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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como escopo uma análise da criação das Reservas Particulares 

de Patrimônio Natural pelo órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro – INEA, observando 

como tem se dado a sua criação desde o advento do Decreto Estadual nº 40.909, de 17 de 

agosto de 2007. Para consecução deste objetivo é realizada uma análise das fases conhecidas 

do Programa Estadual de Reservas Particulares de Patrimônio Natural e a identificação das 

principais dificuldades na criação de novas RPPNs no Estado do Rio de Janeiro. A partir de 

dados divulgados pelo INEA, foi observada a variação da criação de RPPNs no Estado e o 

quanto elas representam de proteção ao território do Estado do Rio de Janeiro e as estratégias 

utilizadas para dar efetividade a esta proteção. 

. 

Palavras-chave: Unidades de Conservação; Reserva Particular de Patrimônio Natural; Instituto 

Estadual do Ambiente; Estado do Rio de Janeiro; Ambiente. 



 
 

ABSTRACT 

The current study focuses on the analysis of the creation of Private Natural Heritage Reserves 

(RPPNs) by the State administrative environmental organ of Rio de Janeiro- INEA, observing 

its creation process since the promulgation of Law n. 40.909, August 17th, 2007. In order to 

achieve this goal, an examination of the known fazes of the State Program of Private Natural 

Heritage Reserves is conducted, identifying the main difficulties in the creation of new RPPNs 

in Rio de Janeiro State. Finally, by studying public INEA data, a variation in the creation of 

RPPNS in the State, the protection they represent in Rio de Janeiro State and the strategies 

utilized to make the protection effective are observed. 

 

Keywords: Conservation Units; Private Natural Heritage Reserves; State Institute of 

Environmental, State of Rio de Janeiro, Environment. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A concepção das primeiras áreas naturais protegidas no mundo tem como objetivo a 

proteção da vida selvagem (wilderness) como resposta à ameaça causada pela civilização 

urbano-industrial, destruidora da natureza (DIEGUES, 2001, p13). Antônio Carlos Diegues 

(2001, p.13) afirma em importante obra sobre a preservação da natureza que: 

  

 O objetivo geral dessas áreas naturais protegidas é preservar os espaços com 

atributos ecológicos importantes. Algumas delas, como parques, são estabelecidas 

para que sua riqueza natural e estética seja apreciada pelos visitantes, não permitindo 

ao mesmo tempo moradia de pessoas no seu interior. 

  

 

Apesar da menção específica aos parques, que foram as primeiras formas de áreas 

naturais protegidas a se popularizarem no mundo, a instituição de diversas outras formas de 

áreas de preservação, tanto para preservação da biodiversidade, quanto para conservação de 

paisagens de estética natural relevantes é uma estratégia que vem sendo utilizada por países ao 

redor do mundo, desde o século XIX, com o objetivo de conter o avanço da degradação de 

áreas naturais importantes causada pela exploração, muitas vezes mal planejada, de recursos 

naturais (DIEGUES, 2001).  

O histórico da criação de áreas protegidas no Brasil inicia-se no século XX com a 

criação do Parque Nacional de Itatiaia em 1937, seguido pela criação dos parques nacionais do 

Iguaçu, no Paraná, e da Serra dos Órgãos também no Rio de Janeiro, ambos em 1939 

(ROCCO, p.11). 

Porém, segundo Édis Milaré (2015, p. 1262) só a partir da edição da Política Nacional 

do Meio Ambiente é que se inicia a consolidação das áreas protegidas no Brasil:  

 
 Muito embora já existissem áreas protegidas desde 1937 (ano da criação do 

Parque Nacional do Itatiaia), apenas sob o impulso da Política Nacional do 

Meio Ambiente, instituída pela Lei 6938/1981, foi possível erigir um 

agrupamento de unidades de conservação, ainda que casuisticamente e sem 

rumo certo, administradas sempre com poucos recursos e carentes de uma 

ação bem definida de política ambiental. (...) 
 

Inobstante, Milaré, assim como outros importantes doutrinadores ressaltam também o 

papel da Constituição Federal de 1988 no desenvolvimento das áreas protegidas no Brasil ao 

definir em seu Art. 225, § 1º, III, que o poder público deverá, como meio de assegurar o 
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Direito ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado à coletividade, definir, em todas as 

unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos, o que veio a ser regulamentado com a edição da Lei 9985/2000 que criou o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC (MILARÉ, 2015, p 

1263).  

 
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo 

para as presentes e futuras gerações. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

[...] 

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 

supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

(Grifo nosso) 
(CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 

1988) 

 

Dentre as categorias de unidades de conservação elencadas pela Lei do SNUC se 

encontra o escopo principal desta pesquisa, a Reserva Particular de Patrimônio Natural - 

RPPN, aquela que pode ser considerada uma das mais peculiares unidades de conservação 

existentes no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

 

1. RESERVAS PARTICULARES DE PATRIMÔNIO NATURAL – RPPN. 

 

 

A Lei nº 9.985, de 18 de julho 2000, popularmente conhecida como Lei do SNUC, 

regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII1 da Constituição Federal de 1989, 

                                                           
1 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá- lo para as presentes e futuras gerações 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 

ecossistemas;  

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à 

pesquisa e manipulação de material genético;   

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 

protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 

comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção 
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instituindo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC (BRASIL, 

2000).  

O advento das RPPNs no Brasil, assim como o de outras categorias de UCs, é anterior 

à instituição do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, criado em 2000, através da 

Lei nº 9.985/ 2000. Desde 1934, já estavam previstas áreas particulares com o objetivo de 

preservação do espaço natural, então chamadas de florestas protetoras (MILARÉ, 2015, p. 

1262). 

No entanto, as primeiras legislações a criarem às Reservas Particulares de Patrimônio 

Natural, adotando esta nomenclatura e com as características semelhantes às atuais, surgem na 

década de 90, com o Decreto nº 98.914, de 31 de janeiro de 1990, posteriormente revogado 

pelo Decreto nº 1.922, de 5 de julho de 1996, que ainda se encontra parcialmente vigente, pois 

que regula as RRPNs criadas antes do advento da atual legislação federal  de regulação das 

RPPNs, o Decreto nº 5.746, de 5 de abril de 2006 (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS 

RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL DO BRASIL, 2016) . 

O Decreto nº 1.922/1996 foi a primeira legislação a prever o desenvolvimento de 

atividades científicas, culturais, educacionais, recreativas e de lazer nas RPPNs, entretanto, 

restringindo o uso direto dos recursos naturais (MILARÉ, 2015, p. 1282).  

Desta forma, apesar da Lei do SNUC classificar equivocadamente esta Unidade 

Conservação no rol de unidades de desenvolvimento sustentável, o que explicaremos mais 

adiante, fica claro o caráter preservacionista desta categoria de unidade de conservação, o que 

permanece até hoje nas legislações referente à RPPN. 

 

 

1.1 Conceito de Unidade de Conservação 

 

 

Para uma melhor compreensão do escopo principal deste trabalho de monografia, 

acreditamos que antes de qualquer coisa é necessário fazer uma breve digressão para 

esclarecer ao leitor o conceito de Unidade de Conservação - UC.  

                                                                                                                                                                                      

[...] 

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 

ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 
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Ainda sobre as unidades de conservação, é possível encontrar na doutrina posições 

divergentes quanto à sua conceituação. Assim, guardando o devido respeito às opiniões 

diversas, nos associaremos ao conceito adotado por Édis Milaré, e para o desenvolvimento do 

escopo principal desta produção acadêmica nos limitaremos a conceituar as Unidades de 

Conservação consideradas típicas2. 

As unidades de conservação consideradas típicas (àquelas que se encontram arroladas 

nos artigos 8° e 14 da Lei do SNUC) são, na linguagem constitucional, Espaços Territoriais 

Especialmente Protegidos - ETEPs cujas características foram estabelecidas pela Lei nº 

9985/2000 em seu art.2, inciso I (MILARÉ, 2015, p.1264),  

 
Art. 2° Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, 

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, 

legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e 

limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se 

aplicam garantias adequadas de proteção; (Grifo nosso) 

 

[...] 

 

LEI Nº 9.985, DE 18 DE JULHO DE 2000 – LEI DO SNUC  

 

Do referido dispositivo legal podemos extrair, portanto, que a criação de Unidades de 

Conservação deve observar: (i) relevância natural da área a ser protegida; (ii) deve ser 

instituída em caráter oficial pelo Poder público; (iii) deve ter clara delimitação territorial; (iv) 

o objetivo de conservação3; (v) sob um regime especial de proteção e administração 

(MACIEL, 2009). 

