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PROPOSTA INICIAL D

MUNICIPAIS 

A proposta de delimitação da

argumentos repassados pelo

Unidades de Conservação da Natureza) e 

de nascentes, corpos hídricos, áreas verdes, bacia

feitos considerando os seguintes critérios

a) Divisores de água 

alguns ajustes destes divisores junto 

facilitar o envolvimento ou não de propriedades agrícolas no contexto da APA;

b) Áreas de Preservação Permanente

c) Fragmentos florestais isolados e fragmentos florestais próximos ou com 

alguma conectividade com 

rio Piquiri e/ou do próprio rio Piquri

d) Divisas municipais

limites municipais apresent

 

Tamanho das APAS

- APA Formosa do Oeste

- Goioerê: Área: 12.862

- IV Centenário: Área: 9.946

- Mariluz: Área: 14.062

- Alto Piquiri: Área: 5.

 

 
 
Observação: em todas as situações deve
envolvidas para definição final dos limites
 

 

PROPOSTA INICIAL DE DELIMITAÇÃO DAS APAS 

MUNICIPAIS PARA SER DISCUTIDA 

 

 

A proposta de delimitação das APAs Municipais se pautou em aspectos e 

pelos membros do grupo, no SNUC (Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza) e em critérios geoambientais (localização 

de nascentes, corpos hídricos, áreas verdes, bacias hidrográficas). Os limites foram 

os seguintes critérios: 

a) Divisores de água das microbacias dos afluentes do rio Piquirí, sendo feitos 

ajustes destes divisores junto às estradas mais próximas com intuito de 

facilitar o envolvimento ou não de propriedades agrícolas no contexto da APA;

b) Áreas de Preservação Permanente; 

c) Fragmentos florestais isolados e fragmentos florestais próximos ou com 

com as Áreas de Preservação Permanente 

rio Piquiri e/ou do próprio rio Piquri; 

municipais (nas imagens Google Earth apresen

am distorções devido ao próprio software

Tamanho das APAS: 

APA Formosa do Oeste: Área total: 6.918 ha 

Área: 12.862 ha 

Área: 9.946 ha 

Área: 14.062 ha 

Área: 5.239 ha 

m todas as situações deve ser feitas conversas 
para definição final dos limites das APAs. 
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DELIMITAÇÃO DAS APAS 

se pautou em aspectos e 

o SNUC (Sistema Nacional de 

critérios geoambientais (localização 

). Os limites foram 

das microbacias dos afluentes do rio Piquirí, sendo feitos 

próximas com intuito de 

facilitar o envolvimento ou não de propriedades agrícolas no contexto da APA; 

c) Fragmentos florestais isolados e fragmentos florestais próximos ou com 

 dos afluentes do 

ntadas abaixo, os 

e). 

 com as pessoas 
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INDICAÇÃO DE ÁREAS PARA 

OUTRAS CATEGORIAS DE 

PARTICULARES DO 

Também foram indica

Unidades de Conservação

aspectos e argumentos repassados, o SNUC (Sistema Nacional de Unidades de

Conservação da Natureza) e critérios geoambientais

nascentes, corpos hídricos 

As áreas estão assim 

- Duas RPPNs dentro da área proposta para a 

- Uma RPPN dentro da área proposta para a 

- Uma RPPN dentro da área proposta para a 

mas dentro dos limites municipais de Alto Piquiri

- Uma RPPN dentro da área proposta para a 

- Duas Unidades de Conservação 

particularidades envolvidas

 

 

 

Observação: em todas as situações deve
envolvidas para definição final dos limites

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICAÇÃO DE ÁREAS PARA VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL 

OUTRAS CATEGORIAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E

PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL - RPPN

 

 

indicadas áreas para criação de outras categorias de 

nidades de Conservação. Esta indicação também ocorreu considerando os 

aspectos e argumentos repassados, o SNUC (Sistema Nacional de Unidades de

Conservação da Natureza) e critérios geoambientais como 

 e áreas verdes. 

