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PROCEDIMENTO PARA ENTREGA DO  

PLANO DE MANEJO DE RPPN 
 

 

O plano de manejo (PM) é o documento técnico que, usando como base os objetivos gerais de uma 

unidade de conservação (UC), estabelece seu zoneamento e as normas que devem nortear e regular o 

uso que se fará da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação de estruturas físicas 

necessárias à gestão da RPPN. Sua elaboração é uma exigência legal, prevista na Lei nº 9.985/2000 

(Lei do SNUC). 

 

Ele serve para se definir o que se pretende para a RPPN. Sua função é também fazer com que a RPPN 

cumpra o seu papel, de acordo com as previsões pelas quais ela foi criada, evitando-se que haja 

desvios e equívocos no seu funcionamento e que a UC deixe de responder aos seus objetivos de 

criação. 

 

O PM é elaborado por meio de estudos científicos e técnicos sobre a área e o entorno da RPPN, 

podendo-se fazer levantamentos técnicos específicos para isso e/ou levantando-se as informações já 

existentes sobre a área e assuntos que envolvem a RPPN. 

 

Após a elaboração do Plano de Manejo, o proprietário deverá encaminhar uma cópia impressa e em 

meio digital do Plano de Manejo para o ICMBio, em Brasília, com carta datada e assinada, 

manifestando que conhece e aprova o PM como foi elaborado. 

 

Dessa forma, o PM será analisado e caso não tenha nenhuma pendência, será publicada a portaria da 

aprovação do Plano de Manejo da RPPN no Diário Oficial da União, tornando-o oficial, legalmente 

reconhecido. 

 

O Plano de Manejo deverá ser enviado juntamente com a carta de conhecimento e aprovação do Plano, 

para o seguinte endereço: 

 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

DIRETORIA DE CRIAÇÃO E MANEJO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

COORDENAÇÃO DE ELABORAÇÃO E REVISÃO DE PLANO DE MANEJO  

RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL 

Caixa Postal nº 7993 - CEP: 70673-970 - Brasília/DF 

 

 

 

Para maiores informações com relação à elaboração de Plano de Manejo para RPPN favor consultar o 

Roteiro Metodológico para Elaboração de Plano de Manejo para RPPN que orienta os proprietários na 

elaboração do documento. 

 

 
Clique aqui para obter o Roteiro 

 

 

Informações: (61) 3341-9466 ou cplam@icmbio.gov.br 

www.icmbio.gov.br/rppn 

http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-coservacao/roteirorppn.pdf
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/imgs-unidades-coservacao/roteirorppn.pdf

