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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: 
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QUADRO  1 –  UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL 

Categorias Objetivos Titularidade Desapropriação  Visitação Pesquisa científica 

ESEC (art. 9º, caput e 

§ § ) 

A preservação da 

natureza e a realização de 

pesquisas científicas  

 

Área de posse e 

domínio Público 

As áreas particulares incluídas 

em seus limites serão 

desapropriadas  

Proibida, exceto com 

objetivo educacional 

É permitida 

REBIO (art. 10, caput e 

§ § ) 

A preservação integral da 

biota e demais atributos 

naturais existentes em 

seus limites, sem 

interferência humana 

direta ou modificações 

ambientais 

Área de posse e 

domínio Público 

As áreas particulares incluídas 

em seus limites serão 

desapropriadas 

Proibida, exceto com 

objetivo educacional 

É permitida 

PN (art. 11, caput e § § ) A preservação de 

ecossistemas naturais de 

grande relevância 

ecológica e beleza cênica 

Área de posse e 

domínio Público 

As áreas particulares incluídas 

em seus limites serão 

desapropriadas 

É permitida É permitida 
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MONAT (art. 12, caput e 

§ § ) 

Preservar sítios naturais 

raros, singulares ou de 

grande beleza cênica. 

Área de posse e 

domínio Público ou 

privado 

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 

É permitida  

RVS (art. 13, caput e 

§ § ) 

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. 

Área de posse e 

domínio Público ou 

privado 

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 

É permitida É permitida 

 


