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apoio à criação e à gestão de RPPNs
tem se mostrado uma estratégia

importante para a conservação da Mata
Atlântica. Por essa razão, a Conservação
Internacional, a Fundação SOS Mata
Atlântica e a The Nature Conservancy
(TNC) uniram esforços e desenvolveram
uma estratégia comum para apoiar essa
categoria de unidade de conservação
privada. Entre 2003 e 2009, o Programa
apoiou o processo de criação de 381
novas RPPNs, que protegem mais de 26
mil hectares de ambientes naturais, além
de projetos de gestão de 78 RPPNs já
existentes, equivalentes a mais de 16 mil
hectares de Mata Atlântica.
Com resultados expressivos, o
Programa tem agregado novos e
importantes parceiros, ampliando sua
atuação e inovando por meio de diferentes
linhas de apoio para a criação, gestão e
sustentabilidade financeira das RPPNs
na Mata Atlântica. Nesta publicação,
apresentamos exemplos bem sucedidos de
RPPNs criadas ou financiadas por empresas,
que tem se constituído como uma
importante contribuição para a conservação
da biodiversidade da Mata Atlântica.
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Os documentos, os passos a
serem dados e os benefícios
dos proprietários

“A Mata Atlântica é o
bioma mais ameaçado do
Brasil, encontra-se altamente
fragmentado, restando o
equivalente a 12% da área
original. Nesse contexto, a
conservação de um fragmento
de cerca de 1.500 hectares de
Mata Atlântica, dos quais
560 hectares compõem a RPPN
Fazenda Macedônia, tem
uma importância singular.”
Deuseles João Firme,
gerente de Silvicultura da Cenibra

“A RPPN Estação Veracel
é a menina dos olhos da
empresa, nossa porta de
entrada e também nosso
cartão de apresentação.”
Eliane Sampaio Anjos,
gerente de Sustentabilidade da Veracel Celulose

“Pretendemos unir esforços
com outras usinas e
fornecedores para ampliar
as áreas de preservação
da Mata Atlântica, que
é uma forma eficaz de
promover o desenvolvimento
ambiental da região.”
Alexandre Oiticica,
diretor administrativo e financeiro
da Usina Santa Maria

“Compramos uma
área de 500 hectares
na pequena Baía
dos Pinheiros, em
Guaraqueçaba (PR),
e, desde o início, nossa
proposta foi criar uma
RPPN e mantê-la por
meio de recursos obtidos
nas atividades de
ecoturismo.”
Enzo Sebastiani,
diretor da Cormorano Ecoturismo

“Essas iniciativas
reforçam as parcerias
com a sociedade e
trazem benefícios
para todos à medida
que conserva recursos
naturais essenciais para
a vida.”
João Carlos Augusti,
gerente de Meio Ambiente
Florestal da Fibria

“A RPPN, com
sua fauna e flora
abundantes, é um
laboratório a céu aberto,
onde trabalhamos
constantemente na
geração de novos
conhecimentos.”
Deise S. Breunig,
assessora de Planejamento da Pró-Reitoria
de Planejamento e Desenvolvimento
Institucional da Universidade de
Santa Cruz do Sul

“O empreendimento
residencial garantiu a
proteção permanente de
uma área de alto valor de
conservação, que poderia
vir a se degradar pelo
fracionamento, pela invasão,
caça e extração florestal.”
Adelmo Sampaio,
presidente da Associação dos Proprietários em
Reserva do Ibirapitanga

“A presença da
vegetação nativa e
da biodiversidade a
ela associada resulta
num equilíbrio biológico
benéfico para as
florestas plantadas.”
Luiz Cornacchioni,
gerente executivo de Relações
Institucionais da Suzano Papel e Celulose

Gostaríamos de agradecer a todos os profissionais que atuam
na conservação da natureza, nas empresas e no terceiro
setor, que colaboraram com as informações que compõem este
livro. Esperamos que as iniciativas aqui descritas possam
servir de exemplo para projetos que visem a preservação dos
remanescentes da rica biodiversidade brasileira.
Programa de Incentivo às Reservas Particulares do Patrimônio Natural da Mata Atlântica

Cuidando da mata
As iniciativas

E

para conservar

sta publicação mostra um lado pouco

Entre 2003 e 2009, o Programa apoiou o processo de criação

conhecido de algumas empresas brasi-

de 381 novas RPPNs, que protegem mais de 26 mil hectares de

leiras: o lado conservacionista. Ao longo das
próximas páginas, revelamos alguns casos
exemplares de companhias que associam seus

a Mata
Atlântica e sua

negócios à proteção de fragmentos da Mata
Atlântica por meio da constituição de Reservas
Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs). Ao

ambientes naturais, além de projetos de gestão de 78 RPPNs já
existentes, equivalentes a mais de 16 mil hectares de Mata Atlântica. O foco do Programa são os proprietários individuais, donos
de terras que conservam remanescentes da Mata Atlântica, muitas

biodiversidade

vezes suas únicas propriedades, e que enfrentam condições muito
difíceis para mantê-las. No entanto, as três organizações respon-

fazerem isso, passam a integrar o amplo movi-

sáveis por sua implantação atuam e têm tradição na articulação de diferentes segmentos da sociedade em

mento mundial de defesa da vida, cumprindo

projetos conservacionistas, contribuindo para ampliar a rede de áreas protegidas no Brasil e no mundo.

a sua parte no esforço coletivo para legarmos

Com esta publicação, o Programa RPPN pretende estimular outras empresas a desenvolverem iniciativas

às gerações futuras um planeta mais habitável,

de sucesso na conservação dos biomas brasileiros, identificando em suas propriedades áreas de vegetação

em que a sociedade possa prover seus meios

natural com alto valor para conservação e protegendo-as sob a forma de RPPNs. Outra possibilidade é a aqui-

de subsistência em harmonia com natureza.

sição, o apoio ou a adoção de áreas potenciais para a formação de reservas privadas, contribuindo assim para

Apresentar esse lado conservacionista de
uma parcela do empresariado do país é uma

a proteção do que resta da vegetação nativa brasileira. Com isso, ao mesmo tempo que a empresa realiza um
verdadeiro investimento ambiental demonstra na prática a sua política socioambiental perante a sociedade.

iniciativa do Programa de Incentivo às Reser-

A Conservação Internacional (CI) foi fundada em 1987 com o objetivo de promover o bem-estar

vas Particulares do Patrimônio Natural da Mata

humano, fortalecendo a sociedade no cuidado responsável e sustentável para com a natureza, amparada em

Atlântica, coordenado pela Conservação Inter-

uma base sólida de ciência, parcerias e experiências de campo. Como uma organização não governamental

nacional, SOS Mata Atlântica e The Nature Con-

global, a CI atua em mais de 40 países, em 4 continentes. Utiliza uma variedade de ferramentas científicas,

servancy, com patrocínio do Fundo de Parceria

econômicas e de conscientização ambiental, além de outras estratégias que ajudam na identificação de al-

para Ecossistemas Críticos (CEPF), Bradesco

ternativas que promovam o desenvolvimento sustentável.

Cartões, Bradesco Capitalização, Funbio/KfW e
Fundação Toyota do Brasil.

Criada em 1986, a Fundação SOS Mata Atlântica é uma entidade privada sem fins lucrativos, que
tem como missão promover a conservação da diversidade biológica e cultural do bioma Mata Atlântica e

Lançado em 2003, o Programa tem a missão

ecossistemas sob sua influência, estimulando ações para o desenvolvimento sustentável, para promover a

de contribuir para o aumento da área protegida

educação e o conhecimento sobre a Mata Atlântica, mobilizando, capacitando e estimulando o exercício da

na Mata Atlântica e o fortalecimento do Sistema

cidadania socioambiental. A entidade desenvolve projetos de conservação ambiental, produção de dados,

Nacional de Unidades de Conservação. Para isso,

mapeamento e monitoramento da cobertura florestal do bioma, bem como campanhas, estratégias de ação

apoia a criação e a gestão de RPPNs em proprie-

na área de políticas públicas, programas de educação ambiental e restauração florestal, voluntariado, desen-

dades particulares na área de abrangência do

volvimento sustentável e proteção e manejo de ecossistemas.

bioma, por meio de aportes técnicos e financei-

The Nature Conservancy (TNC) é uma organização mundial criada em 1951, presente em 34 países e

ros, incluindo o fomento a atividades e negócios

líder na conservação dos recursos naturais ecologicamente importantes para a natureza e para as pessoas.

sustentáveis, de baixo impacto ambiental, ge-

Presente no Brasil desde 1988, sua missão é conservar plantas, animais e ecossistemas que formam a diver-

radores de renda para manter a RPPN e para os

sidade de vida na Terra, protegendo os recursos naturais que necessitam para sobreviver. Para isso, promo-

moradores do entorno, evidenciando a relação

ve a formação de alianças, envolvendo comunidades locais, governos, empresas e outras organizações não

existente entre a conservação da biodiversidade

governamentais, desenvolve estratégias de conservação embasadas em sólida base científica, que ajuda a

e os interesses das comunidades.

definir ações e a medir resultados.
RPPNs Corporativas
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Conexões necessárias
Ligar os fragmentos

O

Bioma Mata Atlântica estende-se por

isolados

17 Estados, em faixas que vão do Nor-

deste ao Sul do Brasil, que acompanham o
litoral, alargam-se para o interior do Sudeste

de floresta é vital

e Sul do país, alcançando o Estado de Mato

ameaçadas do Brasil, incluindo quase 200 espécies
de pássaros que não são encontradas em nenhum
outro lugar.
Estima-se que sua flora tenha cerca de 15,7 mil es-

Grosso do Sul, o norte da Argentina e o sudoeste do Paraguai. Sua área original, no Brasil,
era de 1,3 milhão de quilômetros quadrados,
segundo o Mapa da Área de Aplicação da

para manter

pécies de plantas, o equivalente a 5% do total existente

a biodiversidade

tração de espécies arbóreas do mundo: 454 espécies

no planeta, registrando os maiores recordes de concenem um único hectare do sul da Bahia e 476 espécies em

Lei nº 11.428, de 2006, publicado pelo IBGE

área de igual tamanho na região serrana do Espírito Santo. Soma-se a isso a diversidade de samambaias,

em 2008, dos quais restam menos de 12%

musgos e epífitas, como lianas, orquídeas e bromélias, muitas delas exclusivas desse bioma.

da cobertura florestal. Esses remanescentes

O grande desafio para conservar essa biodiversidade é a conexão entre os fragmentos de flo-

estão altamente fragmentados, formando

restas isolados, garantindo assim os mecanismos naturais para a reprodução da vida. A estratégia

pequenas ilhas de vegetação em meio a

para enfrentá-lo é a criação de unidades de conservação, constituindo mosaicos de áreas protegi-

uma paisagem dominada por grandes e pe-

das que liguem os diferentes fragmentos.

quenos projetos agropecuários, as principais

Atualmente, porém, menos de 2% da área original da Mata Atlântica está protegida em uni-

cidades e metrópoles do país, estradas, vilas

dades de conservação de proteção integral – parques nacionais, reservas biológicas e estações

e bairros rurais.

ecológicas. A maior parte das terras, cerca de 80%, pertence à iniciativa privada, que, assim, assume

Por ser litorânea, a Mata Atlântica foi a

um papel importantíssimo na defesa da biodiversidade. A criação de Reservas Particulares do Patri-

porta de entrada do processo de ocupação

mônio Natural (RPPNs) é vital para ampliar a rede de áreas protegidas e suas conexões na paisagem.

do território brasileiro pelo colonizador euro-

A RPPN é uma unidade de conservação em terras privadas, reconhecida como integrante do

peu, tornando-se a região mais densamente

Sistema Nacional de Unidades de Conservação. É criada a partir da vontade do proprietário, que

povoada do país. Mais de 110 milhões de

assume o compromisso de conservar a natureza e proteger a área em caráter perpétuo.

brasileiros, 60% da população, vivem no Bio-

Até março de 2010, contávamos com 930 RPPNs no país, protegendo 672.663 hectares de

ma Mata Atlântica, que também concentra

ambientes naturais. A maioria, 619, está na Mata Atlântica, mas não são extensas – 210 hectares

cerca de 70% do Produto Interno Bruto (PIB).

em média, sendo que 54% têm menos de 100 hectares. Juntas, porém, já representam mais de 130

E é dos mananciais e rios protegidos pela flo-

mil hectares de terras protegidas. Entre as 10 maiores RPPNs da Mata Atlântica, cinco pertencem a

resta que provém a água que garante a so-

empresas privadas, três a organizações sociais e duas a proprietários privados

brevivência das pessoas e o desenvolvimento da produção das empresas dessa região.
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dos ecossistemas 60% de todas as espécies animais

Com o crescimento da iniciativa empresarial na constituição das RPPNs, esses números podem
aumentar significativamente. No bioma Mata Atlântica, de acordo com o código florestal, pelo

Apesar de sua devastação e fraciona-

menos 20% de uma propriedade particular rural deve ser destinada à reserva legal, abrigando a

mento, a Mata Atlântica apresenta uma das

vegetação nativa. Essas áreas, que não fazem parte diretamente da atividade produtiva tradicional,

maiores biodiversidades do mundo. Abriga

poderiam ser transformadas em RPPNs. Além disso, como a legislação permite que as empresas

em torno de 2.200 espécies de pássaros, ma-

compensem suas áreas de reserva legal entre suas diferentes propriedades, isso ajudaria a criar

míferos, répteis e anfíbios – 5% de todos os

fragmentos maiores, que contribuam para formar corredores ecológicos com outras unidades de

vertebrados da Terra. Vivem em seus varia-

conservação, potencializando a conservação da biodiversidade local e regional.

Reservas Particulares do Patrimônio Natural da Mata Atlântica

Bons motivos
A constituição
de uma RPPN abre
um novo espaço
de relacionamento

E

xistem bons motivos que levam as organizações empresariais a constituírem RPPNs, destinando parte de suas terras, em caráter permanente, à proteção dos ambientes naturais e

à conservação da biodiversidade, estes em sua maioria estão associados às suas estratégias de
sustentabilidade.
Para os diversos setores empresariais, criar e manter reservas naturais, além de contribuir para
a preservação da natureza, é uma iniciativa eficaz de direcionamento de investimentos em ações
ambientais efetivas, indo além do marketing ecológico propriamente dito.
Para as empresas do agronegócio, a presença de reservas do ambiente natural tem impacto
direto em suas atividades, pois contribui para o equilíbrio ecológico, com o controle biológico de

das empresas com

pragas e a conservação dos recursos hídricos. Uma RPPN agrega valor aos seus produtos e serviços – tanto de qualidade quanto de imagem. Esse resultado também acontece nos condomínios

os seus públicos
de interesse

residenciais que transformam uma parte de sua área em RPPN, valorizando assim seus terrenos.
Um empreendedor de pequeno porte pode criar uma empresa para gerir um negócio sustentável
em sua RPPN, desde que compatível com a sua finalidade – o ecoturismo, por exemplo.
Para as empresas, a constituição de uma RPPN pode abrir um novo espaço de relacionamento
com seus públicos de interesse, por vários meios: por desenvolver atividades de recreação, lazer
e de educação ambiental que envolvam a comunidade; por usar a RPPN como ambiente para
treinamento e integração de seus colaboradores; no desenvolvimento de pesquisas científicas
que promovam a geração de novos conhecimentos e trocas com o meio acadêmico, por envolver
as organizações não governamentais e os centros de pesquisa científicas; ou, ainda, quando a
RPPN está integrada a um mosaico de unidades de conservação, podendo participar dos órgãos
consultivos de gestão desses mosaicos.
A constituição de RPPNs também representa uma nova oportunidade de negócios para as
empresas, no quadro do movimento internacional para conter as mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global. A recuperação de ambientes florestais e a conservação de florestas
em pé – desde que documentadas nos planos de manejo das RPPNs – podem ser transformadas
em créditos de carbono por meio de projetos de sequestro de carbono da atmosfera. Esse é um
mercado emergente, que surgiu a partir do Protocolo de Quioto – o primeiro tratado internacional
entre os países, assinado em 1997, visando reduzir as emissões dos gases responsáveis pelo efeito
estufa –, e que tende a se definir melhor nos próximos anos, à medida que os países estabeleçam
uma nova agenda de ações e compromissos para conter o aquecimento global. No entanto, são
modalidades de negócios que vieram para ficar.
Por fim, propriedades que contenham uma RPPN contam com isenção do Imposto Territorial
Rural (ITR) referente à área da RPPN.
RPPNs Corporativas
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C a s o s d e S u c e s s o e m R e s e r va s Pa r t i c u l a r e s

A antiga Fazenda Americana
A Veracel Celulose adquiriu a área da atual
RPPN Estação Veracel em 1992 e, apesar de a

Estação

região do entorno já ser bem ocupada, a maior
parte de seus 6.069 hectares, cerca de 80%,
mantinha-se coberta por uma exuberante mata

Veracel

primária relativamente bem preservada, predominando a floresta ombrófila densa de terras
baixas. A área que deu origem à reserva, denominada Fazenda Americana, de 12 mil hectares,
fora comprada no início da década de 1960, por
um grupo de norte-americanos, como reserva

João Marcos Rosas

de mercado. Com o tempo, parte dessa reserva
“A RPPN Estação Veracel é a menina dos olhos da empresa, nossa

foi sendo invadida e, mais tarde, transformada

porta de entrada e também nosso cartão de apresentação” – é assim

em assentamentos de reforma agrária. A par-

que Eliane Sampaio Anjos, gerente de Sustentabilidade da Veracel

cela restante foi adquirida sucessivamente por

Celulose, faz uma primeira definição da importância da RPPN para

empresas de base florestal, até ser incorporada

a empresa. “As visitas institucionais começam pela Estação Veracel

a Florestas Rio Doce, então pertencente à Vale,

e também é nas suas instalações que realizamos a primeira imersão

que as vendeu para a Veracel Celulose.

do processo de integração dos profissionais
contratados”, acrescenta.
Isso acontece, segundo Eliane, porque a RPPN é uma boa expressão da política ambiental da Veracel. Com sede em Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia,
a Veracel é uma das maiores fabricantes de celulose de eucalipto do Brasil,
produzida a partir de árvores plantadas para essa finalidade. “Metade das terras
da empresa é ocupada com plantios de eucalipto para produzir celulose e a
outra metade destina-se à conservação ambiental. “São 104 mil hectares que,
em sua maior parte, são cobertos por matas nativas; 70% estão em avançado
estágio de regeneração. Para cada hectare plantado de eucalipto, há um hectare de vegetação nativa preservada”, completa David Fernandes, gerente de
Tecnologia Florestal.
A Veracel adota a técnica de plantio em mosaico, intercalando os talhões
de eucalipto com áreas de vegetação nativa, formando corredores ecológicos
para a circulação da fauna e a dispersão de sementes, estimulando assim a con-

A Estação Veracel foi reco-

As reservas
contribuem para
o controle biológico
de pragas e
conservação dos
recursos hídricos

servação da biodiversidade. Para a empresa, a presença dessas áreas também
traz benefícios para o negócio, pois contribui para o controle biológico de pragas e conservação dos
recursos hídricos.
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nhecida como RPPN em 1998. É
a maior reserva privada do Nordeste, abrigando mananciais importantes para o abastecimento
dos municípios da Costa de
Descobrimento, como parte das
Bacias dos Rios dos Mangues, do
Ronca Água e do Camurugi. Já
foram mapeadas em suas terras
115 nascentes, como a do Rio
Jardim e a do Rio Mutari, que
tem grande valor histórico, pois
foi identificado como o usado
para abastecer de água doce a
esquadra de Pedro Álvares Ca-

bralao chegar à costa brasileira.
Dois anos depois, junto com outras uni-

Além da Estação Veracel, localizada no município de Santa Cruz Cabrália, a 12 quilômetros

dades de conservação da região – os parques

de Porto Seguro (BA), a organização mantém mais cinco áreas de alto valor de conservação, com

nacionais do Pau-Brasil, do Monte Pascoal e do

potencial para serem transformadas em RPPNs. São terras com grande biodiversidade, que so-

Descobrimento; a Reserva Biológica de Sooreta-

mam 3.519 hectares, se localizam próximas a outras áreas de conservação e prestam importantes

ma e a Reserva Florestal de Linhares – foi reco-

serviços ambientais, como a conservação dos recursos hídricos e da biodiversidade. Essas terras

nhecida pela Unesco como Sítio do Patrimônio

também abrigam espécies de grande valor econômico e cultural para as comunidades do entorno,

Mundial Natural, título que identifica as áreas

como a piaçava, tradicionalmente utilizada nas estratégias de geração de renda dos moradores da

mais importantes do patrimônio natural exis-

região com a produção de artesanato.

tente em nosso planeta.