As áreas estão assim indicadas: 

área proposta para a APA de Goioerê; 

área proposta para a APA de IV Centenário;

área proposta para a APA de Alto Piquiri e uma fora da área

mas dentro dos limites municipais de Alto Piquiri; 

área proposta para a APA de Mariluz; 

Duas Unidades de Conservação de categoria de manejo a ser discutida devido às 

particularidades envolvidas, dentro dos limites da APA de Mariluz. 

m todas as situações deve ser feitas conversas 
para definição final dos limites das APAs. 
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VERIFICAÇÃO DE POSSÍVEL CRIAÇÃO DE 

E RESERVAS 

RPPNs 

áreas para criação de outras categorias de 

também ocorreu considerando os 

aspectos e argumentos repassados, o SNUC (Sistema Nacional de Unidades de 

 localização de 

IV Centenário; 

e uma fora da área, 

de categoria de manejo a ser discutida devido às 

 com as pessoas 
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ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

E O PLANEJAMENTO REGIONAL

  

Não existe uma uniformidade do potencial natural nos espaços geográficos de 

determinadas regiões que podem ter um

atividades econômicas que geram empregos e renda não pode ser motivada apenas 

pelas questões econômicas. Mais do que nunca, é necessário que o Poder Público 

proponha e apresente diferenças nos tratamentos para determinadas

processo de planejamento municipal tem que debater no ambiente próprio e com a 

metodologia que garanta a participação popular e a transparência às vocações e 

principalmente as aptidões das áreas para esta definição. Assim se estabelecem 

regras para a implantação de um processo de gestão ambiental que seja compatível 

com os anseios das sociedades locais. É importante que as áreas de mananciais, as 

áreas merecedoras de conservação ou de preservação ambiental sejam 

contempladas como Áreas de Proteç

propomos o planejamento ambiental do vale do rio Piquiri entre os municípios de 

Quarto Centenário, Goioerê, Mariluz, Alto Piquiri e Formosa do Oeste.

Dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que se desti

proteger e conservar a qualidade ambiental e os sistemas naturais ali existentes

consta como categoria de manejo as APAs, nas quais existe a possibilidade de 

planejamento de atividades econômicas e sociais que sejam compatíveis e que 

promovam a melhoria da qualidade de vida da população local, com o 

estabelecimento de ações de proteção as condições naturais dos diversos 

ecossistemas locais e regionais.

O objetivo primordial de uma APA é a conservação de processos naturais e 

da biodiversidade, orientand

humanas às características ambientais da área através do Zoneamento Ecológico 

Econômico que é o instrumento de gestão ambiental.

 

DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – APA

E O PLANEJAMENTO REGIONAL 

Promotor de Justiça Dr. Robertson do Azevedo

Eng. Agro. Ednei Bueno do Nascimento

Não existe uma uniformidade do potencial natural nos espaços geográficos de 

determinadas regiões que podem ter um tratamento único. A expansão das 

atividades econômicas que geram empregos e renda não pode ser motivada apenas 

pelas questões econômicas. Mais do que nunca, é necessário que o Poder Público 

proponha e apresente diferenças nos tratamentos para determinadas

processo de planejamento municipal tem que debater no ambiente próprio e com a 

metodologia que garanta a participação popular e a transparência às vocações e 

principalmente as aptidões das áreas para esta definição. Assim se estabelecem 

para a implantação de um processo de gestão ambiental que seja compatível 

com os anseios das sociedades locais. É importante que as áreas de mananciais, as 

áreas merecedoras de conservação ou de preservação ambiental sejam 

contempladas como Áreas de Proteção Ambiental.  É nesta perspectiva que 

propomos o planejamento ambiental do vale do rio Piquiri entre os municípios de 

Quarto Centenário, Goioerê, Mariluz, Alto Piquiri e Formosa do Oeste.

Dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que se desti

proteger e conservar a qualidade ambiental e os sistemas naturais ali existentes

como categoria de manejo as APAs, nas quais existe a possibilidade de 

planejamento de atividades econômicas e sociais que sejam compatíveis e que 

ia da qualidade de vida da população local, com o 

estabelecimento de ações de proteção as condições naturais dos diversos 

ecossistemas locais e regionais. 