 

 

 

                                                           
2 O entendimento sobre o que a Constituição Federal de 1988 define como Espaços Territoriais 

Especialmente Protegidos em seu Art. 225, III, não é unânime na doutrina de Direito Ambiental atual. 

Importantes autores sobre o tema divergem na interpretação da norma constitucional com relação à 

correlação entre os Espaços Territoriais Especialmente Protegidos - ETEPs e Unidades de 

Conservação.  Édis Milaré opta pela divisão em Espaços Especialmente Territoriais Especialmente 

Protegidos em sentido estrito (stricto sensu), que seriam as unidades de conservação típicas, arroladas 

pela Lei do SNUC e as unidades de conservação atípicas que seriam as que não estão presentes no rol 

da Lei nº 9985/2000, mas cujo conceito identifica com inciso I do art. 2°da Lei nº 9985/2000; e espaços 

especialmente protegidos em sentido amplo (lato sensu) que abrangeriam as: Áreas de Proteção 

Permanente, Reservas Florestais legais, Áreas de Uso Restrito (disciplinadas pelo novo código 

florestal) e as Áreas de proteção especial (Previstas no Art. 13, I da Lei 6766/1979). 
3  
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1.1.1 Objetivos e Diretrizes das Unidades de Conservação 

 

 

A Lei do SNUC estabelece, também, em seu artigo 4°, incisos I a XIII, o rol de 

objetivos a serem perseguidos quando da instituição das Unidades de Conservação, a saber:  

 
Art. 4° O SNUC tem os seguintes objetivos: 

I - contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos 

genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; 

II - proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e 

nacional; 

III - contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de 

ecossistemas naturais; 

IV - promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

V - promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da 

natureza no processo de desenvolvimento; 

VI - proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

VII - proteger as características relevantes de natureza geológica, 

geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

VIII - proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

IX - recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

X - proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, 

estudos e monitoramento ambiental; 

XI - valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a 

recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; 

XIII - proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações 

tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e 

promovendo-as social e economicamente.” 
 

LEI Nº 9.985/2000 – LEI DO SNUC 

 

A partir da leitura dos objetivos elencados pela Lei do SNUC podemos identificar uma 

grande preocupação ecológica, que ultrapassa a visão de proteção de proteção somente da 

cobertura vegetal e sua diversidade e abrange a proteção do solo e das águas. Alem disso 

podemos ressaltar os objetivos de desenvolvimento sustentável, a preocupação com as 

populações tradicionais das áreas protegidas, assunto de grande relevância hodiernamente, 

além da preocupação com a promoção da educação ambiental (MILARÉ, 2015, p. 1265). 

No artigo seguinte a Lei do SNUC estabelece as diretrizes que irão reger a instituição 

das Unidades de conservação: 

  
Art. 5° O SNUC será regido por diretrizes que: 
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I - assegurem que no conjunto das unidades de conservação estejam 

representadas amostras significativas e ecologicamente viáveis das 

diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e 

das águas jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio biológico 

existente (Grifo nosso); 

II - assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento 

da sociedade no estabelecimento e na revisão da política nacional de 

unidades de conservação; 

III - assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, 

implantação e gestão das unidades de conservação; 

IV - busquem o apoio e a cooperação de organizações não-

governamentais, de organizações privadas e pessoas físicas para o 

desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação 

ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico, monitoramento, 

manutenção e outras atividades de gestão das unidades de conservação; 

(Grifo nosso) 

V - incentivem as populações locais e as organizações privadas a 

estabelecerem e administrarem unidades de conservação dentro do 

sistema nacional; (Grifo nosso) 

VI - assegurem, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica das 

unidades de conservação; 

VII - permitam o uso das unidades de conservação para a conservação in 

situ de populações das variantes genéticas selvagens dos animais e plantas 

domesticados e recursos genéticos silvestres; 

VIII - assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades de 

conservação sejam feitos de forma integrada com as políticas de 

administração das terras e águas circundantes, considerando as condições e 

necessidades sociais e econômicas locais; 

IX - considerem as condições e necessidades das populações locais no 

desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos 

recursos naturais; 

X - garantam às populações tradicionais cuja subsistência dependa da 

utilização de recursos naturais existentes no interior das unidades de 

conservação meios de subsistência alternativos ou a justa indenização pelos 

recursos perdidos; 

XI - garantam uma alocação adequada dos recursos financeiros necessários 

para que, uma vez criadas, as unidades de conservação possam ser geridas de 

forma eficaz e atender aos seus objetivos; 

XII - busquem conferir às unidades de conservação, nos casos possíveis e 

respeitadas as conveniências da administração, autonomia administrativa e 

financeira; e 

XIII - busquem proteger grandes áreas por meio de um conjunto 

integrado de unidades de conservação de diferentes categorias, próximas 

ou contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores 

ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação da 

natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e 

recuperação dos ecossistemas. (Grifo Nosso) 
 

LEI Nº 9.985/2000 – LEI DO SNUC 
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As diretrizes de constituição e funcionamento das UCs ressaltam, dentre outras coisas, 

a necessidade de se proteger os ecossistemas mais significativos4 (MILARÉ, 2015, p. 1267). O 

Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, está completamente inserido no bioma da Mata 

Atlântica (INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, 2016).  

Destacam-se também o i) incentivo às populações locais e as organizações privadas a 

estabelecerem e administrarem unidades de conservação; ii) o incentivo à cooperação de 

organizações não-governamentais, de organizações privadas e pessoas físicas para o 

desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividades 

de lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das 

unidades de conservação; iii) e a estratégia de se criarem grandes áreas por meio de um 

conjunto integrado de unidades de conservação de diferentes categorias, próximas ou 

contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos. 

 

 

1.1.2 Grupos de Unidade de Conservação  

 

 

Visando atender às diferentes demandas nacionais de preservação da natureza a Lei do 

SNUC instituiu dois grupos em que estão divididas as 12 categorias de UCs típicas existentes. 

As unidades de conservação cuja proteção é integral, arroladas taxativamente no art. 8º e as 

unidades de uso sustentável, cujo rol se encontra no art. 14. 

  Sobre esta diferenciação em grupos para um melhor atendimento dos objetivos 

nacionais de preservação da natureza nos leciona Miguel Serediuk Milano: 

“desde início da criação das primeiras áreas protegidas, as preocupações com a 

conservação da natureza evoluíram, transcendendo o conceito original, um tanto 

emocional, de área silvestre. Além de preservar belezas cênicas e bucólicos 

ambientes históricos para gerações futuras, as áreas protegidas assumiram objetivos, 

como a proteção de recursos hídricos, manejo de recursos naturais, desenvolvimento 

de pesquisas científicas, manutenção do equilíbrio climático e ecológico, preservação 

de recursos genéticos, e, atualmente, constituem eixo de estruturação da preservação 

in situ da biodiversidade como um todo. A existência de objetivos diversos de 

conservação , especialmente de objetivos conflitantes entre si, determinou a 

necessidade de criação de tipos distintos de unidades de conservação ou categorias de 

manejo como genericamente se convencionou chamar. Assim considerando-se a 

situação de cada país e o elenco de objetivos de conservação especificamente 

                                                           
4 Acreditamos que quando Milaré se refere a ecossistemas mais significativos está fazendo menção aos principais 

ecossistemas presentes no território nacional, que a constituição dá status de patrimônio nacional, arrolados no 

Art. 225, §4°, a saber: A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-

Grossense e a Zona Costeira. 
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adotado, também é necessário que sejam adotados conjuntos de unidades de 

conservação de distintas categorias de manejo que, devidamente ordenados, sejam 

capazes de alcançar a totalidade dos objetivos nacionais de conservação. É dessa 

forma que evolui o conceito de sistema de unidades de conservação, sendo este 

entendido como o conjunto organizado de áreas naturais protegidas na forma de 

unidades de conservação que, planejado, manejado e administrado como um todo é 

capaz de viabilizar os objetivos nacionais de conservação.”  

 

(MILANO APUD MILARÉ, 2015, p. 185). 

 

Segundo Romeu Thomé (2015, p.399), “No grupo de unidades de conservação de 

proteção integral, a proteção ambiental é intensa, buscando-se a manutenção dos ecossistemas 

livres de alterações causadas por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto dos 

seus atributos naturais, ou seja, aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição 

dos recursos naturais”. São elas: 

 
Art. 8º O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas 

seguintes categorias de unidade de conservação: 

I - Estação Ecológica; 

II - Reserva Biológica; 

III - Parque Nacional; 

IV - Monumento Natural; 

V - Refúgio de Vida Silvestre. 