Reservas Particulares do Patrimônio Natural da Mata Atlântica

A Estação

Intenso uso público
O coordenador da Estação Veracel, Carlos André
Santos, comenta que todas as atividades de uso público
previstas no plano de manejo da RPPN são realizadas ple-

em parcerias com o Ibama, o ICMBio e a Polícia
Militar. Conta com uma equipe de vigilância
própria, pessoal e equipamentos fornecidos

destaca-se entre

pela empresa e também com o apoio dos moradores do seu entorno, para quem a RPPN já é

namente e com sucesso. A educação ambiental e a visitação são bons exemplos. A Estação recebe visitas agendadas de grupos até 45 pessoas, que têm a oportunidade
de entrar em contato com a natureza, em passeios monitorados pelas trilhas da reserva, ouvir o som da mata,
reconhecer espécies vegetais e de pequenos animais e
perceber as interações que ali acontecem.

as 20 áreas com

uma referência. Os 19 funcionários da reserva
são moradores da região, o que contribuiu para
reforçar laços com o lugar.

maior diversidade
arbórea do mundo

Capacitação de professores da

A equipe da RPPN promove a capacitação de profes-

região na técnica de vivência com

sores na técnica de vivência com a natureza, estimulando-os a realizar atividades de educação ambiental

a natureza. No alto, da página

com seus alunos. No ano passado, 3.900 pessoas visitaram as trilhas e os espaços interativos da reserva, com

anterior, harpia da Mata Atlântica

forte presença de escolas e universidades da região, além de organizações da comunidade, como igrejas e
associações de moradores.
A realização de pesquisas que resultem novos conhecimentos sobre a biodiversidade da Mata Atlântica
é outra atividade sistemática desenvolvida na RPPN. A organização mantém um canal aberto para receber
propostas de pesquisadores e entidades e conta com um Comitê de Pesquisas para avaliar os projetos apresentados, que podem vir a ser financiados ou apoiados. O Comitê é formado por representantes da empresa e
da RPPN, bem como por organizações externas, de reconhecida importância por seus estudos e atividades: as
ONGs Conservação Internacional (CI) e o Instituto Bioatlântica (Ibio); a Universidade Estadual Santa Cruz (UESC);
o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) ligado ao Ministério do Meio Ambiente.
A RPPN Estação Veracel dispõe de um centro de pesquisa com estrutura para receber até 12 pesquisadores simultaneamente, equipado com um laboratório e um herbário.
Um dos projetos em curso é o Harpia na Mata Atlântica, iniciado em 2007 e desenvolvido em
parceiras com a SOS Falconiformes, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), ICMBio, a
de Pesquisas Espaciais (Inpe). São realizados estudos sobre as harpias que habitam os fragmentos florestais da Estação Veracel e de outras unidades de conservação da região, como a Estação Ecológica

Clio Luconi

Associação Brasileira dos Falcoeiros e a Preservação de Aves de Rapina (ABFPAR) e o Instituto Nacional

do Pau-Brasil e o Parque Nacional do Pau-Brasil, bem como desenvolvidas ações para sensibilizar a
população do entorno sobre a importância dessa espécie e de sua conservação. O projeto já reintroduziu duas harpias na natureza, sendo que uma delas foi mantida em cativeiro por um ano, fato
considerado inédito no mundo.
Outro projeto em andamento é o de Monitoramento de Mamíferos de médio e grande portes nas áreas
da Estação Veracel, estudo iniciado em dezembro de 2007. Por meio de armadilhas fotográficas, já foram
identificadas 16 espécies de mamíferos, como a paca (Cuniculus paca), o caititu (Tayassu tajacu), a onça-parda
(Puma concolor), o quati (Nasua nasua) e outras já citadas. Os insetos da Mata Atlântica são o tema de outro
estudo, desenvolvido desde abril de 2008, em parceria com o Instituto de Pesquisas Florestais (Ipef ) e a
Universidade Estadual Paulista (Unesp). Além de conhecer as espécies e entender sua dinâmica, o estudo
pretende estruturar uma coleção entomológica de referência na reserva e outra no Centro de Visitantes.

A RPPN mantém ainda um intenso programa de proteção física da biodiversidade, em que os maiores desafios são conter a caça e o extrativismo clandestinos e a prevenção de incêndios, realizando-os

Clio Luconi

Boa vizinhança
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O Centro de Visitantes (ao lado) e alguns
pássaros da reserva, como o beija-florbalança-rabo-canela (primeira foto,
abaixo) e andorinha-do-mato

A vizinhança da reserva é constituída por
famílias de produtores rurais, população urbana
de baixa renda, uma reserva indígena de descendentes dos pataxós, e outras unidades de conservação. Para estreitar esses relacionamentos,
a Veracel promove o Programa Boa Vizinhança,
que inclui as atividades de educação ambiental
com as escolas do entorno, convites às pessoas
da comunidade para conhecerem o trabalho
desenvolvido na reserva e, sempre que solicitada,
atividades de transferência de tecnologias. Um
ramento e combate a incêndios realizados com
representantes da comunidade indígena ou de
outras unidades de conservação.
Diversidade biológica

João Marcos Rosa

bom exemplo são os treinamentos para monito-

jatobá (Hymenaea sp). A região já foi chamada de “hiléia baiana”, uma vez que, paralelamente aos elementos

A Estação destaca-se entre as 20 áreas com

típicos da Mata A tlântica, apresenta espécies com características da Floresta Amazônica, como o ingá-mirim

maior diversidade arbórea do mundo. São 308 es-

(Ingá sp) e a sapucaia (Lecythis sp). Abriga também grande variedade de árvores lenhosas, de palmeiras, de

pécies, incluindo exemplares centenários de pau-

orquídeas, variados tipos de helicônia e bromélia.

brasil (Caesalpinia echinata), jacarandá (Dalbergia

A RPPN ainda detém grande parte da biodiversidade original, apesar do intenso desmatamento ocorri-

nigra), pequi-preto (Caryocar edule Cassaretoo) e

do na região até a década de 1980. Já foram catalogadas 445 espécies de vertebrados, 37 delas ameaçadas
de extinção, sendo que 54 são exclusivas da Mata Atlântica.
Em suas matas vivem 39 espécies de mamíferos, alguns de grande porte, como a onça-pintada (Panthera onca), a jaguatirica (Leopardus pardalis), o veado-mateiro (Mazama americana) e a anta (Tapirus terrestris).
Os primatas que ocorrem na reserva estão ameaçados de extinção, como o sagui-da-cara-branca (Callithrix
geoffroyi), macaco-preto (Cebus robustus) e guigó (Callicebus melanochir).

João Marcos Rosa

Já foram catalogadas 307 espécies de aves na RPPN, das quais 21 estão ameaçadas de extinção e 32 são
endêmicas da Mata Atlântica. A Sociedade Internacional para Conservação de Aves (BirdLife/Save) considera
a Estação Veracel importante para a conservação de aves no Brasil por abrigar significativas populações de
espécies globalmente ameaçadas e outras de interesse para a conservação. Destacam-se a harpia (Harpia
harpyja), maior ave de rapina das Américas, o macuco (Tinamus solitarius) e o papagaio-chauá (Amazona
rhodocorytha), a cotinga (Cotinga maculata) e o beija-flor-balança-rabo-canela (Glaucis dorhnii).
A recente descoberta na reserva de duas novas espécies de anfíbios do gênero Hyla e os registros
realizados que aumentam a distribuição geográfica de outras tornam a Estação Veracel uma peça-chave
na conservação dos anfíbios no extremo sul baiano. Até agora, ali já foram identificadas 52 espécies de
João Marcos Rosa

anfíbios e 53 de répteis.
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RPPN Estação Veracel Porto Seguro (BA) Veracel Celulose
www.veracel.com.br/veracruz/pt/estacao.htm
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Fazenda

Macedônia,

da Cenibra

Em novembro de 2009, monitores que trabalham na RPPN Fazenda Macedônia, da Celulose
Nipo-Brasileira (Cenibra), observaram seis filhotes
de jacutinga (Pipile jacutinga), acompanhados
de aves adultas. Eram os primeiros filhotes da
Divulgação

espécie nascidos em vida livre, de aves criadas
em cativeiro e que haviam sido reintroduzidas
na natureza – um fato inédito no Brasil. Desde
1981 a espécie não era mais avistada na região – a última vez foi no Parque Estadual do Rio Doce, próximo à Fazenda Macedônia.
A volta dessas grandes aves naturais da Mata Atlântica ao leste mineiro é resultado do Projeto Mutum, de Reintrodução de Aves Silvestres Ameaçadas de Extinção,,

Um espaço de
relacionamento
com a comunidade
e um campo
de estudos da
biodiversidade

desenvolvido na RPPN Fazenda Macedônia há 20 anos, em parceria com a Socieda-

o Ibama realizasse em tempo
recorde o reconhecimento da
RPPN”, completa Rivelli.
O diretor-presidente da
Cenibra, Fernando Henrique
da Fonseca, considera que
a RPPN é uma expressão do
efetivo compromisso da empresa com o meio ambiente.
“Nossos projetos e iniciativas
promovem a geração de renda, o desenvolvimento social
e a preservação da biodiversi-

de de Pesquisa do Manejo e da Reprodução da Fauna Silvestre – Crax, e motivo de orgulho para a equipe

dade, comprovando que estamos no caminho

da RPPN e da Cenibra.

da sustentabilidade. Estou convicto de que o

Os primeiros dez casais de jacutinga foram reintroduzidos nas matas da Fazenda Macedônia em

sucesso de nossas diversas ações socioambien-

2003. Depois, mais sete casais ganharam a liberdade, espalhando-se para outros fragmentos de mata

tais, como a RPPN Fazenda Macedônia, deve-se

nativa próximos, no leste de Minas Gerais, às margens do Rio Doce.

ao fato de o nosso foco não estar apenas nas

Esse e outros projetos desenvolvidos na Fazenda Macedônia fazem da RPPN um espaço de relaciona-

questões de mercado. As iniciativas do presen-

mento da Cenibra com a comunidade e um campo de estudos da biodiversidade e de novas técnicas de

te são passos fundamentais para a construção

manejo florestal coerentes com sua vocação conservacionista.

de um mundo melhor para todos”, comenta.

Inaugurada em 1973, a Cenibra possui 255,7 mil hectares de terras, dos quais, 50% são ocupados por
florestas plantadas de eucaliptos e cerca de 40% são áreas de reserva legal e áreas de preservação permanen-

Projeto Mutum

te. Localizada na margem direita do Rio Doce, nos municípios de Bugre e Ipaba (MG), a Fazenda Macedônia

Com duas décadas de atividades na Fazenda

destina uma parcela de suas terras ao cultivo de eucalipto. No entanto, metade de seus 3 mil hectares é

Macedônia, o Projeto Mutum, de reintrodução de

coberta por florestas nativas, consideradas um dos principais remanescentes de Mata Atlântica no Estado.

aves silvestres ameaçadas de extinção em seu há-

Parte dessa floresta, uma área de 560 hectares, foi constituída como RPPN.

bitat natural, é uma referência para a comunidade

Para José Geraldo Rivelli, diretor executivo do Instituto Cenibra e um dos idealizadores da RPPN, a relação

científica e valeu à Cenibra o Prêmio Minas Ecolo-

harmoniosa entre um significativo remanescente florestal nativo de Mata Atlântica e áreas cultivadas com

gia, em 1996. Seus resultados são bem evidentes,

o eucalipto, e a necessidade de mostrar à sociedade essa relação possível e conciliadora, foram as principais

pois aves raras ou há muito desaparecidas das ma-

força motivadora da criação da unidade de conservação. “A proximidade com o Parque Estadual do Rio Doce

tas mineiras, como o mutum-do-sudeste, o macu-

e com a fábrica, e a localização às margens do Rio Doce, aliado ao alto grau de conservação, fizeram com que

co, o jaó, a capoeira, o inhambuaçu, o jacuaçu e
RPPNs Corporativas
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Visitas guiadas de

a jacutinga, atualmente já podem ser avistadas e até se reproduzem naturalmente na mata. Até o momento

alunos das escolas locais

já foram registrados 76 filhotes de mutum-do-sudeste nascidos na RPPN, cuja reprodução já se encontra na

contribuem para estreitar

quarta geração dos casais reintroduzidos.

laços com a comunidade.
Na página anterior, o
mutum, ave ameaçada de
extinção, reintroduzida em
seu ambiente natural

A obtenção das matrizes, a reprodução e a multiplicação dos estoques de aves em cativeiro são
realizadas na sede da Crax, organização parceira que acompanha e dá suporte técnico e metodológico
para todas as fases do projeto. Na RPPN, as aves passam por um grande viveiro especialmente construído no meio da mata para sua adaptação e posterior soltura – todas são anilhadas para monitoramento.
Naturais da Mata Atlântica, essas aves são dispersoras de sementes e essenciais à manutenção da
biodiversidade e conservação do bioma. A importância do programa o transforma em um foco das
atividades de educação ambiental e comunicação. As aves também contribuem para estreitar as rela-

Divulgação

ções com os proprietários do entorno, já que sua dispersão natural quando soltas leva as atividades de
monitoramento do programa para além dos limites da Fazenda Macedônia.
Relacionamentos

As aves são

As atividades da RPPN incluem, ainda, outros programas de relacionamento empreendidos pela Cenibra
em todas as suas áreas de atuação. Entre eles, o Projeto
Portas Abertas, desenvolvido desde 2002, com o objetivo de estreitar o contato com as comunidades por meio

dispersoras de
sementes e essenciais

de visitas de escolas, entidades, ONGs, autoridades e
outros públicos de interesse. Na RPPN são realizadas atividades de educação ambiental e de sensibilização para
a importância da conservação da biodiversidade para
esses diferentes públicos. É o caso do Programa Escola

para manter a
biodiversidade

de Vida, de conscientização ambiental e de capacitação de professores das séries iniciais de ensino para
trabalharem os temas da conservação ambiental e respeito à natureza com seus alunos.

Divulgação

O Projeto Vizinho Legal é um meio pelo qual a equipe da empresa promove troca de informações, a
difusão de orientações técnicas úteis no dia a dia das fazendas próximas à reserva, com ênfase à prevenção
aos incêndios florestais e à sensibilização para os programas de conservação.
Proteção e monitoramento
A RPPN Fazenda Macedônia conta com cinco monitores florestais que desempenham as atividades cotidianas da reserva e a manutenção de seus programas, como a alimentação suplementar e o
monitoramento das aves reintroduzidas na mata; contando com o apoio de um biólogo da Crax para a
condução dos trabalhos de campo. A equipe da RPPN participa das atividades de vigilância e proteção
da fauna e da flora, responsável por coibir a caça e a pesca, pela prevenção de incêndios florestais, bem
como pelo monitoramento das atividades de recuperação da mata ciliar às margens do Rio Doce.
Infraestrutura
A sede da RPPN conta com um auditório, alojamento para pesquisadores, um espaço para o desenvolvimento de atividades lúdicas e de educação ambiental, trilha ecológica interpretativa, um viveiro de
mudas de espécies nativas da Mata Atlântica; horta, pomar e um viveiro onde está exposto um casal de
cada uma das espécies reintroduzidas.
Mantém ainda um paiol ecológico, no qual estão expostos armadilhas e utensílios utilizados por
caçadores para captura de animais silvestres.
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Vista aérea da Fazenda Macedônia: plantio de eucalipto
em mosaicos permite a formação de corredores ecológicos
ligando os fragmentos da vegetação nativa
Divulgação

Divulgação

Matas nativas conservadas
Reconhecida pelo Ibama em 1994, a RPPN
Fazenda Macedônia localiza-se na Bacia hidrográfica do Rio Doce, considerada área prio‑
ritária para a conservação da biodiversidade no
Estado de Minas Gerais. Composta em sua maioria de matas nativas bem preservadas, estão classificadas como floresta estacional semidecidual
submontana, pois metade das árvores perde suas

Há 20 espécies de mamíferos de médio e grande protes na RPPN e no seu entorno, duas delas ame-

folhas nas estações secas. Pesquisas realizadas na

açadas de extinção – o sauá (Callicebus personatus), um macaco considerado vulnerável em Minas Gerais,

reserva já identificaram 149 espécies arbóreas, en-

e a jaguatirica (Leopardus pardalis), felino vulnerável no Brasil e criticamente em perigo no Estado. Todas as

tre elas, algumas ameaçadas de extinção, como a

espécies registradas dependem direta ou indiretamente de ambientes florestais para obtenção de recursos

gonçalo-alves ou aroeira-preta (Astronium fraxini-

necessários a sua sobrevivência. Quatro delas também têm seu hábitat associado com áreas úmidas, como

folium) e o jacarandá-da-bahia (Dalbergia nigra).

córregos, rios ou brejos: o mão-pelada (Procyon cancrivorus), da família do guaxinim; a jaritataca, ((Conepatus

Os estudos de avifauna na fazenda e arre-

chilensis Amazonicus), uma espécie de gambá; a capivara (Hydrochaeris hydrochaeris) e a paca (Cuniculus paca).

dores constataram a presença de 148 espécies

Foram registradas 15 espécies de anfíbios, todas pertencentes à ordem Anura, que inclui sapos, rãs

de aves, o que representa 18,9% das espécies

e pererecas. Mas esse número é considerado provisório, pois as pesquisas foram realizadas na estação

catalogadas em Minas Gerais. Entre elas, al-

seca – a ocorrência de tais espécies é mais provável de ser detectada durante períodos chuvosos, época

gumas são ameaçadas de extinção ou vulne-

de sua reprodução. Embora o inventário preliminar não tenha identificado répteis na fazenda, existem

ráveis, como o macuco (Tinamus solitarius), o

testemunhos de sua existência, como a serpente papa-pinto (Pseustes sulphureus) e o lagarto teiú (Tupi-

jaó (Crypturellus n. noctivagus), o mutum-do-

nambis merianae) e o jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris).

sudeste (Crax blumenbachii), a capoeira ou uru
(Odontophorus capueira), a jacutinga (Pipile jacutinga) e o jacuaçu (Penelope obscura).