O objetivo primordial de uma APA é a conservação de processos naturais e 

da biodiversidade, orientando o desenvolvimento, adequando às várias atividades 

humanas às características ambientais da área através do Zoneamento Ecológico 

Econômico que é o instrumento de gestão ambiental. 
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APA 

Robertson do Azevedo 

Ednei Bueno do Nascimento 

Não existe uma uniformidade do potencial natural nos espaços geográficos de 

tratamento único. A expansão das 

atividades econômicas que geram empregos e renda não pode ser motivada apenas 

pelas questões econômicas. Mais do que nunca, é necessário que o Poder Público 

proponha e apresente diferenças nos tratamentos para determinadas regiões. O 

processo de planejamento municipal tem que debater no ambiente próprio e com a 

metodologia que garanta a participação popular e a transparência às vocações e 

principalmente as aptidões das áreas para esta definição. Assim se estabelecem 

para a implantação de um processo de gestão ambiental que seja compatível 

com os anseios das sociedades locais. É importante que as áreas de mananciais, as 

áreas merecedoras de conservação ou de preservação ambiental sejam 

ão Ambiental.  É nesta perspectiva que 

propomos o planejamento ambiental do vale do rio Piquiri entre os municípios de 

Quarto Centenário, Goioerê, Mariluz, Alto Piquiri e Formosa do Oeste. 

Dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que se destina a 

proteger e conservar a qualidade ambiental e os sistemas naturais ali existentes 

como categoria de manejo as APAs, nas quais existe a possibilidade de 

planejamento de atividades econômicas e sociais que sejam compatíveis e que 

ia da qualidade de vida da população local, com o 

estabelecimento de ações de proteção as condições naturais dos diversos 

O objetivo primordial de uma APA é a conservação de processos naturais e 

o o desenvolvimento, adequando às várias atividades 

humanas às características ambientais da área através do Zoneamento Ecológico 



 
 

 

As Áreas de Proteção Ambiental podem ser estabelecidas em áreas de 

domínio público e/ou privado, pela União, estados ou municípios, não sendo 

necessária a desapropriação das terras. No entanto, as atividades e usos 

desenvolvidos estão sujeitos a um disciplinamento específico. Podem abranger em 

seu interior outras unidades de cons

propiciar experimentação de novas técnicas e atitudes que permitam conciliar o uso 

da terra e o desenvolvimento regional com a manutenção dos processos ecológicos 

essenciais. Toda APA, quando da elaboração do Zoneam

deve prever a implantação de uma zona de conservação de vida silvestre (ZVS), 

onde será regulado ou proibido o uso dos sistemas naturais com a previsão de 

abrigar determinadas espécies da fauna ou flora.

As Áreas de Proteção Ambien

de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 

especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem

humanas. As condições para a realização de pesq

nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade. 

Neste caso, o órgão gestor se apóia em um colegiado como o Conselho Gestor que 

deve ser constituído de forma paritária entre o Poder Público

sociedade local, bem como as representações dos moradores e residentes do local 

e as Câmaras de Apoio Técnico de caráter mais técnico. A organização e a gestão 

deste colegiado é normatizado por um Regimento Interno construído e definido 

próprio colegiado, contemplando as especificidades regionais.

As APAs constituem uma importante categoria de unidade de conservação, 

apesar da complexidade das relações políticas, econômicas e sociais presentes nas 

áreas, que podem abranger mais de um

normatizado pelo Governo do Estado. No caso dos pequenos municípios com fortes 

características rurais a organização das Áreas de Proteção Ambiental pode ser 

organizada em um mosaico geográfico contemplando as diver

territoriais. 

No estado do Paraná, onde foi criado em 1991, o “ICMS Ecológico” tem sido 

utilizado para denominar a repartição do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 

 

As Áreas de Proteção Ambiental podem ser estabelecidas em áreas de 

público e/ou privado, pela União, estados ou municípios, não sendo 

necessária a desapropriação das terras. No entanto, as atividades e usos 

desenvolvidos estão sujeitos a um disciplinamento específico. Podem abranger em 

seu interior outras unidades de conservação, bem como ecossistemas urbanos e 

propiciar experimentação de novas técnicas e atitudes que permitam conciliar o uso 

da terra e o desenvolvimento regional com a manutenção dos processos ecológicos 

essenciais. Toda APA, quando da elaboração do Zoneamento Ecológico Econômico 

deve prever a implantação de uma zona de conservação de vida silvestre (ZVS), 

onde será regulado ou proibido o uso dos sistemas naturais com a previsão de 

abrigar determinadas espécies da fauna ou flora. 