 

LEI Nº 9985/2000 – Lei do SNUC 

 

Ainda segundo Thomé (2015, p.400), “Já no grupo de UCs de Uso Sustentável, a 

intensidade de proteção é menor em relação às de Proteção Integral. O objetivo básico das 

unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável 

de parcela dos seus recursos naturais”. Nas palavras de MILARÉ (2015, 1274), “mais 

explicitamente, visam conciliar a exploração do ambiente à garantia de perenidade dos 

recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos (...)”. Estão elas elencadas no art. 

14: 

. 
Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes 

categorias de unidade de conservação: 

I - Área de Proteção Ambiental; 

II - Área de Relevante Interesse Ecológico; 

III - Floresta Nacional; 

IV - Reserva Extrativista; 

V - Reserva de Fauna; 

VI – Reserva de Desenvolvimento Sustentável; e 

VII - Reserva Particular do Patrimônio Natural. (grifo nosso) 

LEI Nº 9.985/2000 – LEI DO SNUC 
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1.2 Histórico da criação das RPPNs 

 

 

Passada esta breve, porém necessária, conceituação de Unidades de Conservação, 

passaremos agora a tratar do escopo principal desta monografia as Reservas Particulares de 

Patrimônio Natural, inicialmente dando luz ao histórico do surgimento desta categoria de 

unidade de conservação no ordenamento jurídico brasileiro. 

Considera-se que a existência de áreas particulares com o objetivo de preservação da 

natureza no Brasil, inicia-se com instituição das chamadas “Florestas protetoras” no código 

florestal de 1934 (MILARÉ, 2015, p. 1281). 

 Entretanto, em 1965, com a edição do agora penúltimo Código Florestal, as florestas 

protetoras deixaram de existir no ordenamento jurídico Brasileiro. Ainda assim, permaneceu 

até o ano 2000, a possibilidade de preservação de forma perpétua de remanescentes naturais 

em propriedades particulares, como se conclui da leitura do art. 6º do referido código 

(MILARÉ, 2015, p.1281) 

 

Art. 6º O proprietário da floresta não preservada, nos termos desta Lei, poderá gravá-

la com perpetuidade, desde que verificada a existência de interesse público pela 

autoridade florestal. O vínculo constará de termo assinado perante a autoridade 

florestal e será averbado à margem da inscrição no Registro Público. (Revogado pela 

Lei nº 9.985, de 18.7.2000) 

 

LEI Nº 4.771/1965 – CÓDIGO FLORESTAL DE 1965, REVOGADO PELA LEI Nº 

12.65, DE 2012 

 

A Confederação Nacional das Reservas Particulares do Patrimônio Natural do Brasil – 

CNRPPN, ressalta também a edição, em 1977, da Portaria nº 327/77, pelo extinto Instituto 

Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF, criando os Refúgios Particulares de Animais 

Nativos – REPAN, que, em 1988, foi substituída pela Portaria nº 217/88 que instituiu as 

Reservas Particulares de Fauna e Flora (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS RESERVAS 

PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL, 2015).  

Nos anos 90, há o advento das primeiras legislações que criam de fato as Reserva 

Particulares de Patrimônio Natural no ordenamento jurídico brasileiro, adotando a atual 

nomenclatura e com características semelhantes às atuais (CONFEDERAÇÃO NACIONAL 

DAS RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL, 2015). 
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Em 1990 é promulgado o Decreto nº 98.914/1990, regulamentando pela primeira vez a 

criação das RPPNs no território nacional, posteriormente, substituído pelo Decreto nº 

1.922/1996, que se encontra ainda, parcialmente em vigor, regulando as RPPNs criadas antes 

da promulgação do Decreto nº 5.746/2006. O Decreto nº 1922/1996 foi a primeira legislação a 

prever o desenvolvimento de atividades científicas, culturais, educacionais, recreativas e de 

lazer nas RPPNs (MILARÉ, 2015, p. 1282). 

As RPPNs foram a primeira categoria de UC alvo de regulamentação complementar 

pelo Governo Federal após a publicação da Lei do SNUC com a edição do Decreto nº 

5.746/2006. Atualmente, além do Governo Federal, diversos Estados e Municípios também 

regulamentam a criação de RPPN através de legislação específica (CONFEDERAÇÃO 

NACIONAL DAS RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL, 2016). 

No Estado do Rio de Janeiro, as RPPNs foram regulamentadas pelo Decreto Estadual 

Nº 40.909, de 17 de agosto de 2007, embora já houvessem municípios no Estado com 

legislação anterior, como nos casos de Eng.º Paulo de Frontin, Petrópolis e Quissamã. 

 

 

1.3 O Conceito de RPPN 

 

 

O conceito legal de RPPN encontra-se positivado no caput do artigo 21 da Lei do 

SNUC da seguinte maneira: As RPPNs são unidades de conservação instituídas em área 

privada, gravadas com perpetuidade com objetivo de conservar a diversidade biológica5 

(Grifo nosso).  

Este conceito mesmo pode ser encontrado também no art.1° do Decreto nº 5.746, de 5 

de abril de 20066, que regulamenta a criação das RPPNs em âmbito nacional. 

                                                           
5 Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, gravada com perpetuidade, 

com o objetivo de conservar a diversidade biológica.  

[...] 

LEI Nº 9985/2000 – LEI DO SNUC 
6 Art. 1° A Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN é unidade de conservação de domínio 

privado, com o objetivo de conservar a diversidade biológica, gravada com perpetuidade, por 

intermédio de Termo de Compromisso averbado à margem da inscrição no Registro Público de 

Imóveis 

[...] 

DECRETO Nº 5.746, DE 5 DE ABRIL DE 2006. 
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No Estado do Rio de Janeiro as RPPNs foram regulamentadas pelo Decreto Estadual 

n° 40.909, de 17 de agosto de 2007 e o conceito de RPPN, consoante ao da Legislação 

Federal, encontra-se em seu art. 1º, conforme segue: 

 
Art. 1º - A Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN é uma unidade 

de conservação de domínio privado, criada por iniciativa e expressa 

manifestação do legítimo proprietário da área abrangida, mediante ato do 

poder público, desde que constatado o interesse público e com o objetivo de 

preservar a diversidade biológica, as paisagens notáveis e, subsidiariamente, 

sítios que apresentem elevado valor histórico, arqueológico, paleontológico e 

espeleológico. 

 

DECRETO ESTADUAL N° 40.909, de 17 de agosto de 2007 

 

Observa-se, por tanto, que a legislação Federal e do Estado do Rio de Janeiro são 

unânimes em conceituar as RPPNs como unidades de conservação: i) de domínio privado; ii) 

criada por manifestação de vontade do proprietário da área; iii) com objetivo de preservação 

da diversidade biológica; e iv) gravadas com perpetuidade;  Características que passaremos a 

analisar a seguir. 

 

 

1.4 Características da RPPNs 

 

 

i. Área de posse e domínio integralmente Particular 

 

Talvez, a maior peculiaridade das RPPNs resida no fato de elas serem as únicas 

unidades de conservação cujo domínio pertença integralmente a um particular.  

 A Lei do SNUC enumera 7 categorias de UCs as quais a propriedade do território deve 

pertence integralmente ao poder público, ou seja, no momento de sua criação, se houver 

alguma propriedade particular na área que se pretende preservar com a instituição da UC, o 

poder público deve desapropriar a propriedade particular para criação da Unidade de 

Conservação. São elas: Estação ecológica (art.9°,§1°); Reserva biológica (art.10,§1°); Parque 

Nacional (art.11,§1°); Floresta Nacional (art.17,§1°); Reserva Extrativista (art.18,§1°); 

Reserva de Fauna (art.19°,§1°); e Reserva de Desenvolvimento Sustentável (art. 20,§2°) 

(MILARÉ, 2015, p. 1287). 
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Quanto às demais UCs a referida Lei permite que sejam compostas por propriedades 

públicas e privadas: Monumento Natural (art. 12, §§ 1º e 2º); Refúgio da vida silvestre (art. 13, 

§§ 1º e 2º); Área de proteção Ambiental (art. 15, §1º); e Área de Relevante interesse Ecológico 

(art. 16, § 1º) (MILARÉ, 2015, p.1287) 

Sendo assim, as RPPNs tornam-se as únicas UCs cuja posse e o domínio pertencem 

integralmente ao particular, o que o Legislador Federal deixou explicito no parágrafo único do 

Decreto nº 5746/20067 e o Legislador Estadual positivou no §1° do Decreto Estadual n° 

40909/20078.  

