
CATEGORIAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

Grupo Categoria SDUC Objetivos Posse e Domínio 

Proteção integral 

Estação Ecológica Preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. 
De posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus 

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

Reserva Biológica 

Preservação integral da biota e dos 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. 

De posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus 

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

Parque Distrital 
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. 

De posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus 

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

Monumento Natural Preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. 

Pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível 

compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização, pelos proprietários, da 

terra e dos recursos naturais do local. 

Refúgio de Vida Silvestre 
Proteger os ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de 

espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. 

Pode ser constituído por áreas particulares, desde que seja possível 

compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e o dos 

recursos naturais do local pelos proprietários. 

Uso sustentável 

Área de Proteção Ambiental 

São áreas geralmente extensas, com um certo grau de ocupação humana, dotadas 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. 

Constituída por terras públicas ou privadas. 

Área de Relevante Interesse 
Ecológico 

Geralmente de pequena extensão, são áreas com pouca ou nenhuma ocupação humana, exibindo 

características naturais extraordinárias ou que abrigam exemplares raros da biota regional, tendo 

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. 

Constituída por terras públicas ou privadas. 

Floresta Distrital 
É uma área com cobertura florestal de espécies nativas ou exóticas e tem como objetivo o uso múltiplo 

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

de florestas. 

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. 

Parque Ecológico 

Conservar amostras dos ecossistemas naturais, da vegetação exótica e paisagens de grande beleza 

cênica; propiciar a recuperação dos recursos hídricos, edáficos e genéticos; recuperar áreas 

degradadas, promovendo sua revegetação com espécies nativas; incentivar atividades de pesquisa e 

monitoramento ambiental e estimular a educação ambiental e as atividades de lazer e recreação em 

contato harmônico com a natureza. 

De posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus 

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

Reserva de Fauna 
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. 

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. 

Reserva Particular do 
Patrimônio Natural 

De posse privada, gravada com perpetuidade, objetivando conservar a diversidade biológica. De posse e domínio privados 

 