RPPN Fazenda Macedônia

Ipaba (MG) Cenibra S.A. www.cenibra.com.br
RPPNs Corporativas
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getação nativa e da biodiversidade a ela associada resulta num equilíbrio biológico benéfico para
as florestas plantadas”, comenta Luiz Cornacchio-

Parque das

ni, gerente executivo de Relações Institucionais
da Suzano Papel e Celulose e um dos idealizado-

Neblinas,

res do Instituto Ecofuturo. Entre essas áreas de reserva, a empresa identificou aquelas de alto valor
de conservação. É o caso do Parque das Neblinas,
cuja RPPN está em fase final de reconhecimento.
A Suzano também deu início à constituição de

da Suzano

uma nova RPPN, em áreas de reservas próximas
à sua unidade industrial no extremo sul da Bahia,
no município de Mucuri.
“Para nós, o Parque das Neblinas e sua RPPN
são importantes como centro de pesquisa, pois

Encravado na Mata Atlântica, no limite dos municípios de Mogi das Cru-

atualizam o conhecimento da empresa sobre

zes e Bertioga, em São Paulo, entre a Serra do Mar e o início do planalto,

a biodiversidade e sobre o manejo de florestas

o Parque das Neblinas é um exemplo exuberante dos bons resultados de

nativas. O parque também é um meio de estrei-

uma ação empresarial pautada pela conservação ambiental. Formado a

tarmos o relacionamento com a comunidade,

partir de fazendas pertencentes à Suzano Papel
Divulgação

e Celulose e administrado em comodato pelo
Instituto Ecofuturo, o parque tem 2.800 hectares e abriga a RPPN Ecofuturo, de 518 hectares.
Sua umidade e altitude são os responsáveis pelas fortes neblinas que envolvem a
região e dão nome ao parque.
Toda essa área foi, no passado, coberta por floresta ombrófila densa, típica das
regiões tropicais de clima quente, como o vizinho Parque Estadual da Serra do Mar.
Ao longo do século XX, porém,, o espaço onde hoje fica o parque foi praticamente
todo desmatado. Nas décadas de 1940 e 1950, a maior parte de suas florestas foi
transformada em carvão, usado para alimentar uma siderúrgica da cidade de Mogi
das Cruzes ou a produção de gasogênio, combustível que substituiu a gasolina
durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da drástica redução da mata nativa,
teve início o plantio de eucalipto destinado a manter a produção de carvão.
A Suzano comprou a área na década de 1960, quando começou a produzir

seja por ações conjuntas em

Um centro de
pesquisa de manejo
florestal e um
novo canal de
relacionamento
com a comunidade

celulose a partir do eucalipto, e manteve os talhões de plantio por mais de 20 anos.

18

defesa da biodiversidade, ou
por oferecer um espaço de
vivência com a natureza perto de dois grandes centros
urbanos nos quais estamos
presentes, como Mogi das
Cruzes e São Paulo”, relata
Paulo Groke, responsável
pela implantação da estratégia de manejo florestal que
culminou com a criação do
Parque das Neblinas, do qual
foi o idealizador.
O parque e a RPPN

A grande transformação ocorreu nos anos 1980, quando a empresa adotou um modelo de produção base-

O parque tem sua origem numa parcela

ado em zoneamento ambiental, que distingue as áreas ambientalmente mais sensíveis ou impróprias para o

da Fazenda Sertão dos Freires, na época ava-

plantio de eucalipto por diferentes motivos, mantendo a eucaliptocultura apenas nas áreas onde o impacto

liada como mais indicada para a conservação

ambiental possa ser considerado aceitável.

ambiental do que para a eucaliptocultura. Seu

Em consequência dessa política, a Suzano ampliou suas áreas protegidas, que, até o final de 2009, re-

clima quente e úmido, a presença de frag-

presentavam cerca de 40% de seus 570 mil hectares distribuídos entre São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Minas

mentos de mata nativa e a vizinhança com o

Gerais e Maranhão. O mesmo conceito está presidindo a atual expansão da empresa nos Estados do Mara-

Parque Estadual da Serra do Mar, com grandes

nhão e do Piauí.

extensões de florestas, favoreceram a regene-

“Planejamos o uso do solo de modo a interligar essas áreas de reserva, que vão intermediando os talhões

ração da vegetação nativa. Em alguns antigos

de plantio, por meio de corredores para a livre circulação da fauna e dispersão de sementes. A presença da ve-

talhões, o eucalipto não colhido criou um

Reservas Particulares do Patrimônio Natural da Mata Atlântica

ambiente mais favorável à recuperação da fauna e
da flora do que aconteceria em áreas totalmente
desprovidas de vegetação. No final dos anos 1990,
a empresa transformou a área no Parque das Ne-

O Parque das Neblinas

A floresta em diferentes
estágios de recuperação e trilha
entre as árvores.

Dissemina o conceito

Na página anterior,

blinas, que passou a ser administrado pelo Instituto Ecofuturo, ONG criada por iniciativa da Suzano,
cuja missão é a produção e divulgação de conhecimentos e tecnologias que promovam uma cultura
individual e coletiva de sustentabilidade.

as neblinas do parque

de manejo sustentável
da floresta pela

O parque hoje abriga florestas em diferentes estágios. “Temos desde estágios iniciais de sucessão até
áreas praticamente restauradas”, avalia Guilherme Dias,

comunidade

gestor do Parque das Neblinas. A área mais preservada foi transformada na RPPN Ecofuturo.
O parque como um todo serve de zona de amortecimento ao Parque Estadual da Serra do Mar, a
unidade de conservação mais importante da Mata Atlântica. Um de seus relevantes serviços ambientais
é a conservação da bacia do Rio Itatinga, pois praticamente todas as nascentes encontram-se nessas
áreas protegidas.
A valorização da floresta em pé
O Instituto Ecofuturo desenvolve uma abordagem da conservação ambiental socialmente proativa,
envolvendo a comunidade local. “Difundimos novas ideias de manejo que contribuam para que os proprietários de terras e a comunidade como um todo valorizem a floresta em pé”, diz Guilherme. Um bom
exemplo é o trabalho junto aos proprietários da região para a conservação da palmeira-juçara (Euterpe
a polpa do fruto da palmeira-juçara também pode ser vendida na tigela ou usada para sorvetes, doces
e sucos. É mais rentável que a extração do palmito, com a vantagem de ser sustentável, pois mantém a
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edulis), focado no aproveitamento da polpa do fruto. Semelhante em sabor e aparência à polpa do açaí,

palmeira viva e não retira todos os frutos.
Outra forma de trabalhar com a comunidade para a conservação ambiental é a formação de monitores para o ecoturismo, já que essa é a grande vocação da região próxima ao litoral e à Serra do Mar, um dos
últimos fragmentos cobertos por densa floresta atlântica do Estado de São Paulo. “Existem muitos locais
na Mata Atlântica que podem ser explorados pelo ecoturismo. Trata-se de um uma atividade que pode ser
feita sem impacto significativo na biodiversidade”, comenta Guilherme.
O Parque das Neblinas também está aberto a visitas agendadas e pode abrigar atividades de treinamento ou ecoturismo planejadas por empresas, escolas, entidades ou agências. Conta com um circuito
de trilhas que totalizam cerca de 5 quilômetros de extensão, com duas passarelas suspensas entre as
árvores. O Rio Itatinga, com suas águas cristalinas e algumas corredeiras, propicia passeios de caiaques
e bons mergulhos.
O Centro de Visitantes dispõe de um auditório com capacidade para 40 pessoas, banheiros, guardavolumes e espaço para alimentação. A equipe permanente é de 6 funcionários e cerca de 20 prestadores de
serviços – cozinha, limpeza, vigilância, manutenção de estradas –, todos moradores da comunidade.
A recuperação da biodiversidade

çadas, tais como: a canela-sassafrás (Ocotea pretiosa), a canela-preta (Ocotea catharinensis), e a samambaiaçu-
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O Parque das Neblinas abriga entre 200 e 230 espécies arbustivas e arbóreas, das quais cerca de 100 são
capazes de colonizar os talhões de eucalipto. Algumas árvores constam da lista brasileira de espécies amea-
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imperial (Dicksonia sellowiana). Fora dessa lista, mas criticamente ameaçada pela exploração predatória, está a
palmeira-juçara (Eutherpe edulis), considerada uma espécie-chave para a biodiversidade, pois fornece alimento para um grande número de animais, durante boa parte do ano. Essa palmeira vem sendo recuperada na
área do parque por meio de plantio em pontos estratégicos.
Já foram registradas no parque 35 espécies de mamíferos de médio e grande porte, sendo que 17 se
encontram sob algum grau de ameaça de extinção. Entre estes estão a cuíca-d’água (Chironectes minimus),
o tamanduá-mirim (Tamandua tetradctyla), o tatu-de-rabo-mole (Cabassous spp.); o mão-pelada (Procyon
cancrivorus); a lontra (Lontra longicaudis); a anta (Tapirus terrestris), o cateto (Pecari tajacu); o jaguarundi ou
gato-mourisco (Herpailurus yagouaroundi), o gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus), a jaguatirica (Leopardus pardalis), a suçuarana ou onça-parda (Puma concolor) e a onça-pintada (Panthera onca). A ausência
de algumas espécies características do bioma também é marcante, como a do queixada (Tayassu pecari); do
macaco-sauá (Callicebus personatus) e do gato-maracajá (Leopardus wiedii), indicando que a recuperação da
biodiversidade ainda não é plena.
Das dez espécies de peixes coletadas no parque, quatro estão na lista das espécies brasileiras ameaçadas

A canoagem no Rio Itatinga
em meio à floresta é uma das
opções de lazer e convívio
com a natureza no Parque
das Neblinas

de extinção – são dois tipos de lambaris (Coptobrycon bilineatus e Glandulocauda melanogenys); o cascudinho
(Pseudotocinclus tietensis) e do bagrinho (Taunaya bifasciata).
Já foram registradas 226 espécies de aves no parque e arredores, sendo 25 consideradas endêmicas da
Mata Atlântica e 9 em situação vulnerável. Nessas duas categorias estão a choquinha-da-serra (Drymophila
genei) e o entufado (Merulaxis ater). Entre as não endêmicas em situação vulnerável ou ameaçadas consta o
macuco (Tinamus solitarius) e a araponga (Procnias nudicollis), além do pavó (Pyroderus scutatus), ave rara e em
perigo de extinção.
Das 47 espécies de anfíbios anuros encontrados no parque, duas (Paratelmatobius sp. e Leptodactylus sp.)
eram desconhecidas para a ciência e estão em fase de descrição.

RPPN Ecofuturo Parque das Neblinas

Mogi das Cruzes (SP) Instituto Ecofuturo

Suzano Papel e Celulose www.ecofuturo.org.br/parque-das-neblinas
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não lhe despertavam atenção especial: “Era uma
questão distante. No entanto, essa presença da
RPPN no loteamento e as tarefas necessárias

Reserva

para o seu gerenciamento despertaram meu in-

Ibirapitanga

teresse e me tornei um ambientalista dedicado
e militante, o que também vem acontecendo
com outros moradores, que dedicam tempo e
trabalho voluntário para isso”.
Loteamento e reserva ambiental
O projeto foi aprovado depois de nove
anos de tramitações pelos órgãos ambientais.
O Residencial Terras Altas e a RPPN Rio dos Pi-

A Reserva Ibirapitanga é um empreendimento ori-

lões correspondem à primei-

ginal, orientado para conciliar o desenvolvimento

ra das quatro fases previstas

do espaço urbano com a proteção ambiental. A
proposta surgiu há cerca de 15 anos, quando um
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grupo de empresários liderados pelas incorporadoras Scopel, Cipasa e Atuarq (hoje, Seosa, Curb
e Wincorp, respectivamente) formou o consórcio
para desenvolver um projeto imobiliário na Fazenda Rio dos Pilões, do empresário Silvano Raia, no município de Santa Isabel.
Localizada a 60 quilômetros da capital paulista, a área, de 2.200 hectares,
apresentava vastas porções de vegetação nativa preservada e de grande beleza
cênica, mescladas com áreas degradadas, resultantes de pastagens e talhões de
plantio de eucalipto. No entanto, sua localização na Área de Proteção de Mananciais (APM) da Região Metropolitana da Grande São Paulo e na Área de Proteção
Ambiental (APA) da Bacia do Rio Paraíba do Sul apresentava sérias limitações para
urbanização. Cerca de 80% do município de Santa Isabel, com sua profusão de
rios, riachos, córregos, lagos, nascentes, minas e olhos-d’água, tributários da Bacia
do Rio Jaguari, afluente do Paraíba do Sul, é área de proteção de mananciais.

Um loteamento
residencial e
a preservação
permanente de
uma área de
alto valor de
conservação

de implantação da Reserva
de Ibirapitanga. O loteamento compreende uma área
de 151 hectares, dividida em
845 lotes, organizados em
três módulos residenciais.
No entremeio dos módulos,
há uma área de convivência,
em que se encontra a sede
da associação; um espaço
reservado para um Centro
de Interpretação Ambiental,
e diversos equipamentos
esportivos e de lazer. Guarnecendo o conjunto de
módulos, há a estrutura de

Em função dessas características, os empresários apresentaram à Secretaria do Meio Ambiente do

recepção e segurança da reserva, a estação

Estado de São Paulo uma proposta de licenciamento ambiental especial, que consistia basicamente

de tratamento de água, um grande terreno re-

em fazer um loteamento na área degradada da Fazenda Rio dos Pilões, conservando as áreas de matas

servado para a construção de um clube social,

nativas preservadas. A ocupação seria paulatina, conforme a demanda do mercado imobiliário, sendo

espaço para um centro hípico, e mais seis gran-

que, da área total da fazenda, seriam urbanizados 440 hectares; os 1.760 hectares restantes, 80% da área

des lotes para instalações comerciais ou outras

total, seriam transformados em Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs).

finalidades a serem decididas futuramente.

“Foi uma solução criativa, que viabilizou um empreendimento residencial num local de ocupação

A RPPN tem 407 hectares e foi doada pelos

restrita e que garantiu a proteção permanente de uma área de alto valor de conservação, que poderia

incorporadores à Associação dos Proprietários

vir a se degradar pelo fracionamento, pela invasão, caça e extração florestal”, comenta Adelmo Sampaio,

em Reserva Ibirapitanga – uma das condicio-

presidente da Associação dos Proprietários em Reserva do Ibirapitanga (Apri).

nantes do licenciamento ambiental –, que, as-

A reserva ambiental valoriza o loteamento que, por sua vez, tem interesse em mantê-la, além de

sim, além de administrar o condomínio, é res-

contar com uma estrutura que permite dividir os custos do manejo. “Saber que estamos morando em

ponsável pela gestão da RPPN, garantindo sua

sintonia com a natureza e que estamos contribuindo para a sua preservação e recuperação nos traz um

infraestrutura, fiscalização e manejo ambiental.

conforto moral”, diz Adelmo. Ele lembra que, antes de se envolver nesse projeto, os problemas ambientais

Quando as três próximas etapas previstas do
RPPNs Corporativas
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O loteamento mantém uma

projeto forem implantadas, devem ser criadas outras três RPPNs, que somarão 1.353 hectares, e tam-

área de convivência

bém serão doadas à Apri.

comum para todos os
moradores e é responsável
pela gestão da RPPN, que
abriga nove nascentes

A primeira RPPN
A RPPN Rio dos Pilões foi reconhecida em 1999 pelo Ibama e está integrada ao Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar, numa região de transição entre a Serra do Mar e os campos do planalto, com
predomínio de florestas ombrófilas estacionais, exuberantes nos meses quentes e úmidos da primavera
e do verão, perdendo parte das folhas no outono e no inverno. Uma parcela dessa vegetação foi supri-
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mida nas áreas da antiga fazenda, cedendo lugar às pastagens e aos talhões de plantio de eucaliptos,
áreas onde hoje estão sendo implantados os módulos residenciais.
Existem bolsões da reserva que invadem o espaço urbanizado, incorporadas ao paisagismo do loteamento, bem como áreas abertas à visitação, com trilhas
interpretativas. Alguns fragmentos são de acesso restrito,
destinados à preservação, com matas mais conservadas. É
nessa região que afloram as nove nascentes que alimentam o Lago de Ibirapitanga, que abastece a área residencial.

Já foram plantados
cerca de 200 mil

“Nossa primeira ação de recuperação da vegetação nativa foi justamente nas áreas urbanizadas, com o
replantio de 26 hectares distribuídos no entremeio das
quadras e dos terrenos do primeiro módulo do lotea-
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mento. De forma artesanal e sem adubação química, fo-

mudas, de mais de
120 espécies da Mata

ram plantados cerca de 200 mil mudas, de mais de 120
espécies da Mata Atlântica. Depois disso, começaram as
ações de adensamento das matas em torno das trilhas

Atlântica

que percorrem a reserva. “Nosso saldo atual é de 100 hectares de florestas já recuperados, e o trabalho
continua”, comenta Adelmo. Para realizar esse trabalho sem depender de terceiros, a Apri desenvolveu
seu próprio viveiro, com capacidade de produzir 7 mil mudas por mês.
Apesar da proximidade com centros urbanos, os inventários já realizados identificaram uma fauna
rica e variada, com 52 espécies de mamíferos, 125 de aves, 35 de peixes e 31 de anfíbios e répteis. Entre
eles, encontram abrigo na reserva animais considerados vulneráveis, como a lontra (Lontra longicaudis),
uma espécie de sagui (Callithrix sp.) e o macaco-sauá (Callicebus personatus), bem como cinco espécies de
felinos ameaçadas de extinção, entre elas a onça-parda (Puma concolor) e a jaguatirica (Leopardus pardalis).
Gestão e proteção
A Associação dos Proprietários em Reserva de Ibirapitanga tem a dupla função de administrar o
condomínio residencial e gerir a RPPN, o que envolve a fiscalização contra a caça e a extração ilegal de
madeira, proteger os cursos d’água, realizar o manejo da floresta, com atividades de recuperação em
algumas áreas e de adensamento de outras.
Para isso, conta com equipe profissional dedicada, com 31 funcionários, além do trabalho voluntário
de uma equipe que gira em torno de 25 pessoas, moradores que abraçam a causa ambiental. Sua brigada
de incêndio é uma boa expressão dessa confluência de interesses, pois é formada por voluntários, reunindo associados, empregados e prestadores de serviços – todostreinados e atualizados periodicamente.
A RPPN conta, ainda, com a colaboração de 40 integrantes da Cooperativa de Serviços de Santa Isabel, que
executam trabalhos pontuais. Atividades como plano de manejo, inventários de fauna e flora, monitoramento
periódico das águas profundas, superficiais e correntes, são realizadas por consultorias especializadas.
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Ação na comunidade
Desde sua constituição, a Apri vem trabalhando para despertar na comunidade local e nos próprios
moradores de Ibirapitanga o interesse em manter e conservar a RPPN, tanto por meio de ações de
educação ambiental quanto por atividades voltadas para a geração de trabalho e renda direcionada
para os moradores.
Promoveu a extensão da Cooperativa de Serviços de Santa Isabel à região do loteamento para
organizar a prestação de serviços de plantio e calçamento das vias. Formou monitores ambientais entre
jovens da região para atuarem nas atividades de visitação à reserva e, por meio de parcerias diversas,
capacitou moradores para as atividades de reflorestamento, coleta de sementes, viveiros, manutenção
de trilhas, construção civil, etc. Além disso, cedeu apoio técnico e material para a constituição de uma
horta comunitária nos limites do loteamento, para abastecer a demanda local e o mercado, gerida pela
cooperativa em benefício de seus associados.
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Outras atividades estão começando a sair dos planos para ser tornar realidade, como o Programa
de Educação Ambiental, que envolve a estruturação de um Centro de Interpretação Ambiental; a preparação de um curso de educação ambiental e sensibilização; a organização das trilhas interpretativas; e
a implantação de roteiros de visitação temáticos – um sobre o ciclo da água, outro sobre o ciclo das árvores. A equipe da associação também está alinhavando um convênio com a Prefeitura de Santa Isabel
para levar os alunos das escolas públicas a conhecerem a Reserva de Ibirapitanga, por meio de visitas
monitoradas, como parte de suas atividades de educação ambiental.