As Áreas de Proteção Ambiental são em geral extensas, com um certo grau 

de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 

especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações 

humanas. As condições para a realização de pesquisa científica e visitação pública 

nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade. 

Neste caso, o órgão gestor se apóia em um colegiado como o Conselho Gestor que 

deve ser constituído de forma paritária entre o Poder Público e organizações da 

sociedade local, bem como as representações dos moradores e residentes do local 

e as Câmaras de Apoio Técnico de caráter mais técnico. A organização e a gestão 

deste colegiado é normatizado por um Regimento Interno construído e definido 

próprio colegiado, contemplando as especificidades regionais. 

As APAs constituem uma importante categoria de unidade de conservação, 

apesar da complexidade das relações políticas, econômicas e sociais presentes nas 

áreas, que podem abranger mais de um município. Neste caso o decreto pode ser 

normatizado pelo Governo do Estado. No caso dos pequenos municípios com fortes 

características rurais a organização das Áreas de Proteção Ambiental pode ser 

organizada em um mosaico geográfico contemplando as diversas organizações 

No estado do Paraná, onde foi criado em 1991, o “ICMS Ecológico” tem sido 

utilizado para denominar a repartição do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 
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As Áreas de Proteção Ambiental podem ser estabelecidas em áreas de 

público e/ou privado, pela União, estados ou municípios, não sendo 

necessária a desapropriação das terras. No entanto, as atividades e usos 

desenvolvidos estão sujeitos a um disciplinamento específico. Podem abranger em 

ervação, bem como ecossistemas urbanos e 

propiciar experimentação de novas técnicas e atitudes que permitam conciliar o uso 

da terra e o desenvolvimento regional com a manutenção dos processos ecológicos 

ento Ecológico Econômico 

deve prever a implantação de uma zona de conservação de vida silvestre (ZVS), 

onde será regulado ou proibido o uso dos sistemas naturais com a previsão de 

tal são em geral extensas, com um certo grau 

de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 

estar das populações 

uisa científica e visitação pública 

nas áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade. 

Neste caso, o órgão gestor se apóia em um colegiado como o Conselho Gestor que 

e organizações da 

sociedade local, bem como as representações dos moradores e residentes do local 

e as Câmaras de Apoio Técnico de caráter mais técnico. A organização e a gestão 

deste colegiado é normatizado por um Regimento Interno construído e definido pelo 

As APAs constituem uma importante categoria de unidade de conservação, 

apesar da complexidade das relações políticas, econômicas e sociais presentes nas 

município. Neste caso o decreto pode ser 

normatizado pelo Governo do Estado. No caso dos pequenos municípios com fortes 

características rurais a organização das Áreas de Proteção Ambiental pode ser 

sas organizações 

No estado do Paraná, onde foi criado em 1991, o “ICMS Ecológico” tem sido 

utilizado para denominar a repartição do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias 



 
 

 

e Prestação de Serviços (ICMS) entre os municípios que possuem áreas

conservação ambiental, como forma de compensá

suas áreas verdes e assim evitar o desenvolvimento de atividades que possam 

prejudicar o meio ambiente. O ICMS é um tributo estadual que incide sobre a 

movimentação de produtos, como alimentos e eletrodomésticos, e sobre serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Este imposto incide 

também sobre importações, mas não sobre as exportações. O ICMS é um tributo 

não-cumulativo, ou seja, em cada fase da 

com o montante cobrado anteriormente. De acordo com a Constituição, 25% do total 

arrecadado com o ICMS pertencem aos municípios. No Paraná, 5% deste total é 

reservado aos municípios que possuam em seu território Unidade

ou sirvam de manancial de abastecimento público para outros municípios. Esta parte 

do ICMS, proposto como ecológico, tem uma equação matemática que faz a divisão 

tributária que contemple os municípios beneficiários. A gestão dos benefícios

as áreas de mananciais cabe ao Instituto das Águas do Paraná e as unidades de 

Conservação Florestal cabe ao Instituto Ambiental do Paraná.