 

ii. Manifestação de vontade do particular 

  

 Para que uma RPPN seja criada é necessária a manifestação de vontade do particular e 

um ato do poder público.  A possibilidade de criação de uma unidade de conservação em áreas 

privadas pela vontade do próprio particular pode ser entendida como a efetivação do princípio 

da participação comunitária na tutela do meio ambiente (THOMÉ, 2015, p.413). 

Ressalte-se, no entanto, que com a instituição de uma RPPN em sua propriedade o 

particular também aufere alguns benefícios de natureza fiscal, como a isenção do Imposto 

sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR referente à área criada como RPPN; e financeira, 

como a prioridade na análise dos projetos pelo Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA e 

a possibilidades de cooperação com entidades privadas e públicas na proteção, gestão e 

manejo da unidade. (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE RESERVAS PARTICULARES 

DO PATRIMÔNIO NATURAL, 2016) 

Nada obstante, é preciso lembrar que, através desta manifestação de vontade o 

particular, voluntariamente, gera para sí uma intervenção do Estado em sua própria 

propriedade causando uma série de limitações administrativas9 ao livre gozo da mesma. 

                                                           
7 Art. 1° (idem). 

Parágrafo único.  As RPPNs somente serão criadas em áreas de posse e domínio privados. 

DECRETO FEDERAL Nº 5.746/2006 
8 Art. 1º (idem) 

§ 1º - As RPPN poderão ser criadas somente em áreas de posse e domínio privados 

[...] 

DECRETO ESTADUAL N° 40909/2007 
9 Na lição de Hely Lopes de Meirelles a Limitação Administrativa “é toda imposição geral, gratuita, unilateral e 

de ordem pública condicionadora do direito ou exercício de atividades particulares às exigências do bem-estar 

social. As limitações administrativas são preceitos de ordem pública. Derivam comumente do poder de polícia 

inerente e indissociável da Administração e se exteriorizam em imposições unilaterais e imperativas, sob a 
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iii. Objetivo de preservação da diversidade biológica 

 

Como já ressalvado anteriormente, a Lei nº 9985/2000 cometeu um erro ao arrolar as 

RPPNs dentre o grupo de Unidades de Conservação de desenvolvimento sustentável. O 

objetivo da criação das RPPNs se associa na verdade ao grupo de unidades de conservação de 

proteção integral. É o que se depreende da própria inteligência do caput do art.21 da Lei nº 

9985/2000 e do seu parágrafo 2º, no qual estão relacionadas as atividades que são permitidas 

se desenvolver na gestão das  RPPNs. 

 
Art. 21. A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma área privada, 

gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade 

biológica.   (Grifo nosso) 

[...] 

§ 2º Só poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural, 

conforme se dispuser em regulamento: 

I - a pesquisa científica; (Grifo nosso) 

II - a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais; 

(Grifo nosso) 

III - (VETADO) 

[....] 

LEI Nº 9985/2000 – LEI DO SNUC 

 

Segundo Édis Milaré (2015, p. 1282), a razão pela qual as RPPNs se encontram 

erroneamente arroladas no grupo de unidades de conservação de desenvolvimento sustentável 

seria a antiga redação do inciso “III” do parágrafo 2º do art. 21 da Lei do SNUC, que previa 

atividades de cunho extrativista no desenvolvimento das atividades das RPPN, a saber: 

 
III - a extração de recursos naturais, exceto madeira, que não coloque em 

risco as espécies ou os ecossistemas que justificaram a criação da unidade. 

 

REDAÇÃO ORIGINAL DO PROJETO DE LEI N° 27, DE 1999 (N° 

2.892/92 NA CÂMARA DOS DEPUTADOS) VETADO PELA 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. 

 

A referida redação foi objeto de veto presidencial, com a justificativa ao fim de que o 

desenvolvimento das pretensas atividades seria contrário ao interesse público, assim 

confirmando o objeto preservacionista da instituição de RPPNs (MILARÉ, 2015, p. 1282). 

                                                                                                                                                                                      

tríplice modalidade positiva (fazer), negativa (não fazer) ou permissiva (deixar de fazer). No primeiro caso, o 

particular fica obrigado a realizar o que a Administração lhe impõe, no segundo, deve abster-se do que lhe é 



25 
 

 
O comando inserto na disposição, ao permitir a extração de recursos naturais 

em Reservas Particulares do Patrimônio Natural, com a única exceção aos 

recursos madeireiros, desvirtua completamente os objetivos dessa unidade de 

conservação, como, também, dos propósitos do seu instituidor. Por outro 

lado, tal permissão alcançaria a extração de minérios em área isenta de ITR e, 

certamente, o titular da extração, em tese, estaria amparado pelo benefício. 

Justifica-se, pois, o veto ao inciso III do § 2º do art. 21, certo que contrário ao 

interesse público. 

 

MENSAGEM Nº 967, DE 18 DE JULHO DE 2000. 

 

Por isso, o Decreto Estadual nº 40909/2007, que regulamenta as RPPNs no Estado do 

Rio de Janeiro, faz a devida correção à legislação federal positivando em seu artigo 1º,§3º, a 

seguinte disposição: 

 
[...] 

§ 3º - No Estado do Rio de Janeiro, as RPPN constituídas pelo poder público estadual 

serão consideradas como sendo do grupo de Proteção Integral.   

Decreto Estadual nº 40909/2007 

 

iv. Perpetuidade da criação da RPPN 

 

Tanto o Decreto Federal nº 5746/2006, através do caput do art. 1°, quanto o Decreto 

Estadual nº 40909/2007, através do art. 4º10, determinam que a criação da RPPN seja gravada 

com perpetuidade, por intermédio de Termo de Compromisso averbado à margem da inscrição 

no Registro Público de Imóveis. 

Isto não significa na prática que, uma RPPN existirá para sempre, posto que, existe 

previsão legal para redução ou mesmo a supressão das unidades de conservação, que se dará 

mediante lei específica (THOMÉ, 2015 , p.416. ).  Essa é a determinação do artigo 225, § 1 °, 

inciso III da CRFB/1988: 

 
§ 1° - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

[...] 

III - definir, em rodas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão 

                                                                                                                                                                                      

vedado; no terceiro deve permitir algo em sua propriedade. MEILLES, Hely Lopes, Direito Administrativo 

Brasileiro 39 ed.at., 2013, Ed. Malheiros, p. 707 e 708. 
10 Art. 4º - A RPPN deverá ser averbada na matrícula do imóvel, junto ao Cartório de Registro de Imóveis 

competente, em caráter perpétuo, a partir de Termo de Compromisso firmado pelo proprietário ou responsável 

legal do imóvel com o IEF. 

Decreto Estadual nº 40909/2007 
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permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

 

COSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988 

 

 A mesma disposição pode ser encontrada no §7° do artigo 22 da lei do SNUC11 ou 

ainda no artigo 8º do Decreto Estadual nº 40909/2007: 

 
Art. 8º - Publicado o ato de constituição, a RPPN só poderá ser extinta ou ter seus 

limites reduzidos mediante lei específica. 

 

Não obstante, isso significa que atos entre particulares como alienação do imóvel rural 

ou transmissão hereditária não serão causas de extinção da RPPN, assim como a sua criação 

prescinde de ato do poder público, a sua extinção também só se dará através da manifestação 

do mesmo.  

 

 

2. AS RPPNs NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

 A Constituição Federal atribui em seu art. 225, III, ao Poder Público a 

responsabilidade de definir em todas as unidades da Federação espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, que como já ressaltado é gênero do qual as 

Unidades de Conservação são espécies (THOMÉ, 2015, p. 399). 

 A Lei Complementar 140, de 8 de dezembro de 2011 em atenção às disposições 

constitucionais presentes no  caput do art. 23 em seus incisos III, VI e VII e parágrafo único 

da Carta Constitucional, que consagra a cooperação entre os entes administrativos para 

proteção do meio ambiente, reconhece como ação administrativa da União (art. 7°, X), dos 

Estados (art.8°, X) 12, dos Municípios (art. 9°, X) e do Distrito Federal (art. 10) definirem 

seus espaços protegidos no âmbito de sua competência (THOMÉ, 2015, p. 399). 

                                                           
11 Art. 22. As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público 

[...] 

§ 7o A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só pode ser feita mediante lei 

específica. 

Lei 9985/2000 – Lei do SNUC 
12  
Art. 8° São ações administrativas dos Estados: 

[...] 

X - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos 

[...] 
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Destarte, consoante sua competência constitucional, atendendo a um antigo pleito das 

ONGs locais e visando atender a uma grande demanda que se encontrava reprimida no Estado 

do Rio de Janeiro, a Fundação Instituto Estadual de Florestas – IEF/RJ propôs ao então 

Secretário de Estado do Ambiente, Carlos Minc, a edição de um decreto que regulamentasse o 

procedimento de criação de RPPN no Estado do Rio de Janeiro. Em agosto de 2007, foi 

promulgado no Estado do Rio de Janeiro o Decreto nº 40.909/2007, dispondo sobre a criação 

das RPPNs no âmbito estadual (GUAGLIARDI et. al, 2009, p.27). 

Neste mesmo ano, o governo do Estado do Rio de Janeiro através da Secretaria de 

Estado do Ambiente – SEA e da IEF/RJ, hoje sucedida pelo Instituto Estadual do Ambiente – 

INEA em atenção ao disposto no art. 21 do Decreto nº 40.909/200713 aprovam junto à Câmara 

de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro o plano de trabalho da 1ª fase do 

“Programa Estadual de Reservas Particulares do Patrimônio Natural através da aquisição de 

bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção das Unidades de 

Conservação de proteção integral do Estado do Rio de Janeiro”.  

Diante desses fatos, passaremos a analisar como se desenvolvem as RPPNs no Estado 

do Rio de Janeiro desde a promulgação do Decreto Estadual nº 40.909/2007, observando a 

importância da criação da Câmara de Compensação Ambiental do Rio de Janeiro – CCA/RJ, a 

instituição e as fases conhecidas do Programa Estadual de apoio às RPPNs, as dificuldades 

encontradas atualmente para a criação de RRPN no Estado do Rio de Janeiro e os panoramas 

atuais de criação destas UCs no Estado. 

 

 

2.1 A Câmara de Compensação Ambiental 

 

 

A Lei do SNUC, em seu artigo 36, previu a obrigatoriedade de empreendimentos de 

significativo impacto ambiental apoiarem a implantação e manutenção de unidades de 

conservação do Grupo de Proteção Integral (GUAGLIARDI et. al, 2009, p. 29). 

 

                                                                                                                                                                                      

Lei Complementar 140, de 8 de dezembro de 2011.  
13 Art. 21 - Fica instituído o Programa Estadual de Apoio às Reservas Particulares do Patrimônio Natural, sob 

coordenação do IEF, com o objetivo de apoiar proprietários de imóveis urbanos e rurais para a sua instituição, 

implantação e proteção. 
DECRETO ESTADUAL nº 4009/2009 
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Art.36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo 

impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com 

fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o 

empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 

conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e 

no regulamento desta Lei. 

 

LEI Nº 9985/2000 

 

Este apoio se materializa na chamada compensação ambiental, devida pelo 

empreendedor, por ocasião da expedição das Licenças de Instalação dos empreendimentos dos 

quais se exige a elaboração de EIA/RIMA, em valores e prazos consignados em Termos de 

Compromisso Ambiental – TCA firmados com o órgão licenciador (GUAGLIARDI et .al., 

2009, p.29). 

Em 2002, o governo federal promulgou o Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, 

que regulamentou parcialmente a Lei do SNUC, que em seu Capítulo VII (Da Compensação 

por Significativo Impacto Ambiental) definiu critérios para a utilização desses recursos 

(GUAGLIARDI et. al, 2009, p. 29). 

Por conseguinte, os artigos 32 e 33 do referido decreto, instituiu a criação das Câmaras 

de Compensação Ambiental e estabeleceu uma ordem de prioridade para a aplicação dos 

recursos advindos dessa fonte (GUAGLIARDI et. al, 2009, p. 29). 

 
Art. 32.  Será instituída câmara de compensação ambiental no âmbito do Ministério 

do Meio Ambiente, com a finalidade de:  

I - estabelecer prioridades e diretrizes para aplicação da compensação ambiental; 

II - avaliar e auditar, periodicamente, a metodologia e os procedimentos de cálculo 

da compensação ambiental, de acordo com estudos ambientais realizados e 

percentuais definidos; 

II - propor diretrizes necessárias para agilizar a regularização fundiária das unidades 

de conservação;  

IV - estabelecer diretrizes para elaboração e implantação dos planos de manejo das 

unidades de conservação. 

 

Art. 33.  A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que trata o art. 36 da 

Lei no 9.985, de 2000, nas unidades de conservação, existentes ou a serem criadas, 

deve obedecer à seguinte ordem de prioridade: 

 

[...] 

 

Parágrafo único.  Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural, 

Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse 

Ecológico e Área de Proteção Ambiental, quando a posse e o domínio não sejam do 

Poder Público, os recursos da compensação somente poderão ser aplicados para 

custear as seguintes atividades (Grifo nosso): 

 I - elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade; 
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II - realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo vedada a 

aquisição de bens e equipamentos permanentes; 

 III - implantação de programas de educação ambiental; e 

 IV - financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável dos 

recursos naturais da unidade afetada. 

 

Neste contexto, em 2004, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da 

Resolução SEMADUR nº 078, de 25 de novembro de 200414, posteriormente substituída pelas 

resoluções SEA/nº 08, de 09 de fevereiro de 2007; SEA/ n º 25, de 19 de outubro de 2007; 

SEA/ n º 101, de 04 de maio de 2009; e SEA/ n º 377, de 23 de dezembro de 2013, institui a 

Câmara de Compensação Ambiental do Estado do Rio de Janeiro - CCA/RJ15 (SECRETARIA 

DE ESTADO DO AMBIENTE, 2016). 

A CCA/RJ se constitui de um órgão colegiado16 cuja principal atribuição é definir a 

aplicação dos recursos oriundos dos instrumentos de compensação ambiental firmados entre o 

Estado e os empreendimentos de significativo impacto ambiental decorrentes dos processos de 

licenciamento estadual (SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE, 2016). 

Segundo a Secretaria Estadual do Ambiente - SEA (2016), “o instrumento da 

compensação ambiental tende a se tornar a principal fonte de recursos para implantação, 

consolidação e manutenção das unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro”. 

Porém, com relação às RPPNs o Decreto Estadual ressalvou que apenas certas ações 

podem ser assim apoiadas, senão vejamos: (SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE, 

2016). 

 
Art. 25 - No caso de empreendimento com significativo impacto ambiental que afete 

diretamente a RPPN, o licenciamento ambiental fica condicionado à prévia consulta 

ao órgão ambiental que a constituiu, devendo a mesma ser uma das unidades de 

conservação beneficiadas pela respectiva compensação ambiental. 

                                                           
14 Antiga Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SEMADUR 
15 Observa-se que a criação da CCA/RJ se dá antes mesmos da edição de o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente – CONAMA editar a Resolução nº 371, de 5 de abril de 2006, que, em seu art. 8º, 

estabeleceu que: “os órgãos ambientais licenciadores deverão instituir câmara de compensação 

ambiental, prevista no art. 32 do Decreto nº 4.340, de 2002”   
16 A CCA/RJ atualmente é composta por: 
I - Titular da Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), que a presidirá; II - Presidente do Instituto Estadual do 

Ambiente (INEA); III - Titular da Diretoria de Licenciamento do INEA; IV - Titular da Diretoria de 

Biodiversidade e Áreas Protegidas do INEA; V - Representante indicado pela Rede de ONGs da Mata Atlântica; 

VI - Representante indicado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN); VII - 

Representante indicado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); VIII - Representante indicado pela 

Associação Estadual de Municípios - RJ (AEMERJ); e IX - Representante da Coordenação Regional 8 do 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 

RESOLUÇÃO SEA Nº 377/2013, art. 1º 
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§1º - É vedada a destinação de recursos da compensação ambiental para RPPN criada 

após o início do processo de licenciamento de um empreendimento. 

§2º - Os recursos provenientes de compensação ambiental não poderão ser 

empregados em despesas de capital, e serão usados somente para custear as seguintes 

atividades: 

I- elaboração do Plano de Manejo; 

II- atividades de proteção da RPPN; 

III- realização de pesquisas necessárias para o manejo da RPPN; 

IV- implantação de programas de Educação Ambiental. 

 

Como se pode notar, a CCA/RJ é um órgão decisivo no que tange a destinação de 

recursos financeiros às unidades de conservação do Estado do Rio de Janeiro e como 

demonstraremos a seguir teve um papel importante na difusão das RPPNs no Estado do Rio de 

Janeiro entre 2008 e 2012. 