RPPN Rio dos Pilões Santa Isabel (SP) Residencial Terras Altas
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Associação dos Proprietários em Reserva do Ibirapitanga www.ibirapitanga.com/

A presença da RPPN ajuda a
valorizar os terrenos. O lago
do Ibirapitanga e as trilhas das
áreas de visitação
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Serra do Itaqui, adquirida no ano 2000, a Reserva
Natural Morro da Mina e a Reserva Natural Rio

reservas

Cachoeira, compradas nos dois anos seguintes.
Da área total de 18.600 hectares, 10.056 já foram

As
da SPVS

transformados em RPPNs e o restante está em
processo de reconhecimento.
Riqueza de fauna e flora
A APA de Guaraqueçaba integra o terceiro
maior complexo lagunar-estuarino do mundo,
que envolve desde a região de Paranaguá, no
Paraná, até Cananéia e Igua-

As áreas protegidas mantidas pela Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) na APA de Guaraqueçaba, litoral norte do Paraná, representam
um modelo de participação de empresas na
Divulgação

proteção da biodiversidade que tem alcançado grande sucesso: as empresas compram
ou financiam a compra de terras, bem como
os projetos de manejo, que são gerenciados e executados por organizações
não governamentais. Nesse caso específico, houve uma feliz convergência de
interesses e competências que resultaram na aquisição pela SPVS de 18,6 mil
hectares na APA de Guaraqueçaba, de elevada importância biológica, embora
parte delas estivesse degradada por ter sido usada como pastagens de búfa-

Um projeto
que combina
a captura de
carbono e a
conservação da
biodiversidade

como um rico berçário de espécies animais e vegetais, base
para uma cadeia alimentar rica
e variada, que encontra abrigo
e proteção em seus remanescentes florestais. Formada por
montanhas e vales, planícies
litorâneas, rios de montanhas
e de baixada, baías, enseadas
e ilhas, a região é coberta por
diferentes formações vegetais,
com mangues, restingas e florestas densas, que abrigam flora

los. Essas terras estão passando por um processo de restauração de seus ambientes naturais e vêm

e fauna de forte endemismo. É essa biodiver-

sendo transformadas em RPPNs.

sidade que o trabalho desenvolvido pela SPVS

O processo que levou a esses resultados teve início no final dos anos 1990, quando a ONG The
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pe em São Paulo. Constitui-se

vem ajudando a proteger e recuperar.

Nature Conservancy (TNC), preocupada com o ritmo das mudanças climáticas provocadas pelo efeito

Embora ainda bem conservada, a região

estufa, montou um modelo de projeto em que aliava a conservação da biodiversidade com a captura

tem fortes marcas da presença humana, que

de carbono por meio de proteção e restauração de florestas. Identificadas com esses objetivos, primei-

remontam há cerca de 9 mil anos. A Baía de

ramente a American Eletric Power, e, em seguida, a General Motors e a ChevronTexaco – essas duas

Paranaguá era um dos pontos de partida do

últimas empresas com forte presença no Brasil – aportaram recursos para sua realização. O projeto foi

milenar caminho do Peabiru, trilha usada pri-

lançado em âmbito internacional para as ONGs parceiras da TNC. A proposta apresentada pela SPVS foi

meiramente pelos indígenas e depois tam-

aprovada e trouxe para o Brasil esses recursos.

bém seguida pelo colonizador branco, que

Fundada em 1984, a SPVS já havia conduzido cerca de 30 projetos de conservação de áreas de florestas

partia de diversos pontos do litoral – norte

nativas na APA de Guaraqueçaba, atuando junto às comunidades no desenvolvimento de modelos de ges-

de Santa Catarina até São Vicente – e chega-

tão e uso racional dos recursos naturais, educação ambiental e recuperação de matas ciliares.

va aos altiplanos andinos e às minas do Peru.

“O projeto que apresentamos envolvia a compra de três áreas distintas na região, que integra um

Com a colonização, a descoberta de ouro de

dos mais importantes remanescentes da Mata Atlântica no Brasil, sua recuperação e transformação em

aluvião na região acelerou a ocupação do

reservas protegidas”, explica Ricardo Miranda de Britez, da SPVS. As atividades de manejo planejadas para

solo. Uma boa parcela das áreas onde hoje es-

a proteção das florestas já existentes e a restauração do ambiente natural, incluindo o plantio de espécies

tão as reserva da SPVS teve sua cobertura ve-

e a regeneração induzida da vegetação, responderiam ao mesmo tempo pelo sequestro do carbono da

getal original suprimida para dar lugar à cria-

atmosfera e pela proteção e restauração da biodiversidade. Assim foram constituídas a Reserva Natural

ção de búfalos e à agricultura de subsistência,
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Os programas de

ao longo dos últimos três séculos de ocupação. Boa
parte desses locais apresenta vegetação secundária,
recentemente recuperadas.

por ano. Na página ao lado,
Centro de Educação Ambiental

comunitário são

O foco das ações desenvolvidas nas reservas é a remos um plano de manejo que é cumprido rigorosamen-

Rio Cachoeira: 150 mil mudas

desenvolvimento

Conservação e desenvolvimento local
constituição da floresta e demais ambientes naturais. “Te-

regeneração e viveiro da RPPN

em meio à Mata Atlântica

compatíveis com a

te, em todas as suas dimensões”, comenta Britez. Todos os
43 funcionários que atuam nas reservas são moradores
das comunidades vizinhas – têm registro em carteira e direitos trabalhistas assegurados, além de plano de saúde e
seguro de vida. Recebem formação técnica especializada

proteção dos
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em diferentes estágios de sucessão, além das áreas

Ambientes em processo de

ecossistemas

para as diferentes atividades da reserva, desde a coleta de sementes, produção de mudas, plantio, até atividades de educação ambiental e monitoramento de visitantes nas trilhas ambientais, bem como vigilância e
proteção da fauna e da flora. Também têm acesso a cursos de alfabetização de adultos.
A equipe da SPVS promove a educação ambiental sistemática tanto para seus funcionários e familiares,
quanto para a comunidade. Desenvolve atividades de capacitação em educação ambiental para professores
das escolas da região e propicia a realização de oficinas e estudos do meio ambiente para os alunos.
Um aspecto importante de sua estratégia de conservação é fomentar projetos e programas de desenvolvimento comunitário compatíveis com a proteção dos ecossistemas, o que envolve a capacitação dos
moradores tanto para as atividades geradoras de renda que não impactem os ambientes, como também em
formas de distribuição e comercialização de seus produtos. Dois projetos estão em andamento: o estímulo
à criação de abelhas nativas, por meio da formação da Associação de Criadores de Abelhas Nativas da Área
de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba (Acriapa), e o apoio à formação da Cooperativa de Ecoturismo de

Recuperação e pesquisa
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Guaraqueçaba, a Cooperguará Ecotur.

A Reserva Natural Rio Cachoeira, localizada no município de Antonina, é a maior dentre as reservas
mantidas pela SPVS, com 8.700 hectares, cortados por cerca de 200 quilômetros de trilhas. Seu Centro de
Educação Ambiental (CEA) mantém uma pequena biblioteca, espaço para eventos técnicos e da comunidade, além de uma exposição permanente sobre os projetos de sequestro de carbono. Aberto à visitação, tem
uma trilha de 1.800 metros para o convívio com a natureza e atividades de educação ambiental. O viveiro
de mudas de espécies nativas da Mata Atlântica produz até 150 mil mudas por ano, usadas nas ações de
restauração florestal desenvolvidas nessa e nas outras reservas.
Seus três alojamentos, equipados com cozinhas e sanitários, capazes de abrigar 30 pessoas, vêm contribuindo para a geração de conhecimentos sobre a Mata Atlântica, realizadas por pesquisadores de diferentes
centros, do Brasil e do exterior.
Estudos realizados até agora nessa reserva indicam a presença de 810 espécies de plantas, 407 de aves,
61 de peixes e 45 de mamíferos. Assim como nas outras reservas, abriga muitas espécies ameaçadas. Entre as
árvores, vale citar a peroba (Aspidosperma ramiflorum Müll) e o tarumã (Vitex polygama Cham), consideradas
em perigo; a canela-preta (Ocotea catharinensis) e o sassafrás (Ocotea odorifera), hoje raras no bioma.
Muitas espécies de aves já mapeadas na reserva estão ameaçadas de extinção, são raras ou encontramse em situação vulnerável, como o bicudinho-do-brejo (Stynphalornis acutirostris), o jaó-do-litoral (Crypturellus
RPPNs Corporativas
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além de ruínas de moradias de diferentes épocas, da colonização ao século XIX. Os sítios arqueológicos
encontrados nas outras duas reservas também têm essas características.
A segunda área da SPVS no município de Antonina é a Reserva Natural Morro da Mina, de 3.300
Trilha por meio da mata, o Rio Turvo e

hectares, dos quais 1,3 mil já estão reconhecidos como RPPN. Os principais mananciais que abastecem a

a vista do Pico do Paraná

população urbana do município, com 17 mil pessoas, estão localizados nessa reserva.
A RPPN mantém um viveiro de mudas de espécies nativas, com capacidade de produzir até 250 mil
mudas por ano, que abastece as ações de restauração florestal desenvolvidas pela SPVS nessa e nas outras
reservas. Aberta ao desenvolvimento de pesquisas, é equipada com um alojamento confortável para sete

noctivagus), ou o papagaio-de-cara-roxa (Amazo-

pessoas, com cozinha e sanitário, além de uma sede administrativa, com sistema de rádio e telefone celular.

na brasiliensis). Entre os mamíferos ameaçados, es-

Já foram identificadas no local 19 espécies de peixes, 7 de anfíbios, 33 de répteis e 49 de mamíferos. Recen-

tão o mono carvoeiro (Brachyteles arachnoides), o

temente, foi encontrada na reserva uma espécie de morcego, o Lampronycteris brachyotis, que nunca havia

cachorro-do-mato-vinagre (Speothos venaticus), a

sido registrada no Paraná.

cuíca-d’água (Chironectes minimus), a lontra (Lontra

A Reserva Natural Serra do Itaqui, no município de Guaraqueçaba, tem 6.653 hectares, dos quais

longicaudis), a paca (Cuniculus paca), a anta (Tapirus

3.918,74 hectares já foram reconhecidos como RPPN. Abrange uma grande área de mangue, com cerca de

terrestris) e o coelho-do-mato ou tapiti (Sylvilagus

1.200 hectares, bem como rios de montanha com várias cachoeiras. Uma delas, a do Rio do Poço, apresenta

brasiliensis). Dos felinos, destacam-se o jaguarun-

quedas-d’água sucessivas que cobrem um desnível de mais de 90 metros de altura. O Rio Caçada, que nasce

di (Puma yaguarondi), da jaguatirica (Leopardus

na área da reserva, abastece os 600 moradores da Ilha Rasa, do município de Guaraqueçaba.

pardalis), do gato-do-mato-pequeno (Leopardus

A Reserva Serra do Itaqui possui alojamento para 20 pessoas, com cozinha e sanitário e uma sede ad-

tigrinus), do gato-maracajá (Leopardus wiedii), da

ministrativa equipada com rádio, telefone fixo e celular, fax e acesso à internet. Várias pesquisas já foram e

onça-parda (Puma concolor) e da onça-pintada

continuam sendo desenvolvidas na Reserva Serra do Itaqui. Como resultado, foram identificadas mais de 800

(Panthera onca), sendo que a ocorrência destas

espécies de plantas, 235 de aves, 52 de mamíferos, 42 de peixes, 30 de anfíbios e 39 de répteis, e localizadas

duas indica a vitalidade dos ecossistemas, por ocu-

22 áreas com vestígios arqueológicos.

parem o topo da cadeia alimentar.
Pesquisas identificaram 44 locais com vestígios arqueológicos, como sambaquis de su-

RPPN Reserva Natural Rio Cachoeira e RPPN Reserva Natural Morro da Mina

cessivas tradições indígenas, restos de cerâmica

Antonina (PR) Reserva Natural Serra do Itaqui Guaraqueçaba (PR)

indígenas e também de populações caboclas,
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Restingas e florestas
A Ilha de São Francisco do Sul, a maior do Es-

RPPN da

tado de Santa Catarina, é conhecida por ter o terceiro núcleo urbano mais antigo do Brasil, a cidade de São Francisco do Sul; e, mais recentemente,
por seu porto, abrigado na Baía de Babitonga, o
quinto maior no país em movimento de contêi-

ArcelorMittal Vega

neres. Separado do continente por um estreito, e
rodeado por 26 ilhas menores – espalhadas pela
baía e pela costa oceânica –, o município tem
cerca de 40 mil habitantes, distribuídos pelos 13
núcleos urbanos e belas praias. No verão, porém,
sua população quadruplica, o que exerce grande

A ArcelorMittal Vega é uma empresa do grupo ArcelorMittal, um dos
maiores conglomerados siderúrgicos do mundo. Instalada na ilha de São Francisco do Sul,
litoral norte de Santa Catarina, a companhia
produz laminados de aço, que, entre outras
Divulgação

aplicações, formarão as chapas dos automóveis
fabricados no Brasil e também no Mercosul.
Suas instalações ocupam pouco mais de 5%
de um terreno de 258,3 hectares, coberto em sua maior parte por matas nativas,
incluindo uma área protegida de 76 hectares, dos quais 32 já estão em processo
de reconhecimento como RPPN pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio). Os outros 44 hectares estão em fase de regularização da
documentação e, segundo José Alberto Schweitzer, engenheiro de meio ambiente da empresa, também serão transformados em RPPN assim que os documentos
estiverem prontos.
Envolver suas unidades industriais e mineradoras com áreas de conservação do-

pressão em seus ambientes naturais.

A reserva
compõe um
mosaico de áreas
protegidas na
ilha de São
Francisco do Sul

tadas de centros de estudos e de educação ambiental já faz parte do modo de agir

A RPPN da ArcelorMittal
Vega compõe um mosaico de
áreas protegidas, junto com o
Parque Estadual do Acaraí, de
6.667 hectares, a Terra Indígena
Morro Alto, com 894 hectares,
e mais duas RPPNs existentes
na ilha. Essas reservas e mais
as manchas verdes que se
espalham por sua superfície
conservam uma boa parcela
da vegetação original, formada por restingas e florestas de
terras baixas da Mata Atlântica,
servindo de abrigo para a fauna local. Os indígenas, antigos

do Grupo ArcelorMittal, comenta José Alberto: “A empresa tem uma visão moderna de sustentabilidade, que

moradores da região, deixaram vários vestígios

inclui a conservação ambiental. Além disso, mantém áreas de reserva em praticamente todas as suas unida-

sob a forma de sambaquis. Um deles encontra-se

des, estabelece uma dinâmica em favor da conservação ambiental, pela implantação de centros de visitação,

na RPPN da ArcelorMittal Vega – já foi mapeado

programas de educação ambiental e outras atividades interativas, que estimulem a consciência ambiental

pela equipe que o mantém intacto. A empresa

na comunidade”.

realiza levantamentos sistemáticos da biodiver-

Em São Francisco do Sul, a obrigação legal de implantar uma RPPN, como condicionante das atividades

sidade na RPPN e nas demais áreas de reserva

de terraplenagem durante a construção do fábrica, deu forma a essa tradição. “Desde o início de nossas ativi-

existentes em seu condomínio. De acordo com

dades, em 2003, tratamos a área como uma RPPN. Realizamos sistematicamente o levantamento da fauna e

os últimos estudos, já foram identificadas 232 es-

da flora para conhecer sua dinâmica e orientar as ações de manejo. Fizemos o plantio de espécies nativas nos

pécies de árvores, 152 de aves e 14 de mamíferos,

terrenos que foram danificados pela terraplenagem e estamos adensando algumas regiões da mata que se

que habitam ou circulam pela reserva.

encontravam mais alteradas”, comenta José Alberto.

O número de espécies de aves encontradas

A dificuldade inicial, causada pela falta de viveiros de mudas de espécies nativas da região que pudes-

corresponde a 9,9% do total das que existem na

sem atender à demanda da empresa, deu margem, segundo o engenheiro, para aprofundar a relação com

Mata Atlântica e 27 são consideradas endêmi-

a comunidade: “Criamos nosso próprio viveiro, com capacidade de produzir até 500 mil mudas por ano, e o

cas – o equivalente a 13,8% das espécies de aves

transformamos em mais um meio de interagir com os moradores”, diz.

exclusivas do bioma. Algumas são raras, como o
RPPNs Corporativas
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Torres de observação permitem

urubu-de-cabeça-amarela (Cathartes burrovianus), o gavião-pernilongo (Geranospiza caeruelscens), o gavião-

aos visitantes ver a mata de

preto (Buteogallus urubitinga), o pinto-d’água-comum (Laterrallus melanophaius), o anambé-branco-de-bo-

cima e observar o que ocorre na

checha-parda (Tityra inquisitor), o anambé-branco-rabo-preto (Tityra cayana) e a mariquita (Parula pitayumi).

copa das árvores

Dentre as espécies de aves ameaçadas de extinção, vale ressaltar a presença do gavião-pombo (Leucopternis lacernulatus), vulnerável devido à perda do seu hábitat por desmatamento, e o papagaio-da-cara-roxa,
que visita a reserva na época da florada do olandi (Callophillum brasiliensis), árvore do ambiente de restinga.
Houve ainda o registro exclusivo de espécies como o surucuá-variado (Trogon surrucura), o arapaçu (Dendro-
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cincla turdina) e o joão-pobre (Serpophaga nigricans).
As 14 espécies de mamíferos presentes na área da ArcelorMittal Vega representam 7% dos mapeados
para a Mata Atlântica, como a lontra (Lontra longicaudis), o rato-d’água (Nectomys squamipes), o mão-pelada
(Procyon cancrivorus), o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), o tatu (Dasypus sp), o gambá-de-orelha-preta
(Didelphis marsupialis), a cutia (Dasyprocta aguti), a cuica-d’água (Micoureus demerareae), o tamanduá (Tamanduá tetradactyla), o furão (Galictis cuja), o preá (Cavia aperea) e o macaco-prego (Cebus apella).
Espaço de aprendizagem
A ArcellorMittal Vega desenvolve vários programas
socioambientais em parceria com a comunidade, como
a Agenda 21 de São Francisco do Sul, realizada em 2004;
a capacitação de professores em educação ambiental;
o concurso de redações entre alunos do Ensino Fundamental, promovido há nove anos, sempre com temas
centrados na ecologia; ou ainda ações como a Casa

O viveiro de
espécies nativas
permite novas

Familiar do Mar, mantida pela empresa e prefeituras da
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região e administrada por pescadores, voltada ao atendimento às necessidades educacionais dos pescadores
e seus filhos. Alguns desses programas envolvem diretamente a RPPN.

relações com a
comunidade

Numa parceria com a Casa Familiar do Mar, a RPPN e
seu viveiro transformam-se em um espaço de aprendizagem e de realização para 15 jovens, filhos de pescadores, que ganham uma bolsa-auxílio como ajuda para se manterem na escola – um complemento à renda
familiar que faz a diferença, pois evita que os alunos abandonem os estudos nos períodos de maior movimento pesqueiro. “Eles sentem que o viveiro é deles. Aprendem a identificar as espécies nativas, as técnicas
para colher suas sementes e para produzir mudas. Eles também são capacitados como monitores e apoiam
as visitas guiadas pelas trilhas da RPPN”, comenta José Alberto.
As mudas produzidas no viveiro, além de usadas no manejo florestal das áreas de reserva da ArcelorMittal Vega, são destinadas exclusivamente a programas voltados à comunidade, como horta escolar, ajardinamento de creches, escolas. Um desses programas, o Cores e Sabores de São Francisco – mantido pela empresa
–, distribui mudas de plantas associadas à culinária e cultura local, incluindo espécies ornamentais, flores,
frutíferas, temperos, chás e até hortaliças.
A RPPN também é o principal palco do Programa Verde com Vida, de educação ambiental, realizado
em parceria com a Secretaria da Educação e a Casa Familiar do Mar. Voltado às escolas de São Francisco
do Sul e também aos filhos dos colaboradores da ArcelorMittal Vega, sua proposta é a experiência direta
e a vivência com a natureza como forma de sensibilizar para assuntos essenciais, como a conservação
dos ecossistemas costeiros, energias alternativas e renováveis, água, aquecimento global e cidadania.
Nos dois últimos anos, 4 mil pessoas já participaram de suas atividades. “As escolas agendam a visita
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com os alunos. Nossa equipe prepara as aulas

Atividades de

Divulgação

e definem o tema que gostariam de trabalhar

sensibilização para a

e as atividades que serão desenvolvidas. A em-

riqueza de texturas

presa fica encarregada do transporte dos alu-

da natureza. Trilha

nos e também da alimentação, momento que

estruturada por

utilizamos para trabalhar noções de higiene,

entre as árvores e

nutrição e hábitos alimentares saudáveis”, co-

alguns exemplares

menta José Alberto.

da fauna que vive ou

Para realizar essas atividades, a RPPN conta

frequenta a reserva

com um Centro de Visitantes, com auditório
para 300 pessoas, sala de aula e área de exposição. Sua trilha interpretativa percorre 860
metros por dentro da mata, com placas para a
identificação da flora e fotos dos animais que
costumam frequentar aquele espaço, além
de duas torres de observação, com 18 metros
de altura, para que os visitantes possam ver a
floresta de cima, apreciar sua diversidade bioDivulgação

lógica, avistar os pássaros e outros animais que
ficam no alto das árvores.
A RPPN conta com oito funcionários, incluindo dois dedicados ao viveiro, uma equipe
15 monitores da Casa Familiar do Mar. As atividades de vigilância são realizadas pela equipe
da empresa. As áreas de reserva são cercadas,
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de educação ambiental terceirizada, além dos

com passagens abertas nas rotas de circulação
dos animais – pontos em que é reforçada a vigilância contra caçadores e pessoas que extraem
palmitos clandestinamente.
“Essa experiência de proteger a natureza e
sensibilizar mais pessoas para as ações de proteção que estejam ao seu alcance tem sido altamente compensadora”, conclui José Alberto.