No vale do rio Piquiri, principalmente na região em que o rio faz uma alça, na 

altura do Município de Formosa d

que as APAs podem se tornar importantes instrumentos de planejamento regional, 

integrando as populações e as técnicas adequadas de manejo, independentemente 

de limites geográficos dos municípios, promovend

desenvolvimento que tenha uma característica mais sustentável distributivo e que 

promova a inclusão social para a região.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e Prestação de Serviços (ICMS) entre os municípios que possuem áreas

conservação ambiental, como forma de compensá-los e incentivá

suas áreas verdes e assim evitar o desenvolvimento de atividades que possam 

prejudicar o meio ambiente. O ICMS é um tributo estadual que incide sobre a 

os, como alimentos e eletrodomésticos, e sobre serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Este imposto incide 

também sobre importações, mas não sobre as exportações. O ICMS é um tributo 

cumulativo, ou seja, em cada fase da operação é compensado o valor devido 

com o montante cobrado anteriormente. De acordo com a Constituição, 25% do total 

arrecadado com o ICMS pertencem aos municípios. No Paraná, 5% deste total é 

reservado aos municípios que possuam em seu território Unidades de Conservação 

ou sirvam de manancial de abastecimento público para outros municípios. Esta parte 

do ICMS, proposto como ecológico, tem uma equação matemática que faz a divisão 

tributária que contemple os municípios beneficiários. A gestão dos benefícios

as áreas de mananciais cabe ao Instituto das Águas do Paraná e as unidades de 

Conservação Florestal cabe ao Instituto Ambiental do Paraná. 

No vale do rio Piquiri, principalmente na região em que o rio faz uma alça, na 

altura do Município de Formosa do Oeste, o Movimento Pro Ivaí/Piquiri

que as APAs podem se tornar importantes instrumentos de planejamento regional, 

integrando as populações e as técnicas adequadas de manejo, independentemente 

de limites geográficos dos municípios, promovendo um novo estilo de 

desenvolvimento que tenha uma característica mais sustentável distributivo e que 

promova a inclusão social para a região. 
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e Prestação de Serviços (ICMS) entre os municípios que possuem áreas de 

los e incentivá-los a preservar 

suas áreas verdes e assim evitar o desenvolvimento de atividades que possam 

prejudicar o meio ambiente. O ICMS é um tributo estadual que incide sobre a 

os, como alimentos e eletrodomésticos, e sobre serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Este imposto incide 

também sobre importações, mas não sobre as exportações. O ICMS é um tributo 

operação é compensado o valor devido 

com o montante cobrado anteriormente. De acordo com a Constituição, 25% do total 

arrecadado com o ICMS pertencem aos municípios. No Paraná, 5% deste total é 

s de Conservação 

ou sirvam de manancial de abastecimento público para outros municípios. Esta parte 

do ICMS, proposto como ecológico, tem uma equação matemática que faz a divisão 

tributária que contemple os municípios beneficiários. A gestão dos benefícios para 

as áreas de mananciais cabe ao Instituto das Águas do Paraná e as unidades de 

No vale do rio Piquiri, principalmente na região em que o rio faz uma alça, na 

o Oeste, o Movimento Pro Ivaí/Piquiri identificou 

que as APAs podem se tornar importantes instrumentos de planejamento regional, 

integrando as populações e as técnicas adequadas de manejo, independentemente 

o um novo estilo de 

desenvolvimento que tenha uma característica mais sustentável distributivo e que 



 
 

 

IMPORTÂNCIA D

 

As Unidades de Conservação

protegidas reconhecidas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). O início da 

criação destes modelos de áreas se deu com a constituição dos parques no século 

XIX, em especial com o Parque Nacional de Yellowstone criado em 

Estados Unidos da América. Segundo Morsello (2001, p. 65), a criação dos 

primeiros parques, como o de Yellowstone, tinha como objetivo o valor recreativo e a 

proteção de cenários de contemplação. 

