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• As unidades de conservação de uso sustentável serão 

abordadas, quanto às suas características, seus objetivos, 
titularidade da área, visitação pública, realização de 
pesquisas científicas, presença de conselho deliberativo ou 
consultivo, necessidade de desapropriação e presença de 
populações tradicionais, de forma esquematizada no 

QUADRO 2, a seguir: 
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QUADRO 2  –  UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE USO SUSTENTÁVEL 

Categorias Características Objetivo Titularidade 

da área  

Visitação 

pública 

Pesquisa 

científica 

Conselho , 

Conselho 

deliberativo 

ou consultivo 

Desapropriação Populações 

tradicionais 

APA (art. 15, 

caput e § § ) 

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 

Proteger a 

diversidade 

biológica, 

disciplinar o 

processo de 

ocupação e 

assegurar a 

sustentabilidade 

do uso dos 

recursos 

naturais 

Área de posse 

e domínio 

Público ou 

privado 

É permitida É permitida Conselho   
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ARIE (art. 16, 

caput e § § ) 

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 

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 

Área de posse e 

domínio 

Público ou 

privado 
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FLONA (art. 

17, caput e 

§ § ) 

É uma área com 

cobertura florestal 

de espécies 

predominantemente 

nativas 

O uso múltiplo 

sustentável dos 

recursos 

florestais e a 

pesquisa 

científica, com 

ênfase em 

métodos para 

exploração 

sustentável de 

florestas 

nativas 

Área de posse 

e domínio 

Público 

É permitida É permitida e 

incentivada 

Conselho 

Consultivo 

As áreas 

particulares 

incluídas em 

seus limites 

devem ser 

desapropriadas 

É admitida 

RESEX (art. 

18, caput e 

§ § ) 

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 

Proteger os 

meios de vida 

e a cultura 

dessas 

populações, e 

assegurar o 

uso sustentável 

dos recursos 

naturais da 

unidade 

Área de posse 

e domínio 

Público 

É permitida É permitida e 

incentivada 

Conselho 

Deliberativo 

As áreas 

particulares 

incluídas em 

seus limites 

devem ser 

desapropriadas 

É permitida 
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REFAU (art. 

19, caput e 

§ § ) 

É uma área 

natural com 

populações 

animais de 

espécies 

nativas, 

terrestres ou 

aquáticas, 

residentes ou 

migratórias 

Estudos 

técnico-

científicos 

Área de posse 

e domínio 

Público 

É permitida   As áreas 

particulares 

incluídas em 

seus limites 

devem ser 

desapropriadas 
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RDS (art. 20, 

caput e § § ) 

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 

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 

Área de posse 

e domínio 

Público 

É permitida e 

incentivada 

É permitida e 

incentivada 

Conselho 

Deliberativo  

As áreas 

particulares 

incluídas em 

seus limites 

devem ser, 

quando 

necessário, 

desapropriadas 

É permitida 
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RPPN (art. 21, 

caput e § § ) 

É uma área 

privada, 

gravada com 

perpetuidade 

Conservar a 

diversidade 

biológica 

Privado É permitida É permitida    

 