RPPN da ArcelorMittal Vega São Francisco
do Sul (SC) AcelorMittal Vega
http://www.arcelormittal.com/br/vega/
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Santuário do

Caraça

As amplas paisagens hoje protegidas pela
RPPN Santuário do Caraça, nos municípios de
Catas Altas e Santa Bárbara, em Minas Gerais,
bem como seus prédios antigos e restaurados,
contam uma página da história do Brasil e tamDivulgação

bém do esforço para conservar os remanescentes das matas e da biodiversidade brasileira.
Tudo começou por volta de 1770, quando um
eremita português, Irmão Lourenço, subiu a Serra do Caraça, na porção meridional da Cadeia do Espinhaço, e ali edificou uma capela dedicada a Nossa Senhora
Mãe dos Homens e a São Francisco das Chagas. O Brasil Colônia vivia seu Ciclo
do Ouro, que levou milhares de pessoas à região das Gerais. A ermida, localizada
na Estrada Real, a antiga rota do ouro, logo se transformou em um centro de
peregrinação, atraindo várias pessoas das regiões próximas e dos rincões mais

Dois séculos de
história em
meio a uma
área protegida
e paisagem
deslumbrante

distantes.
Com a morte do Irmão Lourenço, em 1819, a ermida e seu entorno, por concessão real, passaram
para os Padres da Congregação da Missão – que até hoje são os proprietários e administradores

Nas antigas ruínas do
Colégio foram criados um
museu, uma biblioteca e um
auditório. O Centro de Visitantes é um espaço aberto
para exposições, palestras
e múltiplas atividades, além
de informações sobre a história do local, opções de
passeios e sensibilização do
público para a conservação
ambiental. O antigo claustro e os alojamentos foram
transformados em pousada,
com instalações para aco-

lher até 180 pessoas. Seu refeitório serve até
400 refeições por dia.

do Santuário do Caraça. A Congregação estabeleceu ali uma residência de missionários, um colégio
de meninos e, mais tarde, um seminário. Esse célebre colégio manteve-se em funcionamento até a
primeira década do século passado, ocupando papel de destaque no cenário cultural brasileiro. O

A bióloga Aline Cristine Lopes de Abreu,

seminário esteve ativo até 1968, quando um incêndio destruiu parte das salas de aulas, laboratórios,

coordenadora Ambiental da RPPN Santuário

oficinas, alojamentos e metade de sua biblioteca.

do Caraça, comenta que o movimento para

Sua igreja, a primeira do Brasil no estilo neogótico, consagrada em 1883, conserva rico acervo de

conservar o patrimônio histórico e ambien-

arte barroca: dois altares e uma tela – a Santa Ceia – do Mestre Athayde, que, com Aleijadinho, são os

tal do Caraça começou em meados do sécu-

dois maiores expoentes do barroco mineiro. Dos quase 15 mil volumes de sua biblioteca salvos do

lo passado. Em 1955, toda a propriedade foi

incêndio, existem mais de 2 mil obras raras dos séculos XV a XVIII, inclusive uma História Natural, de

tombada pelo antigo Serviço do Patrimônio

1489, um dos primeiros livros impressos no mundo.

Histórico e Artístico Nacional (SPHAN), em re-

Após o incêndio, preocupados em manter o patrimônio histórico e ambiental, aos poucos, os
padres começaram a restaurar os prédios destruídos e abalados, transformando o local em espaço de
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conhecimento ao seu significativo valor histórico, arquitetônico e paisagístico.

turismo, hospedagem, lazer, reuniões e encontros religiosos. Hoje, o Santuário do Caraça recebe em

Mais tarde, um convênio com o antigo

média 60 mil visitantes por ano –17.500 hóspedes. Essa movimentação turística é a principal fonte de

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Flo-

recursos para manter a RPPN, o Santuário e as obras missionárias da Congregação.

restal (IBDF), de 1982, transformou o Caraça

Reservas Particulares do Patrimônio Natural da Mata Atlântica

em Parque Natural. Em 1989, toda a Serra do Caraça foi
tombada e declarada Monumento Natural do Estado
de Minas Gerais. Em 1994, foi criada a RPPN Santuário
do Caraça, reconhecida pela Unesco em 2005 como

Cachoeiras,

Os cursos d’água que nascem
no alto da Serra do Espinhaço,
em áreas não sujeitas à

grutas, trilhas

poluição, formam muitas

parte da Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço e
da Mata Atlântica.
Na rota de exploradores
O território do Caraça está na rota dos pesquisa-

cachoeiras, corredeiras e

em meio à mata

piscinas naturais. Na página
ao lado, a torre da Igreja

e a picos que

centenária em meio à mata

dores desde o início do século XIX, quando o Irmão
Saint-Hilaire, em 1816, recolheu ali 70 espécies de plantas para estudo. Dois anos depois, foi a vez da expedição dos naturalistas alemães Johann Baptiste von Spix

ultrapassam
os 1.400 metros

e Carl Friedrich Phillipp von Martius visitar o local.
A tradição de receber pesquisadores manteve-se ao longo das décadas e, desde o ano 2000, a
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Lourenço ainda era vivo. O naturalista francês Auguste

RPPN criou um Programa de Incentivo à Pesquisa, com canais abertos para a inscrição de projetos. No
momento, cerca de 20 pesquisas estão em curso na reserva e, nestes últimos anos, já foram realizados
mais de 160 trabalhos de campo, envolvendo sua geologia e hidrografia, fauna, flora, turismo, educação ambiental, entre outras.
Ecoturismo e educação ambiental

de lazer e por praticantes do ecoturismo que vêm de diferentes lugares do Brasil e do mundo e mantêm sua pousada ocupada durante todo o ano.
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Cachoeiras, grutas, trilhas em meio à mata e subidas a picos íngremes, que ultrapassam os 1.400
metros, e outros atrativos do Santuário do Caraça são procurados por moradores da região em busca

A RPPN também realiza programas de educação ambiental com escolas de todo o país, especialmente de Minas Gerais, dispondo de uma Sala Verde, construída em parceria com o Ministério do
Meio Ambiente, como apoio às atividades.
Patrimônio ambiental e histórico
Integrada à Cadeia do Espinhaço, com sua sede a 1.300 metros de altitude e relevo acidentado,
a RPPN situa-se numa área de transição entre os biomas Mata Atlântica e Cerrado. Sua área de 10.187
hectares representa 90% da propriedade, que tem 11.233 hectares. Os 10% restantes, 1.046 hectares,
são destinados às atividades de suporte, como a produção das hortaliças e legumes, leite e queijo,
que dão qualidade e fama às refeições servidas em seu restaurante.
Seu clima típico de região tropical de altitude só conhece duas estações: uma, fria e seca; outra,
quente e úmida. Abriga diversos ecossistemas, como a floresta estacional semidecidual, as matas de
galeria, as matas ciliares e, nas partes mais altas, acima de 1.400 metros de altitude, os campos rupestres e os campos de altitude. A maior parte de sua vegetação é secundária, em diversos estágios de
sucessão ecológica, mas também tem matas primárias em pontos de mais difícil acesso.
O Santuário é um grande divisor de água entre as duas principais bacias hidrográficas do Estado
de Minas, a do Rio Doce e a do Rio São Francisco, com grande número de cursos d’água que nascem
no alto da serra, em áreas não sujeitas à poluição. Em função disso, inscreve-se na Área de Proteção
Ambiental ao Sul (APA Sul) da Região Metropolitana de Belo Horizonte.
RPPNs Corporativas
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Com mais de dois séculos de

A diversidade de seus ecossistemas se traduz numa rica flora: já foram registradas na reserva

história, o antigo Santuário do

mais de 1.400 espécies de plantas, das quais 215, de pteridófitas: que incluem samambaias, avencas e

Caraça abriga rico patrimônio

xaxins; e 202 de orquídeas – nove delas ameaçadas de extinção em Minas Gerais.
A fauna também é exuberante, especialmente a avifauna, com 342 espécies, e alto grau de en-

artístico e hospeda viajantes
do mundo inteiro em sua sede
localizada a 1.300 metros de
altitude, em meio a mais de 10 mil
hectares de matas e ambientes
naturais protegidos. Abaixo,
gruta na montanha

demismo: 71 das aves presentes no Santuário são exclusivas da Mata Atlântica, 4 são endêmicas do
Cerrado e 4 só ocorrem no topo de montanhas da Região Sudeste do Brasil.
Várias correm risco de extinção, como capacetinho-do-oco-do-pau (Poospiza cinerea), cigarraverdadeira (Sporophila falcirostris), águia-cinzenta (Harpyaliaetus coronatus), macuquinho-da-várzea
(Scytalopus iraiensis), jacuaçu ou jacuguaçu (Penelope obscura), gavião-pombo-grande (Leucopternis
polionotus), gavião-pega-macaco (Spizaetus tyrannus), gavião-de-penacho (Spizaetus ornatus), picapau-rei (Campephilus robustus) e falcão-de-peito-laranja (Falco deiroleucus).
Entre os mamíferos já foram registradas 70 espécies, com destaque para o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), um dos símbolos do Santuário, considerado vulnerável, além da anta (Tapirus
terrestris), da onça-parda (Puma concolor) e a da jaguatirica (Leopardus pardalis).
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Uma das ameaças mais cruéis a essa exuberância de vida, no entanto, é seu isolamento em meio
a vários empreendimentos de significativo impacto ambiental. Segundo Aline Abreu, bióloga do Santuário, não existem corredores ecológicos seguros na região. “O Caraça é uma ‘ilha verde’, cercada por
mineradoras por todos os lados. E sem troca genética, a biodiversidade fica debilitada.”

RPPN Santuário do Caraça Santa Bárbara (MG) Província Brasileira da
Congregação da Missão
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As reservas

estratégicas
da Fibria

O Corredor Central da Mata Atlântica, uma área que se estende por 12
milhões de hectares, abarcando o sul da Bahia,
quase a totalidade do Espírito Santo e pequenas
parcelas do leste de Minas Gerais, é considerado
uma das regiões mais importantes para a conDivulgação

servação da biodiversidade do planeta. Cerca
de 12% de sua superfície ainda são cobertos
por florestas nativas, representando um dos
principais centros de endemismo da Mata Atlântica, ou seja, muitas das inúmeras
espécies que vivem em seus ecossistemas são exclusivas desse bioma. A região
detém os maiores recordes de diversidade de plantas arbóreas do mundo; concentra mais de metade das espécies de aves e 60% dos primatas endêmicos na
Mata Atlântica, além de ser um grande centro de borboletas e de invertebrados
endêmicos.
É justamente nessa região que a Fibria, empresa resultante da união entre
a Aracruz Celulose e a Votorantim Celulose e Papel, mantém três RPPNs e está

Benefícios operacionais

Situadas numa
das regiões mais
importantes para
a conservação
da biodiversidade
do planeta

criando mais uma. O processo começou em 2003 quando a então Aracruz Ce-

Ana Paula Correa do Carmo, da área de Meio Ambiente Florestal da Fibria, Unidade
Aracruz, comenta que a constituição das RPPNs está alinhada
com a missão e os valores da
empresa, que associam o plantio florestal com a conservação
ambiental. Atualmente, a Fibria
mantém 323 mil hectares de
de vegetação nativa, distribuídas em suas áreas de atuação
no Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de
Janeiro, Mato Grosso do Sul e
Rio Grande do Sul. A consti-

lulose, com o apoio do Instituto BioAtlântica (IBio), da Conservação Internacional (CI) e da The Nature

tuição de RPPNs, em parte da vegetação natural

Conservancy (TNC), passou a investigar entre as suas áreas de reservas florestais quais os fragmentos

remanescente, traz benefícios para a empresa,

que teriam alto valor de conservação.

explica Ana Paula. Do ponto de vista operacional,

Nos dez espaços selecionados, reforçou as ações de proteção da fauna e da flora, aumentou a

contribui para o atendimento às certificações so-

fiscalização e as atividades de monitoramento e manejo que favorecessem a conservação de sua bio-

cioambientais e favorece o desenvolvimento de

diversidade. Em 2005, junto com o IBio, a empresa escolheu cinco áreas para transformar em RPPN, três

técnicas de manejo. Numa visão mais estratégi-

no Espírito Santo e duas na Bahia, iniciando o processo de reconhecimento junto aos órgãos estaduais

ca, a reserva funciona como um polo de difusão

correspondentes. Desde então, uma das áreas da Bahia foi incorporada pela recém-criada Reserva Ex-

de conhecimentos sobre o bioma, estimula o

trativista de Cassurubá, na região de Abrolhos, próxima a Caravelas, no Extremo Sul. Mesmo assim, no

diálogo com outras unidades de conservação e

corredor central da Mata Atlântica, serão quase 6 mil hectares de unidades de conservação, localizadas

ajuda a criar interfaces de relacionamento com a

em pontos estratégicos para a biodiversidade. Além dessas áreas, a empresa entrou com o processo de

comunidade por meio de atividades de visitação

reconhecimento junto ao ICMBio para mais duas reservas – uma em Pinheiro Machado (RS), de 162 hec-

e educação ambiental.

tares para proteger uma fração do Pampa gaúcho; outra em Pindamonhangaba (SP), de 672 hectares,
também na Mata Atlântica.

Para João Carlos Augusti, gerente de Meio
Ambiente Florestal da Fibria, a iniciativa ajuda
RPPNs Corporativas
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Rio e trilha da RPPN Recanto

a compor corredores ecológicos com as outras reservas públicas ou privadas já existentes, ampliando

das Antas, integrada ao maior

a rede de estudos para o conhecimento e a conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos no

fragmento de Mata Atlântica

mais destruído e ameaçado bioma brasileiro. Essas iniciativas reforçam as parcerias com a sociedade e

existente na região. Na página

trazem benefícios para todos à medida que conserva recursos naturais essenciais para a vida.
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ao lado, cogumelos na mata

Das seis reservas da Fibria, que somam cerca de 6 mil hectares, as três localizadas no Espírito Santo –
Mutum Preto, Recanto das Antas e Restinga de Aracruz – já foram reconhecidas pelo Instituto de Defesa
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf). Juntas, somam 2.877 hectares e localizam-se no chamado
minicorredor Sooretama-Goytacases-Comboios, formado pelas áreas que conectam a Reserva Biológica Sooretama, a Floresta Nacional Goytacazes e a Reserva Biológica de Comboios.
Corredores
As RPPNs Mutum Preto, com 379 hectares, e Recanto das Antas, com 2.202 hectares, integramse ao maior fragmento de Mata Atlântica existente ao norte do Espírito Santo, formado pela Reserva
Biológica de Sooretama e pela Reserva Florestal de Linhares, pertencente à Vale, que somam cerca de 45
mil hectares de áreas protegidas. Nessa grande mancha verde, encontra-se um dos principais fragmentos de matas de tabuleiro ainda existentes no Brasil, um
tipo de floresta ombrófla densa que ocorre nos platôs
entre os vales dos rios que cortam a floresta.
Em suas terras, ainda é possível ver as pegadas da onça-pintada (Panthera onca) e da suçuarana (Puma concolor),
a trilha deixada pelas antas (Tapirus terrestris) e porcos-domato (Tayassu pecari). Com sorte, dá para avistar alguns dos

Um dos principais
fragmentos de
matas de tabuleiro

grandes roedores, como a cutia (Dasyprocta agouti), a paca
(Cuniculus paca) e a capivara (Hydrochoeris hydrochoerus),
que, embora escassos, ainda habitam as matas da região,

ainda existentes

ou, algum dos primatas que só existem por lá, como o
macaco-sauá (Callicebus personatus).

no Brasil

Divulgação

O levantamento da fauna e da flora das duas RPPNs
registra até o momento a presença de 22 mamíferos, dos quais seis ameaçados, 180 espécies de aves, 30
com algum grau de ameaça. Entre as aves endêmicas e ameaçadas de extinção vivem nessas florestas
o papagaio chauá (Amazona rhodocorytha), o sabiá-pimenta (Carpornis melanocephalus), o mutum-dosudeste (Crax blumenbachii), a choquinha-chumbo (Dysithamnus plumbeus), o cricrió (Lipaugus vociferans), a urutau-grande, também chamada de mãe-da-lua (Nyctibius grandis), entre tantas outras. Os dois
fragmentos têm uma grande parcela coberta por matas nativas primárias, que, apesar de terem sofrido
várias intervenções no passado, ainda mantêm suas características.
Em função desses atributos, as áreas têm sido preservadas, mantendo-se assim suas funções ecológicas, acolhendo, eventualmente, atividades de pesquisa específicas.
Espaço de relacionamento
Já a RPPN Restinga da Aracruz, com 296 hectares, situada perto da Unidade Aracruz, recebe
maior demanda para visitação e a perspectiva é transformá-la em um polo de atividades que envolvam
a comunidade, como educação ambiental, programas de resgate cultural e difusão de tecnologias de
conservação ambiental.
Vizinha à comunidade indígena Comboios, essa RPPN também está integrada ao minicorredor Sooretama-Goytacazes-Comboios, área prioritária para a conservação da biodiversidade. É uma restinga arbórea

34
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bem conservada, ecossistema de grande importância biológica, muito ameaçado, especialmente pela extração de areia e o desenvolvimento imobiliário do litoral. Sua floresta de influência marinha e solo arenoso
criam um ambiente propício para algumas aves exclusivas do bioma, raras e ameaçadas de extinção. Espécies como o sabiá-da-mata (Turdus fumigatus) e o sabiá-da-praia (Mimus gilvus), que vem rareando nas regiões
litorâneas pela fragmentação da Mata Atlântica, ainda podem ser avistadas da reserva.
Levantamentos realizados na RPPN Restinga da Aracruz já identificaram 187 espécies de aves, das quais
18 com algum grau de ameaça, 9 mamíferos, desses dois ameaçados, e 161 espécies da flora, sendo que 8
raras ou em risco de estinção.
Já a área denominada Esperança do Beija-Flor, com 2.925 hectares, localizada em Teixeira de Freitas,
na Bahia, deverá ser a quarta RPPN da empresa na região, estando ainda em processo de reconhecimento.
Por suas dimensões, estrutura florestal e por conter inúmeras espécies ameaçadas, é considerada uma área
de grande valor de conservação. Levantamentos já realizados identificaram a presença de 200 espécies de
aves, das quais 9 ameaçadas, entre elas, um beija-flor raro, o balança-rabo-canela (Glaucis dohrnii), que dá o
nome à RPPN. Também já foram registradas na área 17 espécies de mamíferos, 3 delas ameaçadas, e 260

Divulgação

espécies de plantas, incluindo 9 raras ou ameaçadas.