 

 

2.2 Programa Estadual de Reservas Particulares de Patrimônio Natural 

 

 

Em virtude da falta de recursos próprios para atender a demanda de criação de RPPNs no 

Estado do Rio de Janeiro, a extinta Fundação Instituto Estadual de Florestas - IEF/RJ 

apresentou para aprovação à Câmara de Compensação Ambiental – CCA, durante a sua 8º 

Reunião, 05 de novembro de 2007, o Programa Estadual de Reserva Particulares de 

Patrimônio Natural (GUAGLIARDI et. al, 2009). 

O referido programa seria financiado por acordo entre a IEF/RJ em que um grande 

empreendimento que se instalava no Estado do Rio de Janeiro na época pagaria o valor de R$ 

676.820,00 em compensação ambiental (CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL, 

2007). 

O projeto apresentado a CCA/RJ previa como objetivo superior: 

i. Viabilizar técnica, financeira e operacionalmente a criação de RPPN no Estado do 

Rio de Janeiro, após a promulgação Decreto Estadual nº 40.909/07;  

 

Objetivos específicos: 

 

ii. Fortalecer a proteção da biodiversidade e serviços ambientais situados em terras 

privadas no Estado;  
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iii. Envolver o Governo do Estado do Rio de Janeiro nos esforços já empreendidos 

pelo IBAMA (hoje ICMBio) para atender a uma grande demanda da sociedade 

reprimida na sociedade;  

iv. Fortalecer o papel das RPPN como unidades de conservação importantes para a 

formação de corredores ecológicos com UCs públicas e proteção de sua zona de 

amortecimento;  

v. E instrumentalizar a participação social no processo de conservação da 

biodiversidade e proteção dos remanescentes florestais fluminenses. 

 

O projeto estaria ainda alinhado ao objetivo de outros projetos já em execução no Estado 

do Rio de Janeiro em 2007, tais como: 

 

i. O projeto de Proteção à Mata Atlântica do Estado do Rio de Janeiro – PPMA/RJ 

desenvolvido pela SEA, e executado pelo IEF/RJ com financiamento do Kfw 

(Banco Alemão de Desenvolvimento); 

ii. Os mosaicos criados de Áreas Protegidas criados no Rio de Janeiro; 

iii. O alinhamento com a gestão territorial proposta pela Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica, através do Programa Homem e Meio Ambiente, UNESCO; 

iv. Alinhamento aos Planos de Bacia, aos Planos Diretores Municipais e aos Planos 

de Desenvolvimento do Estado. 

 

O programa tinha previsão de duração de 24 meses, ao final dos quais era previsto que 

já teria condições necessárias para continuar as atividades planejadas, sobretudo, porque o 

mesmo seria internalizado na estrutura do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, que naquele 

momento já se sabia que viria a suceder o IEF/RJ.   

Por isso, foram previstas as seguintes atividades e despesas a serem realizadas durante 

estes 24 meses: 
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Figura 1 - Cronograma de atividades da 1ª fase do Projeto Estadual de Apoio às RPPN 

 

 

 

Figura 2 Previsão orçamentária da 1ª fase do Projeto Estadual de Apoio às RPPN  

 

 
 

O projeto foi aprovado com ressalvas, na 8ª Reunião Ordinária da CCA, em novembro de 

2007, e só foi iniciado em junho de 2008, os já citados recursos de compensação ambiental, 

após assinatura entre a empresa e o extinto IEF/RJ do Termo de Execução de Projetos, 

documento estabelecido para a formalização de parcerias dessa natureza (GUAGLIARDI et. 

al, 2009) (CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL, 2007). 

Segundo Roberta Guagliardi (2009), “durante o primeiro ano de execução do Programa 

Estadual de RPPN, sob coordenação do extinto IEF/RJ, atual INEA, resultados extraordinários 

foram atingidos (...)” e segue “Até o presente momento (2009) foram abertos 53 

procedimentos administrativos para criação de RPPN, totalizando aproximadamente 1.940 

hectares de área protegida”. 

Estimava-se ainda que no próximo ano haveria significativo aumento nos requerimentos 

para criação de RPPN estaduais devido  às atividades de mobilização de proprietários, por 
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intermédio de palestras e seminários realizados pelo Núcleo de RPPN do INEA em mais de 20 

municípios de todas as regiões do Estado (GUAGLIARDI et. al, 2009). 

Não obstante, segundo dados oficiais divulgados pelo INEA em 2015, de março a 

dezembro de 200917 foram criadas 22 novas RPPNs através de portarias do INEA, totalizando 

1225,88 ha, em que se destaca a criação da RPPN Santo Antônio em Resende, pela portaria 

INEA/RJ/ PRES Nº 80 de 01-12-09, com 538,59 ha (INSTITUTO ESTADUAL DO 

AMBIENTE, 2015). 

De 01 de julho de 2010, o Programa Estadual de Reserva Particular de Patrimônio Natural 

inicia a sua Segunda fase, que contou novamente com o aporte financeiro de Compensação 

Ambiental, aprovado pela 25º reunião da CCA/RJ, de uma empresa de grande porte no Estado 

do Rio de Janeiro no valor de R$ 1.591.971,89. A segunda Fase do programa se encerrou em 

30 de setembro de 201218  

Infelizmente, não obtivemos acesso ao Plano de trabalho da Segunda fase do Projeto, 

apenas aos valores aportados no projeto e a data de início e termino desta segunda fase, 

portanto, faremos uma análise apenas da quantitativa da criação de novas RPPNs em 

comparação à primeira fase do projeto. 

A análise foi realizada comparando dois períodos, o correspondente a Primeira fase do 

Programa Estadual de apoio às Reservas Particulares de Patrimônio Natural, que se inicia, 

segundo Roberta Guagliardi, em junho de 2008 e tem duração de 24 meses se encerrando por 

conseqüência em junho de 2012; e a Segunda Fase do referido programa, esta com duração de 

27 meses tendo sido iniciada em julho de 2010 e encerrada em setembro de 2012. 

Importante ressalvar que, o INEA só divulgou dados de portarias emitidas a partir de 

2009, logo se houve a emissão de alguma portaria criando uma nova RPPN no período que 

compreende entre a aprovação do Decreto Estadual nº 40909/2007 e os primeiros 6 meses de 

execução da 1ª fase do Programa, ela não estará representada no gráfico a seguir:  

 

 

 

 

                                                           
17 Não foram obtidas informações sobre RPPNs criadas antes do ano de 2009 
18 Informações obtidas através de carta do, então presidente do INEA, André Ilha ao Funbio.  Disponível em:< 

http://www.funbio.org.br/wp-content/uploads/2013/05/RPPN-2_Carta-713-2012.pdf> 
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Gráfico 1- Portaria emitidas nas 2 fases Programa Estadual de apoio às RPPN 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dados obtidos no site oficial do INEA 

 

A partir da análise do gráfico n. 1 podemos concluir que durante os 24 meses que 

corresponderam à 2ª fase do Programa Estadual de apoio às RPPN foram criadas 7 reservas a 

mais que na primeira fase. 

Outra análise que consideramos importante é saber quantos hectares de área protegida 

foram criadas nas duas fases do programa em uma análise comparativa. 

 

Gráfico 2- Áreas criadas em hectares nas 2 fases Programa Estadual de apoio às RPPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dados obtidos no site oficial do INEA 
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O gráfico n. 2 demonstra a divisão entre a quantidade de hectares de áreas de RPPNs 

criadas nas duas fases do programa, 1259,1 ha (21%) foram criados na 1ª fase e 4751,5 ha 

(79%) foram criadas na 2ª fase 

Essa diferença foi impulsionada pela aprovação no ano de 2012 da RPPN Fazenda 

Caruara, de propriedade da Prumo Logística, então LLX Açu Operações Portuárias 

(INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, 2015).  

Segundo o INEA, a área total de hectares da RPPN Fazenda Caruara é de 3844,73 ha, 

ou seja, sozinha ela é mais de 3x maior que as RPPNs criadas no Estado Rio de Janeiro 

durante a 1ª fase do Programa Estadual de apoio às RPPN, ou ainda, é maior que a somada das 

RPPNs criadas nas duas fases do Programa, excetuando ela mesma (INSTITUTO 

ESTADUAL DO AMBIENTE, 2015). 

O gráfico n.3 (abaixo) demonstra que não fosse a criação da RPPN Fazenda Caruara a 

diferença de hectares protegidos por RPPNs entre a 1ª e 2ª fase do programa, apontaria para 

uma pequena diminuição na segunda fase. 

