000 estabelece competência ao Poder Público 
para, na forma da Lei, ressalvadas as atividades agropecuárias e 
outras atividades econômicas em andamento e obras públicas 
licenciadas, para decretar limitações administrativas 
provisórias ao exercício de atividades e empreendimentos 
efetiva ou potencialmente causadores de degradação 
ambiental, para a realização de estudos com vistas à 
criação de unidade de conservação, quando, a critério do 
órgão ambiental competente, houver risco de dano grave aos 
recursos naturais ali existentes. Tal previsão está consignada no 

art. 22-A, caput, da Lei nº 9.985/2000. 
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• Não obstante, sem prejuízo das ressalvas, na área submetida a 

limitações administrativas, não serão permitidas atividades que 
importem em exploração a corte raso da floresta  e demais 
formas de vegetação nativa.  

• A destinação final da área submetida à limitação administrativa 
deve ser efetuada no prazo fatal de 7 (sete) meses, 
improrrogáveis, findo o qual fica extinta  a limitação 
administrativa.  

• Tais previsões estão consignadas  no Art. 22- A, § § 1º e 2º, da 
Lei nº 9.985/2000. 
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• As unidades de conservação de Proteção Integral serão 

abordadas, quanto aos seus objetivos, titularidade da área, 
necessidade de desapropriação, visitação pública e realização de 
pesquisas científicas, de forma esquematizada, no QUADRO 1, a 
seguir: 

 

 