RPPN Mutum Preto e RPPN Recanto das Antas Linhares (ES) RPPN Restinga da Aracruz
RPPN Esperança do Beija-Flor

Teixeira de Freitas (BA) Fibria www.fibria.com.br
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Aracruz (ES)

Trilhas na mata e área de
mangue na RPPN Restinga
da Aracruz
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Para a região, além de espaço de pesquisa
científica, a reserva é uma área voltada para ati-

A

vidades de educação ambiental e ecoturismo,

primeira

por meio da prática de esportes de aventura,
como rapel, e a já tradicional tirolesa - abrigando
um dos mais conhecidos pontos turísticos de
Sinimbu, o Salto do Rio Pardinho, uma generosa

RPPN universitária

cachoeira de 13 metros de altura.
Áreas conservadas e restauradas
A RPPN da Unisc contribui para a manutenção da diversidade biológica da região de
abrangência da Bacia Hidrográfica do Rio Par-

Em 2005, a Souza Cruz S/A doou à Associação Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul (Apesc),
entidade mantenedora da Universidade de
Santa Cruz do Sul (Unisc), recursos para a
aquisição de uma área rural no município de
Divulgação

Sinimbu (RS), visando à criação de uma RPPN.
Dessa forma, a Unisc, além de se tornar a
responsável por uma das maiores áreas contínuas de Mata Atlântica ainda existente no Estado do Rio Grande do Sul, é a
primeira universidade brasileira a ter sua própria RPPN.
Após quase dois anos de tramitação no Ibama, a RPPN, com 221,39 hectares, foi criada em março de 2009. “Para a Unisc, a RPPN, com sua fauna e flora
abundantes, é um laboratório a céu aberto, onde trabalhamos constantemente
na geração de novos conhecimentos”, comenta Deise S. Breunig, assessora de
Planejamento da Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

do, localizada na porção cen-

Um espaço de
pesquisa científica,
educação
ambiental, lazer
e esportes de
aventura

da Unisc, responsável pela gestão da RPPN. Segundo Deise, as definições dos

Sul. Com 221,39 hectares que
antes pertenciam a agricultores da região, a maior parte
da reserva, cerca de 60%, é
coberta por vegetação primária, com seus recantos
mais íngremes e de difícil
acesso praticamente intocados; cerca de 20% de sua área
é constituída por vegetação
secundária e por capoeiras
em regeneração; os demais
20% são de terras que até recentemente eram ocupadas

objetivos de uma RPPN, como área destinada à preservação da biodiversidade, à pesquisa científica, à

pela agricultura e pecuária em minifúndios.

educação ambiental e a atividades de ecoturismo, ali são plenamente realizadas: “Nossos pesquisadores,

Sua vegetação está em estado inicial de suces-

alunos de graduação e de pós-graduação, desenvolvem estudos na RPPN, visando conhecer melhor a

são, mas os traços da população que ocupava

Em 2006, foi inaugurado o Centro de Visitantes da RPPN, com a área de 192 metros quadrados,
contendo espaços para a realização de cursos e palestras sobre educação ambiental. Com isso, começaram também as visitas às trilhas interpretativas existentes na parte da reserva aberta ao público. Três
monitores, bolsistas da Unisc, participam das atividades de educação ambiental, bem como de visitas
monitoradas nas trilhas. A RPPN tem também um zelador que é morador da região.
Além de estudantes de escolas da região, acadêmicos, professores e funcionários da Unisc, a RPPN
propicia variados tipos de interação que dinamizam a vida acadêmica, com benefícios para todos os
envolvidos. Entre os seus mais de 600 visitantes de 2009 estão, por exemplo, professores e estudantes
da Universidade de Tübingen, da Alemanha; e da Universidad Tecnológica Nacional, da Argentina. Estudantes de outros países, como Grécia e Turquia, por meio de um programa de intercâmbio, estiveram
por dois meses na região, participando de atividades de educação ambiental desenvolvidas pela RPPN
com as escolas vizinhas.
Reservas Particulares do Patrimônio Natural da Mata Atlântica

Divulgação

área e sua biodiversidade, aperfeiçoar o manejo e promover a educação ambiental”.
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tral do Estado do Rio Grande

a área ainda estão presentes, com construções, ferramentas, plantações de eucalipto e antigas lavouras

noxis lalandi), o pica-pau-rei (Campephilus robus-

em processo de regeneração.

tus), o uru (Odontophorus capueira) e o sabiá-cica

Esses espaços de restauração do ambiente natural ensejam novas formas de relacionamento com

(Triclaria malachitacea).

a comunidade. É o caso de empresas e de outras instituições de Santa Cruz do Sul que, preocupadas

Quase metade dos mamíferos de grande

com a questão ambiental, desenvolvem projetos de plantio de vegetação nativa da RPPN como forma de

porte (44%) encontrados na RPPN sofre algum

compensar suas emissões de carbono. Outro projeto, realizado em escala experimental, é o de erradicação

tipo de pressão e vulnerabilidade, local ou nacio-

de espécies exóticas, principalmente a chamada uva-japonesa (Hovenia dulcis Thunb), cujo crescimento

nal. É o caso do macaco-prego (Cebus nigritus),

muito rápido prejudica o desenvolvimento de espécies nativas em todo o município de Sinimbu, onde

cuja existência depende da presença das matas, e

se localiza a reserva.

do bugio-ruivo (Alouatta guariba clamitans), espécie associada às matas de araucárias. A irara (Eira

Um refúgio para a fauna

barbara), o quati (Nasua nasua) e o gato-maracajá

Integrada à Formação da Serra Geral, a RPPN tem relevo com grande declividade e com escarpas,

(Leopardus wiedii), espécies também associadas a

numa altitude que varia entre 150 metros e 650 metros acima do nível do mar, com grandes pare-

florestas, encontram na reserva disponibilidade e

dões rochosos, de difícil acesso, onde a vegetação é mais protegida, com menor incidência de plantas

boa qualidade desses ambientes. A cuíca-d’água

exóticas. Nas áreas mais baixas da RPPN, próximas às encostas dos morros, localizam-se os vales por

(Chironectes minimus) e a lontra (Lontra longicau-

onde correm o Rio Pardinho e parte de seus afluentes, apresentando uma excelente vegetação ciliar

dis), espécies associadas à vida aquática e que

na margem leste do rio, proporcionando corredores ecológicos para inúmeras espécies de animais que

dependem de águas não poluídas das matas cili-

circulam entre os remanescentes florestais que ainda existem na região.

ares para sua sobrevivência, encontram abrigo na

As matas ciliares que acompanham o Rio Pardinho e seus afluentes começam como subarbustivas

RPPN. A reserva registra também a presença da

nas nascentes e desenvolvem-se em matas de galeria ao longo das drenagens dos vales estreitos e

paca (Cuniculus paca), espécie em perigo no Rio

úmidos; já a vegetação rasteira é caracterizada por ervas e gramíneas que ocorrem principalmente em

Grande do Sul.

locais onde existiam plantações. A vegetação obedece aos fatores do clima, com a predominância da
floresta subtropical, abrigando a área de transição entre a floresta estacional decidual, que perde parte
de suas folhas no inverno, e a floresta ombrófila mista, que inclui as matas de araucárias.
Os levantamentos já realizados na reserva identificaram 18 espécies de algas, oito de liquens, 13 de
briófitas, 50 de pteridófitas, 160 espécies de flora arbórea e 100 espécies de ervas e arbustos. Algumas
dessas espécies estão ameaçadas de extinção, como o xaxim-de-espinho ou samambaiaçu-imperial
(Dicksonia sellowiana Hook), a araucária (Araucaria angustifolia Kuntze) e o pinheiro-bravo (Podocarpus
lambertii Klotz).

RPPN da Unisc Sinimbu (RS) Associação
Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul (Apesc)
rppn@unisc.br www.unisc.br/rppn/
Matas conservadas nas
encostas e o Salto do Rio

Com relação à fauna, já foram identificadas 49 espécies de peixes, 278 de anfíbios, 16 de répteis, 104

Pardinho, abaixo e na página

de aves e 23 de mamíferos. Algumas espécies de aves são consideradas raras na região, vulneráveis ou

ao lado, um atrativo

ameaçadas de extinção, como o papagaio-charão (Amazona pretrei), o beija-flor-de-topete-roxo (Stepha-

para a comunidade

RPPNs Corporativas
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RPPNs da Usina
Santa Maria
Divulgação

As

Em janeiro de 2010, a Usina Santa Maria, com sede em Porto Calvo

alizamos seminários, rotas ecológicas e cine-

(AL), recebeu os títulos de Reserva Particular do Patrimônio Natural

ma ao ar livre com o intuito de sensibilizar

(RPPN) emitidos pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA) do Estado

alunos e comunidades para a importância

para três de suas áreas de conservação – as reservas Triunfo, Bos-

de um planeta mais sustentável, para pensa-

que e Cachoeira. Juntas, as três RPPNs somam 718 hectares e sua

rem globalmente e agir localmente. Além da

inclusão no Sistema de Unidades de Conservação do Estado é um

educação ambiental, desenvolvemos temas

marco no trabalho ambiental que a empresa
vem desenvolvendo. Para Alexandre Oiticica,
diretor administrativo e financeiro da usina, a conservação dessas áreas é
a forma mais eficaz de promover o desenvolvimento ambiental da região.
“Pretendemos unir esforços com outras usinas e fornecedores para ampliar
as áreas de preservação”, diz Oiticica. O diretor industrial da usina, Marceal
Vasconcelos, comenta que essa iniciativa decorre da certeza de que a sustentabilidade dos negócios e a qualidade de vida no Nordeste estão associadas
à conservação ambiental e que isso depende do engajamento das pessoas e
das empresas. “Estamos fazendo a nossa parte”, completa.
A Usina Santa Maria produz açúcar e álcool, ocupando uma área de 21,3
mil hectares na faixa litorânea de Alagoas. Desse total, 9,9 mil hectares são
destinados ao plantio de cana-de-açúcar e os mais de 11 mil hectares restantes, além de conterem as instalações de seu parque industrial, mantêm
importantes remanescentes da Mata Atlântica.

como abuso sexual e traba-

O ponto de
partida foi a
recuperação das
matas ciliares dos
cursos d’água da
área da usina

O ponto de partida do trabalho de conservação ambiental desenvolvido
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lho infantil”, comenta a bióloga Cleópatra da Silva Soares,
gestora ambiental da Usina
Santa Marina e das RPPNs.
Proteção das matas
A equipe de Gestão Ambiental da Usina tem dado
continuidade ao trabalho
de recomposição das matas
ciliares e já começa as ações
de reconstituição de algumas áreas mais fragilizadas
da floresta. Os dois mateiros que integram a equipe

foi a recuperação das matas ciliares que protegem os cursos d’água, que nascem ou atravessam

participam dessas atividades e das tarefas

essas áreas da usina, por meio de plantio de espécies nativas. A atividade começou em 2003 e se

de monitoramento e proteção das reservas.

mantém até hoje. Em 2007, foi criada a Equipe de Gestão Ambiental, formada por 16 funcionários

“Agora que conseguimos o reconhecimento

da usina , de diferentes áreas, responsável tanto pela gestão e proteção das reservas como pelas

das RPPNs, estamos planejando os próximos

atividades de educação ambiental realizadas nas áreas da empresa e nas comunidades vizinhas,

passos, como a realização de inventários da

especialmente com as escolas dos municípios de Porto Calvo, Maragogi e Japaratinga. “Trabalha-

fauna e da flora presentes nas áreas da em-

mos nessas duas frentes porque acreditamos que a base de toda a sustentabilidade é o carinho e o

presa e a recuperação e melhoria nas trilhas

respeito entre o bicho homem e a natureza”, comenta Luiz Costa, diretor de Planejamento da Usina.

já existentes na reserva”, comenta Cleópatra.

Na área de educação ambiental, a equipe promove eventos nas fazendas e nas cidades próxi-

Mesmo sem esses inventários, a Usina

mas, visando sensibilizar as pessoas sobre a importância da conservação do meio ambiente. “Re-

Santa Maria se orgulha de abrigar em suas

Reservas Particulares do Patrimônio Natural da Mata Atlântica

matas uma fauna bem variada, com diversas

Toda visita ás RPPNs da Usina Santa Maria

espécies ameaçadas de extinção. Já foram

incluem uma atividade de plantio de

avistados nas reservas o tatu (Dasypus sp),

espécies nativas

o tamanduá (Tamandua tetradactyla), a capivara (Hydrochoeris hydrochoerus), o veado
(Mazama sp), o quati (Nasua nasua), a cutia
(Dasyprocta aguti), o porco-do-mato (Tayassu pecari) e a preguiça (Bradypus variegatus),
além de morcegos e de três tipos de cobra,
conhecidas como cobra-siri, cobra-malha-de
fogo, cobra-pico-de-jaca. Entre as árvores,
destacam-se o murici (Byrsonima crassifolia), a sucupira (Pterodon sp), o cajá-da-mata
(Spondias), o jacarandá (Dalbergia nigra), o
ra sp), a pitomba-da-mata (Pouteria sp), a
banana-de-papagaio (Swartzia langsdorfii), e
outras identificadas apenas pelo nome local:

Divulgação

cupiuba (Goupia glabra), o ipê nativo (Zeyhe-

a ibiriba, a mescla e a aroeira, a cabotam, o
cocão, vários tipos de palmeira e a praiba.

RPPN Fazenda Triunfo e RPPN Fazenda
do Bosque Porto Calvo (AL) RPPN
Fazenda Cachoeira Maragogi (AL)
Usina Santa Maria
www.stamariadiretoria@uol.com.br

RPPNs Corporativas
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Áreas protegidas contínuas
Ao procurar uma área para criar sua RPPN, a

Natural

Reserva
de Salto Morato

Fundação optou pela APA de Guaraqueçaba, pois
ali ainda existem remanescentes relativamente
íntegros de Mata Atlântica. Com isso, contribui
para manter a maior área contínua desse bioma
no país, uma faixa que se estende das áreas próximas ao litoral norte do Paraná ao litoral sul de
São Paulo. A Reserva Salto Morato, reconhecida
como RPPN federal em 1994, tem em sua vizinhança mais oito unidades de conservação em
território do Paraná – a APA Federal de Guaraqueçaba, o Parque Nacional do Superagui, a Estação

Paulo Chaves Camargo

P

roteger a natureza e contribuir para o equilíbrio ecológico do

Ecológica de Guaraqueçaba, a APA Estadual de

planeta por meio de ações efetivas, pensando na qualidade de

Guaratuba, as RPPNs Reserva Natural da Cacho-

vida das atuais e das futuras gerações – esse foi o macro-objetivo que

eira, Reserva Natural do Itaqui, Reserva Natural

a indústria de cosméticos e perfumaria brasileira O Boticário, dona

do Morro da Mina, Reserva Ecológica do Sebuí.

da maior rede de franquias desse setor em todo o mundo, escolheu

Cruzando a divisa do Estado, no território paulista,

como foco de seu investimento social. Para realizá-lo, em 1990, a em-

encontram-se as unidades de conservação que

presa criou a Fundação O Boticário de Proteção à Natureza, com sede no Paraná, mas com
atuação em todo o Brasil. “Proteger a natureza é a nossa missão. Inicialmente,
trabalhamos com financiamento de projetos de conservação da biodiversidade apresentados por outras organizações. Logo, desenvolvemos um programa
visando alavancar áreas protegidas e passamos a amadurecer a proposta de
criarmos nossas próprias reservas”, comenta Maria de Lourdes Nunes, diretora
executiva da Fundação.
A área de sua primeira reserva foi adquirida em 1994, com o apoio da ONG
The Nature Conservancy (TNC), no município de Guaraqueçaba, no litoral norte
do Paraná, no bioma da Mata Atlântica, onde foi criada a RPPN Reserva Natural
Salto Morato, com 2.340 hectares. Em 2007, também com o apoio da TNC, a Fundação adquiriu 8.900 hectares na região de Cavalcante (GO), onde criou a RPPN
Reserva Natural Serra do Tombador, para proteger um fragmento do Cerrado,
bioma de grande biodiversidade e seriamente ameaçado.

A RPPN
contribui para
manter a maior
área contínua
de Mata
Atlântica no país

Além das atividades associadas às RPPNs, a Fundação O Boticário mantém

como o Parque Estadual de Jacupiranga e o Parque Estadual
da Ilha do Cardoso.
Integrada a esse corredor
tão importante para a preservação da biodiversidade do
planeta, que, em 1999, foi considerado Patrimônio Natural
da Humanidade pela Unesco,
a RPPN Salto Morato é beneficiada por uma bela diversidade
geográfica. Com serras e zonas de planícies – as altitudes
na RPPN estão entre 25 e 918
metros acima do nível do mar

sua atuação nacional por ações diretas, pelo apoio a projetos de conservação da biodiversidade desen-

–, variedade de rochas e solos, intrincada rede

volvidos por outras organizações, pela disseminação de conhecimentos e pelo incentivo à conservação

hídrica, com muitas cascatas e cachoeiras, abri-

em áreas privadas.

ga diversificados ecossistemas que, por sua vez,

Atualmente, desenvolve o Projeto Oásis, de proteção de remanescentes de Mata Atlântica e ecossistemas associados na Área de Proteção aos Mananciais da Região Metropolitana de São Paulo. O projeto
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integram o lagamar paulista,

condicionaram e favoreceram o desenvolvimento da significativa biodiversidade.

envolve a bacia hidrográfica da Represa Guarapiranga e as Áreas de Proteção Ambiental municipais do Ca-

A área da RPPN inclui toda a bacia hidrográ-

pivari-Monos e Bororé-Colônia, uma região de aproximadamente 82 mil hectares. A iniciativa é pioneira no

fica do Rio do Engenho e boa parte da bacia do

Brasil na criação de um sistema de valorização dos chamados serviços ambientais, como o abastecimento

Rio Morato, com o majestoso Salto Morato, que

de água proveniente dos mananciais existentes em uma área preservada, pagando por esses serviços aos

deu o nome à reserva, uma cachoeira com cerca

proprietários das áreas, como forma de incentivá-los a conservarem suas reservas naturais.

de 100 metros de altura, cujas águas formam um

Reservas Particulares do Patrimônio Natural da Mata Atlântica

José Paiva

O Centro de Visitantes da reserva, o Salto Morato, com cerca
de 100 metros de altura e uma trilha suspensa sobre a mata e
o rio. Na página ao lado, a jacutinga

aquário natural em que o visitante tem a oportunidade de nadar junto com inúmeras espécies de peixes.
A vegetação, floresta ombrófila densa típica da Mata Atlântica, apresenta-se nas formações correspondentes às variações da altitude: submontana, montana e altomontana. Na maior parte da reserva, a
vegetação é primária com alguma alteração; em algumas áreas de planície, onde a presença humana
foi mais marcante, está em fase secundária de sucessão. Os levantamentos realizados identificaram 580
espécies de plantas vasculares, sendo 173 das quais epífitas. Um dos atrativos da reserva é a multicenteHaroldo Palo Jr

nária Figueira do Rio do Engenho, que faz um arco natural de cerca de 6 metros de altura sobre o curso
d’água e sustenta uma flora de epífitas extremamente abundante e diversificada.
Um terço das 329 espécies de aves encontradas na reserva é exclusivo da Mata Atlântica. Esse
número representa 50% das aves já registradas em todo o Estado do Paraná. Entre elas, 39 são ameaçadas, como jacutinga (Pipile jacutinga), o macuco (Tinamus solitarius), o jaó-do-litoral (Crypturenoctivagus
sp), o jacuguaçu (Penelope obscura), o gavião-pombo-pequeno (Leucopternis lacernulatus), o martimpescador-da-mata (Chloroceryle inda), o sabiá-pimenta (Carpornis melanocephala) e o pavó (Pyroderus
scutatus), entre outras.
A ameaça de extinção paira também sobre várias das 83 espécies de mamíferos que frequentam
a reserva, como felinos, lontras e queixadas. Também já foram documentadas 29 espécies de répteis
e identificadas 38 de peixe, sendo que duas novas eram desconhecidas da ciência – a Trichomycterus
guaraquessaba e a Listrura boticario.
Pesquisa, capacitação e lazer
A biodiversidade presente na RPPN Salto Morato e a qualidade de sua gestão, considerada referência em manejo de reserva natural, atraem pesquisadores do país e do exterior. Em suas matas protegidas
já foram realizadas mais de 80 pesquisas de temas diversos – bases para dissertações de mestrado, teses
de doutorado e outros estudos.
A Fundação O Boticário mantém ali um Centro de Capacitação em Conservação da Biodiversidade,
Acervo

onde realizou a maior parte dos cursos do Programa de Formação em Conservação da Biodiversidade.
Foram 90 turmas desde 1993, que formaram cerca de 2.100 profissionais. A beleza de suas paisagens,
a possibilidade de andar em meio à mata, nadar em águas cristalinas ou simplesmente contemplar a
natureza levam à reserva 7 mil visitantes todo o ano, em média.
Todos contam com uma infraestrutura que permite trabalhar, estudar ou praticar o ecoturismo de
modo adequado. Com 1.800 metros quadrados de área construída, a RPPN mantém um centro de visitantes, com um heliponto; um centro de pesquisa, com alojamentos e laboratório para pesquisadores; um
centro de capacitação com alojamento, casas de hóspedes; trilhas interpretativas; quiosques para piqueniques, uma área de camping com os serviços básicos para o conforto dos campistas; além das instalações
administrativas e operacionais para a manutenção da reserva, bem como casa para seu pessoal residente.
Trabalham na reserva nove funcionários, sete deles oriundos da comunidade local, a Vila do Morato.