 

Gráfico 3- Áreas criadas em hectares nas 2 fases Programa Estadual apoio às RPPN 

excetuando a RPPN Fazenda Caruara  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dados obtidos no site oficial do INEA 
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Podemos concluir que a segunda fase do o Programa Estadual de Reserva Particular de 

Patrimônio Natural houve tanto o aumento do número de portarias emitidas para criação de 

RPPNs, quanto o de hectares de área protegidos pela criação de RPPNs, principalmente em 

função da criação da RPPN Fazenda Curuara.  

 

 

2.3 Dificuldades no procedimento de criação de RPPN 

 

 

Como já ressaltado anteriormente, o Programa Estadual de apoio às Reservas 

Particulares de Patrimônio Natural foi instituído pelo Decreto Estadual nº 40.909/2007. O 

artigo 22 do referido decreto que dispõe que o INEA “deverá prestar atendimento aos 

proprietários de RPPN, bem como aos donos de imóveis urbanos ou rurais interessados em 

criar RPPN, por meio de funcionários especificamente treinados para este fim”(ipsis litteris) 

(Decreto Estadual nº 40.909/2007). 

Para atender o disposto no Decreto, atualmente, o INEA mantém em sua estrutura 

organizacional o Serviço das Reservas Particulares do Patrimônio Natural – SERPPN, 

subordinado à Gerência das Unidades de Conservação (INSTITUTO ESTADUAL DO 

AMBIENTE, 2015).  

Em 2009, Roberta Guagliardi, que posteriormente tornou-se chefe de serviço da 

SERPPN, publicou um artigo em que relacionava as principais dificuldades encontradas pelos 

particulares no procedimento de criação de RPPN na época, a saber: 

 

(i) Apresentação do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR 

atualizado; 

(ii) Plantas e memoriais descritivos apresentados nos requerimentos e o 

georreferenciamento da área proposta para RPPN e da propriedade; 

(iii) Procedimento para averbação da RPPN na matrícula do imóvel. 

 

O autor desta monografia esteve no SERPPN do INEA, em outubro de 2015, e em 

rápida entrevista aos servidores do departamento, pode constar que algumas coisas 

permanecem destas dificuldades permanecem até hoje.  
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A principal dificuldade relatada pelos servidores do INEA foi com relação à 

consecução da averbação da matrícula junto ao cartório de Registro Geral de Imóveis – RGI, 

dificuldade esta já relatada por Guagliardi em 2009, senão vejamos: 

 
Sabe-se que, após o reconhecimento da área como RPPN pelo órgão ambiental, esta 

deverá ser averbada junto à matrícula do imóvel. Nesse contexto, a problemática 

verificada é a ausência de padronização dos cartórios para a realização do ato da 

averbação (...) 

Já houve casos em que o cartório exigiu a apresentação do CCIR atualizado e o 

comprovante dos pagamentos do Imposto Territorial Rural – ITR referente aos 

últimos 05 (cinco) anos. Todavia, cabe ao cartório exigir a apresentação do CCIR 

somente nos casos de compra/venda, desmembramento/remembramento, 

arrendamento/hipoteca do imóvel conforme considerado no item 5.1 deste artigo. 

Em outros casos, por exemplo, foi exigido o reconhecimento de firma da assinatura 

do presidente do INEA para que o cartório procedesse à averbação da RPPN na 

matrícula do imóvel. 

Percebe-se que as exigências têm ocorrido de diferentes formas possíveis, variando 

de cartório para cartório, não havendo qualquer tipo de padronização. Na verdade, os 

documentos a serem exigidos são: (i) requerimento para averbação da RPPN 

assinado pelo proprietário do imóvel ou seu representante legal; (ii) cópia do 

RGI e CPF do proprietário; (iii) Termo de Compromisso para criação da 

RPPN, devidamente assinado pelo proprietário ou seu representante legal e pelo 

presidente do INEA; (iv) planta que indique os limites da RPPN e o memorial 

descritivo da RPPN; e (v) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 

CREA referente ao serviço realizado pelo profissional contratado. (Grifo nosso)  

 

Entretanto com o advento do Decreto nº 5.570, de 30 de outubro de 2005 que altera o 

Decreto nº 4.449, de 30 de outubro de 2002, passou a ser possível que cartório solicite 

certificação dos limites da propriedade rural pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária - INCRA para áreas inferiores a 500 ha, após 20 de novembro de 2011, o que deve ser 

feito principalmente quando ocorrer sobreposição entre os limites da RPPN proposta e os 

limites da propriedade (GUAGLIARDI et. al, 2009). 

Conforme se pode verificar, a falta de padronização acerca dos documentos exigidos 

para a realização da averbação de RPPN vem obstando a criação das unidades pelos 

particulares, desde 2009. Apesar dos servidores terem informado que mais de uma vez 

entraram em contato com os cartórios para esclarecer possíveis dúvidas sobre a constituição de 

uma RPPN, aparentemente, este problema persiste até hoje. 
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2.4 A Criação de RPPNs Estaduais no Estado do Rio de Janeiro de 2009 a 2015 

 

 

Em 2015, o INEA divulgou a lista atualizada das portarias que criaram RPPN em 

âmbito estadual no Rio de Janeiro (anexo I). A referida lista traz também o nome da RPPN o 

município em que está instalada e a área total da reserva em hectares. 

Analisaremos a partir destes dados a evolução da criação de áreas protegidas 

anualmente de 2009 a 2015 e comparativamente aos períodos de execução das duas fases 

conhecidas do Programa Estadual de Reservas Particulares de Patrimônio Natural. 

 

 

Gráfico 4 - Tendência de criação de RPPN entre os anos de 2009 e 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dados obtidos no site oficial do INEA 

 

Entre 2009 e 2015 o INEA editou 76 portarias criando RPPNs no Estado do Rio de 

Janeiro. O gráfico n. 4 mostra que o número de portarias que após um grande número de 

RPPN criadas em 2009 (22) os números apontam para uma tendência de queda no número de 

RPPN criadas, culminando em 2015 com o menor resultado de todo o período (3). 

Com relação a extensão da área protegida pelas RPPNs, segundo os dados divulgados 

pelo INEA de 2009 a 2015 foram criados 6.636,83 hectares de RPPN no Estado do Rio de 

Janeiro. 
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Como demonstrado no gráfico n.5 (abaixo) e já ressaltado anteriormente, no ano de 

2012, em virtude da criação da RPPN Fazenda Caruara há um crescimento extraordinário no 

número de hectares abrangidos por RPPNs no Estado do Rio de Janeiro. Nos últimos 3 anos o 

crescimento se mostra mais estável 

 

 

Gráfico 5 - Tendência de tamanho de áreas protegidas por entre os anos de 2009 e 2015 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dados obtidos no site oficial do INEA 

 

Estabelecendo uma comparação entra as RPPNs criadas durante a 1ª fase do Programa 

Estadual de apoio às RPPNs e as criadas nos demais períodos, podemos observar que nos 24 

meses correspondentes a 1ª fase do Programa foram criadas 32% das RPPNs do Estado do Rio 

de Janeiro entre 2009 e 2015. 
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Gráfico 6 – Percentual de RPPNs criadas na 1ª e 2ª fases do Programa Estadual de apoio 

às RPPN   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dados obtidos no site oficial do INEA 

 

Já durante a segunda fase do Programa, houve a criação de 41% das RPPNs do 

Estaduais. Logo, as duas fases do Programa Estadual de apoio às RPPNs contribuíram com 

73% das RPPNs criadas pelo INEA de 2009 a 2015. 

 

 

2.5 Mosaicos de unidade de conservação no Estado do Rio de Janeiro 

 

 

O mosaico como diz o próprio vocábulo é a justaposição de peças distintas que, no 

entanto, contribuem com sua individualidade para formar uma figura maior.  O termo é 

utilizado por analogia para designar Unidades de conservação que não necessariamente serão 

contíguas, mas próximas e de certa maneira interagentes. (MILARÉ, 2015, p. 1290) 

Na inteligência do artigo 26 da Lei do SNUC, quando houver a constituição de um 

mosaico de unidades de conservação de categorias diferentes ou não sejam elas públicas ou 

privadas a gestão deve ser feita de maneira compatibilizar a presença da biodiversidade, a 

valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional. 

 
Art. 26. Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias 

diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas 

públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita 

de forma integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de 

conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização 

da sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional. 
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O mosaico de unidades de conservação é reconhecido por ato do Ministério do Meio 

Ambiente a pedido dos órgãos gestores de unidades de conservação (MILARÉ, 2015).  