RPPN Reserva Natural Salto Morato Guaraqueçaba (PR)
Fundação O Boticário de Proteção à Natureza www.fundacaooboticario.org.br
RPPNs Corporativas
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Monte
Alegre

Fazenda

Fundada em 1899, e hoje uma das maiores fabricantes e recicladoras de papéis do Brasil, a Klabin
se estabeleceu no Paraná, em 1934, quando adquiriu a Fazenda Monte Alegre, adotando uma
política conservacionista em suas áreas de planDivulgação

tio. Como resultado, a Fazenda Monte Alegre tem,
atualmente, 145 mil hectares de florestas plantadas de pinus e eucalipto e 123 mil hectares de
mata nativa preservada. “Vistas de cima, as florestas plantadas são ligadas por áreas
de preservação permanente, formando mosaicos articulados por corredores ecoló-

“A área da Fazenda Monte Alegre é muito
grande e nas fotos aéreas podem ser identificadas como uma macha verde bem consistente. Além disso, somos a única área protegida para a população local, e uma referência

Um polo difusor
de práticas
conservacionistas
de manejo
florestal e
da fauna

gicos que permitem a livre circulação da fauna e a conservação dos recursos hídricos
e da biodiversidade”, comenta Ivone Satsuki Namikawa, da área de Sustentabilidade Florestal da Klabin.

em termos de proteção da
natureza e educação ambiental”, diz Ivone.
Recentemente, a Klabin
adquiriu mais áreas para conservação ambiental em Santa
Catarina, onde também atua.
São 4.965,8 hectares, distribuídos em seis grandes blocos nos
municípios de Painel, Urupema,
Rio Rufino, Urubici e Bocaina do
Sul (veja box na página ao lado).
Pesquisa e conservação
A RPPN Fazenda Monte
Alegre e seu entorno, a 875

metros acima do nível do mar, é formada por

Esse conceito acompanhou o crescimento da empresa que, atualmente, possui 216 mil hectares de

floresta ombrófila mista, incluindo extensos

florestas plantadas de pinus e eucalipto nos Estados do Paraná, de Santa Catarina e de São Paulo e 188 mil

remanescentes das matas de araucárias que

hectares de matas nativas preservadas. “Costumamos dizer internamente que a conservação ambiental faz

já cobriram os principais maciços do Paraná,

parte do DNA da empresa, pois é uma decorrência da visão de mundo de seus fundadores”, diz Ivone.

Santa Catarina e Rio Grande do Sul, bem como
as regiões montanhosas de São Paulo, Rio de

A Fazenda e a RPPN
Ao longo de seus mais de 70 anos, a Fazenda Monte Alegre tornou-se um campo de pesquisas cientí-

Nos diversos inventários de fauna e flora

ficas, visando aprofundar o conhecimento sobre a biodiversidade da região. A fazenda também é um polo

realizados, já foram identificadas 593 espécies

difusor de práticas conservacionistas de manejo florestal e da fauna, bem como um centro de educação

de plantas, sendo 15 raras, vulneráveis ou em

ambiental para as comunidades vizinhas, funcionários e prestadores de serviço da empresa. Em 1980, foi

perigo de extinção. Levantamentos de aves são

criado o Parque Ecológico, ocupando uma área de 11.196 hectares da fazenda, que serve de base para as

feitos desde 1981 e já foram identificadas 405

atividades de manejo, pesquisa e educação ambiental. Integrados ao parque, estão o Museu da Fauna e

espécies, número que representa 60% das aves

Flora, o Centro de Interpretação da Natureza Franz Kracjberg, com instalações e equipamentos para treina-

registradas no Paraná, várias delas ameaçadas

mento e cursos de educação ambiental; o Criadouro Científico de Animais Silvestres; uma trilha ecológica

de extinção, como a pomba-de-espelho (Clara-

e uma ciclovia.

vis godefrida), o socó-boi (Tigrisoma fasciatum) e

As áreas mais preservadas foram transformadas na RPPN Fazenda Monte Alegre, com 3.852,3 hectares, reconhecida em setembro de 1998 pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) como unidade de
conservação e proteção integral.
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Janeiro e sul de Minas.
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o gavião-pomba (Leucopternis sp).
Quarenta espécies de anfíbios já foram
encontradas na reserva, seis delas endêmicas

ambientes alterados. Nesse grupo, destaca-se a

Acervo

e altamente sensíveis, não se mantendo em
perereca-zebra (Dendropsophus anceps), criticamente ameaçada no Paraná – o único registro
conhecido da espécie no Estado.
Existem 85 espécies de mamíferos nas áreas
da Monte Alegre – 40% dos que ocorrem no Estado –, com destaque para a cuíca-d’água (Chironectes minimus), por estar ameaçada de extinpor ser o registro mais ao sul; e o gato-mourisco
(Puma yagouaroundi).

João Musa

ção; a raposinha-do-campo (Lycalopex vetulus),

Nas áreas da fazenda vivem cerca de 100
onças-pardas (Puma concolor), mapeadas entre
1998 e 2000, no Estudo Ecológico do Puma na
Fazenda Monte Alegre, realizado numa parceria entre a Klabin e o CNPq e conduzida pela
ONG Projeto Puma. O animal ocupa o topo da
cadeia alimentar e sua presença é um indicador do bom estado de conservação do bioma.
Zig Koch

A empresa mantém o Criadouro Científico
de Animais Silvestres e promove um programa
de reprodução em cativeiro e reintrodução de espécies da fauna silvestres já extintas regionalmen-

A jacutinga e a onça-parda vivem nas áreas protegidas da Fazenda

te, como a anta (Tapirus terrestris) e a ema (Rhea

Monte Alegre, onde as florestas plantadas formam mosaicos com as

americana). Seus viveiros de criação e adaptação

matas nativas. Na página ao lado, atividade de educação ambiental

dos animais abrigam 18 espécies de mamíferos,
48 de aves, além de serpentários para cobras venenosas e não venenosas.

A RPPN Serra da Farofa
Uma das áreas adquiridas pela Klabin em Santa Catarina é a Fazenda das Nas-

A biodiversidade preservada na fazenda

centes, com 1.497,45 hectares, localizada no município de Painel, que está em pro-

já inspirou vários estudos e livros, entre eles A

cesso de transformação em RPPN. Conhecida como Fazenda da Farofa, por situar-

Fauna e a Flora do Ribeirão Varanal, realizado em

se na serra do mesmo nome, possui uma cobertura vegetal em elevado estado de

parceria com pesquisadores da Universidade

conservação. Seu terreno montanhoso – seu ponto mais alto está 1.734 metros aci-

Estadual de Londrina, que analisa as interações

ma do nível do mar – é muito importante para a conservação dos recursos hídricos

ecológicas no entorno de um riacho da fazenda numa área muito preservada. Os indicadores construídos pelo estudo são usados como
parâmetros para avaliar outras áreas e orientar
atividades de recuperação.
A vigilância e o monitoramento da RPPN e
demais áreas de reserva, visando à proteção da
fauna e da flora contra caça, pesca e extração da
vegetação, são feitos pela equipe da empresa,

catarinenses, pois abriga as nascentes dos rios Canoas e Caveiras, mananciais que
abastecem os municípios de Otacílio Costa, Correia Pinto e Lages.
Nessa área é possível encontrar importantes formações vegetais, como as florestas de araucária, nas encostas; os campos de altitude, no topo; e a mata nebular,
uma formação arbustiva rara, fechada e baixa, que só ocorre em regiões muito frias
e sujeitas a nevoeiros como esta e onde as cachoeiras congelam no inverno. Esses
três tipos de vegetação enriquecem ainda mais a diversidade biológica, que inclui
várias espécies de fauna e flora ameaçadas.

que detém tecnologia e equipamentos de última
geração para monitorar e combater incêndios.

RPPN Fazenda Monte Alegre Telêmaco Borba (PR) Klabin www.klabin.com.br
RPPNs Corporativas
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reserva

A
da Gerdau

Já foram identificadas na reserva 129 espécies de aves, número que representa 16,4% do
total das 785 aves registradas para o Estado de
Minas Gerais. No entanto, com a continuidade
das pesquisas, a expectativa é aumentar esse
valor em até 50%. Bons exem-

A RPPN Luis Carlos Jurovsky Tamassia está
situada na área de atuação da Gerdau Açominas, a maior unidade siderúrgica do Grupo, no município de Ouro Branco (MG). A
Salvador Cordaro

proposta de criar uma RPPN na região da
Serra do Ouro Branco foi elaborada em 2004,
a partir do interesse da comunidade e de estudos realizados pelo programa de educação
ambiental da Gerdau, o Germinar, em parceria com a Universidade Federal de
Viçosa. Reconhecida em março de 2008, tem 1.247 hectares e seu nome – RPPN
Luis Carlos Jurovsky Tamassia – é uma homenagem ao gerente de Meio Ambiente da empresa, falecido em dezembro de 2006, que muito contribuiu para
a concretização da reserva.

A RPPN está
integrada à área
das primeiras
minas de ouro do
Brasil, descobertas
em 1693

Situada na região central de Minas Gerais, a RPPN Luis Carlos Jurovsky Tamassia está integrada à área dos primeiros descobrimentos das riquezas minerais no interior brasileiro,

plos do que pode ser avistado
na RPPN são o tucano-do-bicoverde (Ramphastos dicolorus),
o

teque-teque

(Todirostrum

poliocephalum) e a gralha-docerrado

(Cyanocorax

crista-

tellus). É importante salientar a
ocorrência na RPPN de vários
falconiformes, como o gaviãopreto (Buteogallus urubitinga),
o gavião-caboclo (Heterospizias
meridionalis), o acauã (Herpetotheres cachinnans), o gavião-derabo-branco (Buteo albicaudatus), o falcão-de-coleira (Falco

femoralis), entre outros.

datados de 1693, resultado da busca dos paulistas que se embrenharam pelo sertão e descobriram o

Entre os mamíferos silvestres, já foi registra-

ouro das Gerais. Do final do século XVII até o século XIX,, a Serra do Ouro Branco e seu entorno serviram

da a presença de 29 espécies, sendo que das

de passagem obrigatória tanto do chamado Caminho Velho, a rota de quem partia de São Paulo para

3 espécies de primatas, a mais abundante é o

o coração das Gerais; quanto de quem trilhava o Caminho Novo, vindo do Rio de Janeiro. Suas cidades,

mico-estrela (Callithrix penicillata), ocorrendo

vilarejos e montanhas e vales são impregnados de referências históricas.

também o sauá (Callicebus nigrifrons) e o bugio,

A Serra do Ouro Branco é considerada o marco inicial sul da Cadeia do Espinhaço, no limite de duas

ou barbado (Alouatta guariba clamitans), iden-

das maiores bacias hidrográficas do país, a do Rio São Francisco e a do Rio Doce, protegendo parte de

tificados por meio de suas vocalizações em

suas nascentes. A região de inserção da RPPN abriga dois importantes mananciais, os ribeirões Veríssimo

toda a extensão da reserva.

e a Colônia que abastecem, respectivamente, os reservatórios dos distritos Taboão, em Bom Jardim de
Minas (MG) e Soledade de Minas.

Nove espécies de mamíferos ameaçadas
de extinção vivem ou frequentam a RPPN,
das quais oito são consideradas ameaçadas

Encontro de dois biomas
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de extinção em Minas Gerais: o tamanduá-

A RPPN situa-se numa transição entre dois biomas diferentes, o Cerrado e a Mata Atlântica, com a

bandeira (Myrmecophaga tridactyla), a onça-

presença de Campos Rupestres. Ali podem ser encontradas espécies raras da flora e da fauna brasileira.

parda (Puma concolor), a jaguatirica (Leopardus

É o caso da Vriesea minarum, uma planta da família das bromélias que está na lista da flora ameaçada do

pardalis), o gato-do-mato-pequeno (L. tigrinus),

Brasil. Nela também foi descoberta a Dyckia ourobrancoensis, que só é encontrada no paredão da Serra

o lobo-guará (Chrysocyon brachyurus), o porco-

do Ouro Branco.

do-mato (Pecari tajacu), a lontra (Lontra lon-

Reservas Particulares do Patrimônio Natural da Mata Atlântica

Salvador Cordaro

Suscinibh et
ulla autat eu Idun

A RPPN abriga mananciais
que abastecem os municípios
vizinhos.

essi Ter
ilit praessistat eu
Idun essi Ter
gicaudis) e o sauá (Callicebus nigrifrons). Cinco
delas foram classificadas como ameaçadas de
extinção em todo o território nacional e duas

Salvador Cordaro

também foram inseridas na lista global.
Primeiros passos
Em agosto de 2009, foi consolidado o Plano de Manejo da Reserva com ações de curto,
médio e longo prazos, nas áreas de gestão, proteção e conservação, fiscalização, comunicação e educação ambiental, pesquisa e outras
formas de uso público.
Entre os objetivos estão o fomento da
pesquisa científica, recebendo alunos de ensino superior da região - São João Del Rei, Ouro
Preto, Lavras, Viçosa, Conselheiro Lafaiete e Belo
Horizonte.
A equipe responsável pela gestão da RPPN
também colabora na normatização do acesso ao topo da Serra do Ouro Branco, estruturando uma trilha e criando condições de uso
autoguiado; além de orientar a visitação por
meio de expedições programadas. A empresa
pretende ainda expandir as atividades do Programa Germinar, desenvolvendo a educação
ambiental para as comunidades que vivem no
entorno da RPPN.

RPPN Luis Carlos Jurovsky Tamassia
Ouro Branco (MG) Gerdau Açominas
www.gerdau.com.br
RPPNs Corporativas
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Reserva

O Rio Sebuí é o maior da RPPN e um dos
seus limites. Todos os seus afluentes da margem

Ecológica

esquerda têm suas nascentes localizadas no interior da área. Mas a reserva conta com outros
rios e córregos, que contribuem para sua bela
paisagem bucólica – o Rio das Quatro-Quedas,
que como o nome indica tem quatro cachoeiras;

do Sebuí

Foi num voo de São Paulo para Curitiba que
Enzo Sebastiani viu pela primeira vez a terra em

Carlos Renato Fernandes

que hoje se situa a Reserva Ecológica do Sebuí.
O avião seguia a rota do litoral e Enzo, italiano
radicado há pouco no Brasil, se surpreendeu
pela visão da costa recortada do litoral sul de
São Paulo e litoral norte do Paraná, coberta de
densa floresta entremeada de cursos d’água.
“Não imaginava que existisse uma floresta tão exuberante, tão perto de grandes
centros urbanos, numa região densamente povoada, como é a faixa litorânea
brasileira”, conta. Assim que pôde, Enzo tomou um ônibus, desceu a Estrada da

o Rio Misterioso, com três cachoeiras, o Rio Velho
e Rio da Bica. Pelo menos 15 espécies de peixes

Um paraíso para
o ecoturismo, com
matas densas,
manguezais,
cachoeiras e
corredeiras

Graciosa, que liga Curitiba ao litoral, e foi conhecer de perto a região. Foram muitas idas e vindas. Alugou uma casa, comprou um barco e começou a explorar os recantos do litoral.

vivem nos ambientes aquáticos, dos estuários até a parte
alta dos rios.
A diversidade de ambientes naturais encontrados
no espaço da RPPN se traduz
numa fauna e flora também
diversificadas. Ali foram registradas pelo menos 21 espécies de anfíbios e 10 espécies
de répteis, entre elas o jacarédo-papo-amarelo, com ninhos já localizados na porção
final do Rio Sebuí. Até agora,
foram listadas 91 espécies de
aves, das quais 26 endêmicas,

5 incluídas na lista de espécies ameaçadas de

Junto com o deslumbramento por um dos espaços brasileiros onde a Mata Atlântica ainda está

extinção em âmbito paranaense, 2 em âmbito

bem preservada, na Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, cresceu também a preocupação

nacional e 2 mundialmente ameaçadas. Dentre

em conservar a floresta e sua biodiversidade. Aos poucos, um projeto foi tomando forma e a ideia de

estas estão o socó-boi-escuro (Tigrisoma fascia-

proteger a natureza se concretizou com a compra de uma área de 500 hectares na pequena Baía dos

tum) e o colhereiro (Platalea ajaja).

Pinheiros, em sociedade com João Amadeu, paranaense e empresário do setor de turismo. “Desde o

A fauna de mamíferos inclui o gambá (Di-

início, nossa proposta era criar uma RPPN e mantê-la por meio de recursos obtidos nas atividades de

delphis sp), a lontra (Lontra longicaudis), o mão-

ecoturismo, planejadas para ser de baixo impacto”, cometa Enzo. A RPPN foi reconhecida pelo Ibama em

pelada (Procyon cancrivorus), o cachorro-do-mato

1999 e, em 2004, Enzo formou a Cormorano Ecoturismo e Aventura, que promove a viagens de turistas

(Cerdocyon thous), o quati (Nasua nasua), o veado

para a reserva para estadias curtas e a visitações em suas trilhas e cachoeiras. Seu sócio, João Amadeu,

(Mazama sp), o cateto (Tayassu tajacu), o serelepe

mantém uma pousada em Guaraqueçaba e organiza visitas de um dia à reserva.