Segundo informações do INEA (2012), No Estado do Rio de Janeiro há 5 mosaicos de 

Unidades de coservação:  

 

(i) Mosaico Central Fluminense; localizado integralmente no estado 

do Rio de Janeiro, este mosaico apresenta áreas desde a região de 

mangue (São Gonçalo, Guapimirim e Itaboraí) e baixada (Paracambi, 

Nova Iguaçu e Duque de Caxias) até a região serrana central do Estado 

(Petrópolis, Teresópolis, Magé e Nova Friburgo).  

(ii) Mosaico Mico Leão Dourado; também integralmente localizado 

no estado do Rio de Janeiro, este mosaico fica na região de Cachoeiras 

de Macacu, Rio Bonito, Silva Jardim, Casimiro de Abreu, Araruama, 

Rio das Ostras e Cabo Frio.  

(iii) Mosaico Carioca Localizado principalmente no município do 

Rio de Janeiro.  

(iv) Mosaico Bocaina; este mosaico tem territórios nos estados do 

Rio de Janeiro e São Paulo. No estado do Rio de Janeiro localiza-se na 

região da Costa Verde, nos municípios de Paraty Angra dos Reis  

(v) Mosaico Mantiqueira; presente nos estados de Rio de Janeiro, 

São Paulo e Minas Gerais. Embora tenha uma área vasta, no RJ ocorre 

apenas nos municípios de Resende e Itatiaia. 

(INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE, 2012). 

 

O INEA vem orientando aos proprietários/gestores de RPPNs que busquem o mosaico 

mais próximo, ou no qual esteja inserido, como forma de viabilizar parcerias para a realização 

de atividades de fiscalização, proteção, pesquisa, entre outras (INSTITUTO ESTADUAL DO 

AMBIENTE, 2012). 

Segundo dados do INEA (2015), atualmente as UCs de proteção integral ocupam 208.037 

ha (4,75%) da área total do Estado. Já as UC do grupo de desenvolvimento sustentável são 

responsáveis pela proteção de 244.319 ha (5,58%), representando um total de 452.356 

(10,33%) hectares de área protegidos no Estado do Rio de Janeiro,  

Em comparação, todas as RPPNs criadas pelo INEA de 2009 a 2015 somadas representam 

a proteção de 6.636,83 ha, o equivalente a 0,1% da área total do Estado do Rio de Janeiro, ou 

ainda, 1,4% da área das demais categorias de unidade de conservação existententes. 

Logo torna-se interessante também do ponto de vista da preservação da diversidade 

biológica que as RPPNs também estejam integradas à áreas  maiores de preservação do meio 

ambiente, através destes mosaicos. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A partir da realização desta pesquisa, pode se concluir que as Reservas Particulares de 

Patrimônio Natural, se configuram como uma das mais peculiares Unidades de Conservação 

existentes no ordenamento jurídico brasileiro, se não a mais peculiar, por suas características 

como o domínio e gestão privadas da unidade e a participação direta do particular na criação 

da unidade de conservação, dando assim efetividade como a efetivação do princípio da 

participação da sociedade na tutela do meio ambiente. 

No que tange a criação das RPPNs estaduais, ou seja, aquelas criadas pelo órgão 

ambiental do Estado do Rio de Janeiro o INEA, pudemos observar que aparentemente as 

primeiras portarias reconhecendo a criação dessas unidades no Estado ocorrem no ano de 

2009, quase 2 anos após a promulgação do Decreto Estadual 40.909/2007, que institui e 

regulamenta em parte a criação de RPPNs no Estado, e quase um ano após a assinatura do 

Termo de Compensação Ambiental que permitiu o financiamento e a execução da primeira 

fase do Programa Estadual de apoio às RPPNs  

Observamos também que os recursos provenientes da compensação ambiental no 

Estado do Rio de Janeiro foram responsáveis pelo financiamento das duas fases de que 

tivemos conhecimento do Programa Estadual de apoio às RPPNs. Tais recursos foram devidos 

em razão da instalação de um empreendimento de grande impacto ambiental no Estado do Rio 

de Janeiro, em 2007, dando efetividade assim ao conhecido princípio do Poluidor-Pagador no 

direito ambiental. 

Foram disponibilizados recursos no valor de R$ 676.820,00 na primeira fase do 

programa, em 2008, e R$ 1.591.971,89 na segunda fase, em 2010, oriundos da mesma 

companhia, especula-se que em razão da renovação da Licença de Instalação.  

Analisando os dados disponibilizados pelo INEA, fomos capazes de avaliar que 

durante a execução do referido programa verificou-se que durante a primeira fase do foram 

criadas uma boa quantidade de reservas, com destaque para o ano de 2009, o ano em que mais 

foram criadas novas RPPNs no Estaduais (22).  

Entretanto, Roberta Guagliardi, então servidora do Núcleo de RPPN do recém criado 

INEA estimou, em 2009, em razão da existência de 53 procedimentos administrativos para 
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criação de RPPN que haveria um crescimento no total de áreas protegidas em uma proporção 

tal que seriam criados aproximadamente 1.940 hectares de novas áreas protegidas. 

Esta estimativa foi superada durante a segunda fase do programa, não em quantidade 

de RPPNs criadas (31), que embora superior ao da 1ª fase do programa estadual representou 

apenas um pouco mais da metade da estimativa, mas em quantidade de hectares de novas áreas 

protegidas, principalmente em razão da criação da RPPN Fazenda Caruara em 2012. 

A referida RPPN sozinha cobre mais de 3x a área das RPPNs criadas até o momento e 

representa até hoje mais de 50% das áreas de RPPN criadas nos últimos 6 anos e sem ela a 

estimativa não teria se cumprida. 

Isso nos levou a crer que existiriam dificuldades no processo de implantação de novas 

RPPNs. O que posteriormente ficou verificado através da publicação de Guagliardi em 2009, 

em que ela lista os principais problemas enfrentados pelo núcleo até o momento: Apresentação 

do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR atualizado; Plantas e memoriais 

descritivos apresentados nos requerimentos e o georreferenciamento da área proposta para 

RPPN e da propriedade; Procedimento para averbação da RPPN na matrícula do imóvel. 

Não obstante, com os anos alguns problemas foram sendo superados o CCIR, por 

exemplo, pode ser atualizado via Internet desde março do ano passado, outros, no entanto, 

permanecem sem solução até hoje como é o caso da averbação da constituição da RPPN junto 

ao RGI. 

Certamente, essas dificuldades influenciaram a tendência decrescente da criação de 

RPPNs estaduais no Estado do Rio de Janeiro nos últimos anos.   

Provavelmente, a ausência de uma nova fase do Programa Estadual de apoio às 

RPPNs, ao menos de nosso conhecimento, já que não há sequer uma informação 

disponibilizada no site do INEA, pode ser vista como um fator importante. Já que 73% da 

RPPNs existentes foram criadas durante a execução das duas fases do programa. 

Outro fato que se pode verificar é que efetivamente as RPPNs contribuem muito pouco 

para a proteção das áreas naturais levando em consideração a quantidade de hectares de 

área protegida.  Elas cobrem a o equivalente apenas a 0,1% da área total do Estado do Rio de 

Janeiro. Enquanto isso, as demais Unidades de Conservação de proteção integral e as 

Unidades de Conservação de Desenvolvimento Sustentável correspondem à respectivamente 

4,75% e 5,58% da área total do Estado, tendo sido ampliadas recentemente segundo dados do 
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INEA, o que indica uma política de criação de Unidades de Conservação públicas em 

detrimento das privadas pelo órgão ambiental. 

O INEA vem incentivando que os proprietários/gestores de RPPNs busquem o se 

inserir em mosaicos de áreas protegidas mais próximo, ou no qual esteja inserido como meio 

de efetivar uma melhor proteção territorial dos recursos naturais, através da colaboração para a 

realização de atividades de fiscalização, proteção, pesquisa e acreditamos que também por que 

a criação de RPPNs ajudam a formar as chamadas zonas tampão nos arredores das unidades de 

conservação públicas. 

Mediante o exposto, concluímos que a criação de RPPNs estaduais pelo INEA não tem 

mais sido encarada como uma prioridade. Não há informações relacionadas a outras fases do 

Programa Estadual de apoio às RPPNs e a quantidade de novas reservas caiu de 22 em 2009 

para apenas 3 em 2015, o que demonstra a pouquíssima expressão desta unidades de 

conservação no Estado nesse momento. 
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