(Sciurus aestuans), o tatu (Dasypus sp), o gato-domato (Felis tigrina), a paca (Cuniculus paca), o bugio

Ambientes naturais diversificados
A Reserva Ecológica do Sebuí tem em sua vizinhança mais dez unidades de conservação – oito no

Levantamentos realizados na APA de Guaraqueça-

Paraná e duas em São Paulo. Sua área total é de 400,78 hectares, a maior parte, cerca de 75%, coberta por

ba mencionam a ocorrência de aproximadamen-

floresta ombrófila densa submontana, quase toda formada de matas primárias com alguma alteração.

te 70 espécies de mamíferos na região, entre elas o

Existem pequenas áreas de floresta secundária em fase inicial e intermediária de sucessão, que somam

mico-leão-de-cara-preta (Leontopithecus caissara),

4,3% da área. Uma parcela da RPPN (21,8 hectares, pouco mais de 5%) é coberta por floresta ombrófila

já avistado em áreas limítrofes à reserva.

densa de terras baixas. Outros 45,3 hectares, ou 11,3%, são constituídos por manguezais, existindo uma
pequena faixa de vegetação de transição entre o mangue e a floresta.
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(Alouatta fusca) e a onça-parda (Puma concolor).
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Algumas das espécies arbóreas encontradas
na reserva são a canela-preta (Ocotea catharinen-

Divulgação

sis), o cedro (Cedrela fissilis), o guanandi (Callophyllum brasiliense), o maçaranduba (Manilkara subsericea); e
diferentes espécies de palmeiras, entre elas o palmito-juçara (Euterpe edulis). Na área de transição entre a
floresta de terras baixas e os manguezais, aparecem espécies como o araticum-do-mangue (Anona glabra) e
a samambaia-açu (Acrostichum sp).
Os manguezais que ficam no interior da pequena Baía do Sebuí são formados pelo mangue-vermelho
(Rhizophora mangle), o mangue-branco (Laguncularia racemosa) e o mangue-preto (Avicennia schauerianna).
Na margem dessa baía, ocorrem bancos de gramíneas (Spartina alterniflora), formação pioneira que acompanha os manguezais e são muito importantes como refúgio para larvas de crustáceos e de peixes.
Vivência com a natureza
A Reserva Ecológica do Sebuí está equipada para receber turistas para estadas curtas e promover passeios
e atividades de educação ambiental por trilhas estruturadas na mata e nos mangues, além de caiaques e

A canoagem pelas áreas do mangue,
a Bahia do Rio Pinheiros e cachoeira
em meio à mata. Na página ao lado,
um beija-flor

barcos para atividades nos rios e passeios pela baía. Os visitantes podem dormir ao som da mata em suas instalações – uma casa principal, ou refúgio, com capacidade para receber 14 pessoas, mais 5 cabanas no entorno,

a regeneração de um ambiente florestal tropical,

além de espaço seguro para barracas – ao todo, 20 pessoas podem pernoitar na reserva. Tudo ali foi planejado

a biodiversidade da Mata Atlântica, o manguezal

para ter o mínimo impacto: as madeiras utilizadas nas construções são de cernes caídos na floresta; a energia

como um grande berçário de vida e o homem da

elétrica é produzida por placas solares; e uma estação de tratamento processa o esgoto por fitodepuração.

região e suas interações com o meio ambiente. O

O sistema de trilhas proporciona aos visitantes conhecer os diferentes ecossistemas. Um passeio pela trilha maior, de 5 quilômetros, sai da área de manguezal até a encosta, passa por quatro subformações vegetais

projeto está aberto à participação das escolas de
Ensino Médio da região.

da Floresta Atlântica. Outras trilhas exploram margens de rios, cachoeiras e piscinas naturais de acentuadas

A equipe da RPPN é enxuta, contando com

belezas cênicas. Para apreciar os manguezais, foi construída com autorização do Ibama uma passarela de 200

um piloto de barco, um mateiro, uma cozinheira

metros de comprimento montada sobre estacas de madeira acima do nível máximo das marés.

e um auxiliar administrativo, além do proprietário

Uma das vivências possíveis nessa reserva é conhecer a mata à noite. O passeio noturno, de cerca de

da reserva, Enzo Sebastiani, que é técnico agríco-

duas horas, leva os visitantes por uma trilha que percorre 4,5 quilômetros de florestas, com iluminação pro-

la. Um biólogo e um educador ambiental pres-

piciada apenas por lanternas, mas com guias bem experientes. Além de caminhadas de diferentes níveis de

tam serviços em tempo parcial.

exigência, os visitantes podem nadar, mergulhar ou flutuar nos rios, fazer canoagem, observar pássaros e se
aventurar por uma tirolesa.
A educação ambiental é uma ação permanente junto a todos os visitantes da reserva. A Cormorano Eco-

RPPN Reserva Ecológica do Sebuí

turismo desenvolve o Projeto Aula Viva, com atividades realizadas ao longo das trilhas. Painéis e vitrines que

Guaraqueçaba (PR) Cormorano

demonstram as interações dos diferentes ecossistemas são levados para os locais visitados, formando um ce-

Ecoturismo

www.cormorano.com.br/
reserva.html

Alex Joukoski

Ismar dos Santos

nário em que os participantes podem perceber as trocas existentes na natureza. Os temas mais abordados são
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Rota das
Cachoeiras, do

A

Grupo Battistella

Recentemente, as áreas da empresa foram
palco dos trabalhos de campo de dois estudos
realizados por pesquisadores da Universidade
Federal de Santa Catarina – uma dissertação de
mestrado e uma tese de doutorado –, com o
tema que abordava a restauração ambiental em
fazendas produtoras de madeira. Os estudos demonstram que o plantio em mosaico, no qual os
talhões de florestas plantadas se intercalam com
as áreas de reservas, contribui para a recomposição da fauna e flora, e que os próprios talhões são
usados como corredores pela fauna.

O Grupo Battistella surgiu a partir de uma serraria, no final dos anos 1950, na região de Lages
(SC). Seu primeiro grande negócio foi fornecer
madeira para a construção de Brasília. Nos anos
1960, porém, o fundador da empresa, Emílio
Divulgação

Florentino Battistella, percebeu que, no ritmo
acelerado que o desenvolvimento do país assumia, as florestas nativas não resistiriam por
longo tempo. Seria preciso plantar florestas para atender à demanda crescente e
conservar as matas nativas.
Pioneiro na introdução do pinus no Estado de Santa Catarina, Battistella começou então a plantar florestas nas áreas já desmatadas – negócio inicialmente
visto com pouco entusiasmo pelo mercado. No entanto, a drástica redução das
matas nativas – que de fato aconteceu – e a proibição de extração de várias espé-

Uma área
de grande
beleza cênica e
tradicional espaço
de lazer
da comunidade

cies florestais, especialmente as araucárias, fizeram com que o pinus começasse a
ser valorizado.

A RPPN Emílio Florentino
Battistella foi instituída em 2002,
pelo Ibama, protegendo definitivamente a chamada Rota das
Cachoeiras, uma área de 100,96
hectares, de grande beleza cênica, encravada nos últimos
remanescentes da Floresta Tropical Atlântica de Santa Catarina,
e tradicionalmente usada pela
comunidade do município de
Corupá (SC) para atividades de
lazer. Há muitos anos os moradores adentram aquelas matas em

busca de suas cachoeiras, distribuídas ao longo

Nas duas décadas seguintes, o Grupo Battistella cresceu e diversificou suas atividades. A maior parte

do Rio Novo. Suas nascentes ficam no planalto

de suas áreas de plantio foi adquirida entre 1975 e 1985, quando também foram sendo constituídas suas

catarinense e seu percurso atravessa áreas de

reservas de matas nativas. Presente em 21 municípios de Santa Catarina, a empresa possui 18 mil hectares de

plantio e de conservação do Grupo Battistella até

florestas plantadas e 20 mil hectares de matas nativas, em sua maioria com vegetação natural conservada.

despencar em um desnível total de 600 metros,

“A tradição conservacionista do Grupo Battistella tem sua origem nos anos 1960”, comenta Reinaldo Langa, gerente Socioambiental do Grupo Battistella e diretor da RPPN Emílio Florentino Battistella. Com a criação
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Lazer e conservação

formando 14 quedas-d’água – a mais alta com
125 metros.

do Código Florestal Brasileiro, em 1965, a área de preservação permanente em torno de rios e córregos, que

Em 2010, a área da RPPN foi ampliada para

em Santa Catarina era de 5 metros, passou a ser de 30 metros. O Grupo Battistella Florestas, junto com pes-

1.257 hectares. Com isso, passou a incluir entre

quisadores da Universidade Federal de Santa Catarina, desenvolveu então uma tecnologia de recuperação

seus atrativos protegidos mais uma cachoeira,

de mata ciliar, na época inusitada, por meio de técnicas de nucleação que estimulam a ação dos mecanismos

de 96 metros, no Rio Bruaca, atualmente ame-

naturais de regeneração da cobertura vegetal. Com isso, se tornou um pioneiro não só na recuperação de

açada por um projeto de construção de uma

matas, mas também na conservação dos recursos hídricos e restauração de ambientes naturais.

hidrelétrica.
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Incorporadas como espaço de lazer pela comunidade, inicialmente a Rota das Cachoeiras foi cedida
em comodato pelo Grupo Battistella à Prefeitura de Corupá, que administrava a área com o apoio de uma
equipe técnica da empresa. Em 1999, foi constituída a Associação de Preservação e Ecoturismo da Rota das
Cachoeiras, com a participação de técnicos da Battistella, representantes da prefeitura, da comunidade local
e pesquisadores independentes, que assumiu o comodato e passou ser responsável pela conservação da
área. Em 2009, a associação, em nome do Grupo Battistella, entrou com a documentação junto ao Ibama
para expandir a área.
Com duas trilhas interpretativas estruturadas, uma com 2.900 e outra de 2.500 metros, a RPPN tem as
instalações básicas para receber visitantes para passeios de um dia – estacionamento, banheiros e área com
churrasqueiras –, além de espaço para a educação ambiental e apoio para pesquisadores. Entre 15 mil e 20
mil pessoas visitam a reserva todo o ano, vindas de vários Estados brasileiros e também de outros países.
Metade desse público procura a reserva nos meses de verão e férias escolares. A outra metade vem durante o ano, em sua maioria como participantes do intenso programa de educação ambiental desenvolvido
focado nas escolas da região.
A gestão da RPPN é responsabilidade da diretoria executiva da Associação de Preservação e Ecoturismo

Divulgação

pela associação em parceria com as prefeituras dos municípios vizinhos e a Polícia Ambiental de Joinville,

da Rota das Cachoeiras, com o apoio de um Conselho de Orientação Técnica, um Conselho Curador e um
Conselho Fiscal. Conta com quatro funcionários – três pessoas dedicadas às tarefas de manutenção e um

São 14 cachoeiras ao longo do Rio Novo, a

educador ambiental –, além do diretor, que divide suas atividades com a gestão socioambiental da Unidade

maior, acima, com 125 metros, em meio de

de Negócio Florestal do Grupo Battistella.

exuberante vegetação nativa. Na página

A RPPN abriga mais de 190 espécies vegetais, incluindo árvores que chegam a 1,5 metro de diâmetro e

ao lado, trilha na mata

mais de 50 metros de altura, indicadores de que podem ter pelo menos 500 anos. Entre as espécies florestais
protegidas existem cedros (Cedrela fissilis) e canelas, e entre essas a canela-preta (Ocotea catharinensis), praticamente extinta na região, bem como a palmeira-juçara (Euterpe edulis), seriamente ameaçada pela extração
predatória, além de várias espécies de bromélias. As áreas da empresa abrigam também a onça-parda (Puma

A Rota das Cachoeiras, do Grupo Battistella

concolor), a anta (Tapirus terrestris), o macaco-prego (Cebus apella) e o bugio (Alouatta guariba), o cateto (Tayas-

RPPN Emílio Florentino Battistella Corupa

su tajacu) e grande variedade de aves, entre elas uma espécie rara de beija-flor (Clytolaema rubricauda) – a

(SC) Grupo Battistella www.battistella.
com.br/rppn rppn@battistella.com.br

Digulgação

Divulgação

última vez que um deles foi avistado na região data de 1928.
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Como criar uma RPPN

A

RPPN
Passo a Passo

criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) é uma das principais estratégias
para enfrentar a fragmentação da Mata Atlântica, formando corredores que permitam a evolução

dos processos naturais de reprodução das espécies e a manutenção da biodiversidade.
A possibilidade de criação de áreas de proteção ambiental em propriedades privadas é reconhecida desde o primeiro Código Florestal Brasileiro, publicado em 1934, e vem evoluindo ao longo das
décadas. Atualmente, a Lei 9.985/00 define a Reserva Particular do Patrimônio Natural como parte
integrante do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).
O Decreto 5.746/06, que regulamenta as RPPNs, reconhece que a reserva particular é de domínio
privado, sem que seu proprietário perca a titularidade do imóvel. A RPPN é gravada em perpetuidade à
margem da escritura do imóvel, sendo permitidas em seu interior apenas atividades de pesquisa científica e visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais.
Uma RPPN pode ser criada em âmbito federal, pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodi-

Seguem os passos para a criação
de RPPN federal. Para uma
RPPN estadual, consulte o órgão
ambiental do seu Estado, pois
cada unidade possui legislação e
procedimentos diferenciados:

1

A pessoa ou empresa que pretende

versidade (ICMBio), órgão do Ministério do Meio Ambiente, ou, em vários Estados, pela Secretaria Estadual

criar uma RPPN em âmbito federal deve

de Meio Ambiente. Embora os decretos estaduais sigam o modelo da legislação federal, a maior proxi-

apresentar ao ICMBio, via correio, um re-

midade entre o proprietário e o órgão ambiental nos Estados tende a agilizar os processos, facilitando as

querimento solicitando sua criação, com

ações de monitoramento, fiscalização e proteção da área. Os Estados que já possuem legislação própria

a documentação prevista no Decreto

para as RPPNs são Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba,

5.746/06. Para acompanhar o andamen-

Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. O Ceará estabeleceu uma categoria

to de seu processo pela intenet, o pro-

diferente de área particular protegida, a Reserva Ecológica Particular.

prietário deve cadastrá-lo no SIMRPPN,
sistema devolvido pelo ICMBio com
apoio do Programa RPPN para o acompanhamento on-line do processo. O re-

Benefícios ao proprietário
A constituição de uma RPPN corporativa associa a empresa à conservação ambiental e à proteção da biodiversidade, aumentando a visibilidade da organização perante a sociedade,
criando novas possibilidades de diálogo com diferentes públicos e de marketing ecológico
com bases sólidas. Os proprietários de RPPNs também podem contar com alguns benefícios
e incentivos:

querimento, a relação dos documentos,
o endereço para enviar o material e o
acesso ao SIMRPPN estão no site do ICMBio
(www.icmbio.gov.br/rppn).

2

O ICMBio analisará a documentação

Seu direito sobre a propriedade é preservado.

e realizará uma vistoria na área proposta

Recebe isenção do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) referente à área criada

como RPPN, emitindo um parecer favorá-

como RPPN.

vel ou não sobre a criação da reserva.

Possibilidade de cooperação com entidades privadas e públicas na proteção, gestão e manejo

3

da RPPN.
Direito de receber apoio por meio de medidas compensatórias sempre que algum impacto
ambiental atingir diretamente a área.
Direito de receber contribuição financeira sempre que empresas de abastecimento de água e
produção de energia se beneficiarem dos recursos naturais protegidos pela reserva.

Emitido um parecer favorável, será

realizada uma consulta pública, com a
divulgação da intenção da criação da reserva no Diário Oficial da União e no site
do ICMBio, pelo prazo de 20 dias, descrevendo a RPPN proposta.
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Estação Veracel RPPN Estação Veracel,
Porto Seguro (BA), Veracel Celulose
www.veracel.com.br/veracruz/pt/
estacao.htm
Fazenda Macedônia, da Cenibra
RPPN Fazenda Macedônia, Ipaba (MG),
Cenibra S.A. www.cenibra.com.br
Parque das Neblinas, da Suzano
RPPN Ecofuturo, Parque das Neblinas, Mogi
das Cruzes (SP). Instituto Ecofuturo, Suzano
Papel e Celulose
www.ecofuturo.org.br/parque-dasneblinas

4

Passado esse prazo, o ICMBio ava-

liará os resultados e as implicações da
criação da unidade, incluindo as propos-

Reserva Ibirapitanga RPPN Rio dos
Pilões, Santa Isabel (SP). Residencial Terras
Altas, Associação dos Proprietários em
Reserva do Ibirapitanga
www.ibirapitanga.com.br

tas do público, e emitirá parecer técnico
conclusivo, aprovando ou indeferindo o
requerimento, ou ainda, sugerindo alterações e adequações à proposta.

5

Em caso de parecer positivo, o pro-

As reservas da SPVS Reserva Natural
Rio Cachoeira e RPPN Reserva Natural
Morro da Mina, Antonina (PR). Reserva
Natural Serra do Itaqui, Guaraqueçaba (PR).
Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e
Educação Ambiental
www.spvs.org.br

prietário será notificado para que proceda à assinatura do Termo de Compromisso e sua averbação junto à matrícula do
imóvel afetado, no Registro de Imóveis
competente, no prazo de 60 dias contados do recebimento da notificação.

6

Por fim, após a averbação do Ter-

mo de Compromisso pelo proprietário,
comprovada por certidão do Cartório de
Registro de Imóveis, o ICMBio publicará a
portaria de criação da RPPN.

Mais informações sobre RPPNs

A RPPN da Arcelor
Mittal Vega RPPN da ArcelorMittal Vega,
São Francisco do Sul (SC), AcelorMittal Vega
www.arcelormittal.com/br/vega/
Santuário do Caraça
RPPN Santuário do Caraça, Santa
Bárbara (MG). Província Brasileira da
Congregação da Missão
www.santuariodocaraca.com.br

As reservas estratégicas da Fibria
RPPN Mutum Preto e RPPN Recanto das
Antas, Linhares (ES). RPPN Restinga da
Aracruz, Aracruz (ES). RPPN Esperança do
Beija-Flor, Teixeira de Freitas (BA), Fibria
www.fibria.com.br
A primeira RPPN universitária
RPPN da Unisc,, Sinimbu (RS). Associação
Pró-Ensino em Santa Cruz do Sul - (Apesc)
rppn@unisc.br
www.unisc.br/rppn/
As RPPNs da Usina Santa Maria
RPPN Fazenda Triunfo e RPPN Fazenda
do Bosque, Porto Calvo (AL). RPPN
Fazenda Cachoeira, Maragogi (AL). Usina
Santa Maria
www.stamariadiretoria@uol.com.br
Reserva Natural de Salto
Morato, da Fundação O Boticário
RPPN Reserva Natural Salto Morato,
Guaraqueçaba (PR). Fundação O Boticário
de Proteção à Natureza
www.fundacaooboticario.org.br
A Fazenda Monte Alegre, da
Klabin RPPN Fazenda Monte Alegre,
Telêmaco Borba (PR) Klabin
www.klabin.com.br
A reserva da Gerdau RPPN Luis
Carlos Jurovsky Tamassia, Ouro Branco
(MG), Gerdau Açominas
www.gerdau.com.br
Reserva Ecológica do Sebuí,
da Cormorano Ecoturismo
RPPN Reserva Ecológica do Sebuí,
Guaraqueçaba (PR), Cormorano
Ecoturismo
www.cormorano.com.br/reserva.html
A Rota das Cachoeiras, do Grupo
Battistella RPPN Emílio Florentino
Battistella, Corupa (SC), Grupo Battistella
www.battistella.com.br/rppn
rppn@battistella.com.br

www.reservasparticulares.org.br
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