mundo no decorrer do século XIX e XX, tendo maior conotação nos países em 

desenvolvimento. No Brasil, a implantação do primeiro parque nacional ocorreu em 

1937 em Itatiaia-RJ, seguido

Em 2000, estabeleceu-se legalm

de conservação federal, estadual e municipal, denominado de Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza 

O SNUC é um sistema constituído pelo conjunto das unidades de 

conservação federais, estaduais e municipais, definindo a unidade de conservação 

como o “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo 

Poder Público, com objetivos de conser

especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção” 

(BRASIL, Lei n°. 9.985/00). Para cumprir os seus objetivos

                                                 
1 Este material faz parte da tese de doutoramento: MEZZOMO, M. D. M. 
e Conservação da Natureza em RPPNs na bacia hidrográfica do rio Mourão, Paraná. 
Tese (Doutorado em Geografia) PRPPG/Departamento de Geografia. UFPR.
citadas podem ser encontradas nesta
2 Entre os objetivos do SNUC destaca
e dos recursos genéticos; proteger as espécies ameaçadas de extinção; contribuir para a 
preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; promover o desenvolvimento 
sustentável a partir dos recursos naturais; promover a utilização dos princípios e práticas de 
conservação da natureza no processo de desenvolvimento; proteger pai
alteradas de notável beleza cênica; proteger as características relevantes de natureza geológica, 
geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; proteger e recuperar recursos 
hídricos e edáficos; recuperar o
promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo 

 

MPORTÂNCIA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Prof.ª Maristela Denise Moresco Mezzomo

As Unidades de Conservação (UCs) estão dentro da categoria de áreas 

protegidas reconhecidas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). O início da 

criação destes modelos de áreas se deu com a constituição dos parques no século 

XIX, em especial com o Parque Nacional de Yellowstone criado em 

Estados Unidos da América. Segundo Morsello (2001, p. 65), a criação dos 

primeiros parques, como o de Yellowstone, tinha como objetivo o valor recreativo e a 

ão de cenários de contemplação. Este modelo de parques se espalhou 

ecorrer do século XIX e XX, tendo maior conotação nos países em 

No Brasil, a implantação do primeiro parque nacional ocorreu em 

seguido da criação de outros parques nas décadas seguintes.

se legalmente um sistema formal e unificado para unidades 

de conservação federal, estadual e municipal, denominado de Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). 

O SNUC é um sistema constituído pelo conjunto das unidades de 

estaduais e municipais, definindo a unidade de conservação 

como o “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo 

Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime 

especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção” 

00). Para cumprir os seus objetivos2, o SNUC dividiu as UCs 

 
Este material faz parte da tese de doutoramento: MEZZOMO, M. D. M. Planejamento da Paisagem 

e Conservação da Natureza em RPPNs na bacia hidrográfica do rio Mourão, Paraná. 
Tese (Doutorado em Geografia) PRPPG/Departamento de Geografia. UFPR. To
citadas podem ser encontradas nesta referência. 

Entre os objetivos do SNUC destacam-se: contribuição para a manutenção da diversidade biológica 
e dos recursos genéticos; proteger as espécies ameaçadas de extinção; contribuir para a 

servação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; promover o desenvolvimento 
sustentável a partir dos recursos naturais; promover a utilização dos princípios e práticas de 
conservação da natureza no processo de desenvolvimento; proteger paisagens naturais e pouco 
alteradas de notável beleza cênica; proteger as características relevantes de natureza geológica, 
geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; proteger e recuperar recursos 
hídricos e edáficos; recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; favorecer condições e 
promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo 
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DE CONSERVAÇÃO1 

Maristela Denise Moresco Mezzomo 

estão dentro da categoria de áreas 

protegidas reconhecidas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). O início da 

criação destes modelos de áreas se deu com a constituição dos parques no século 

XIX, em especial com o Parque Nacional de Yellowstone criado em 1872, nos 

Estados Unidos da América. Segundo Morsello (2001, p. 65), a criação dos 

primeiros parques, como o de Yellowstone, tinha como objetivo o valor recreativo e a 

Este modelo de parques se espalhou pelo 

ecorrer do século XIX e XX, tendo maior conotação nos países em 

No Brasil, a implantação do primeiro parque nacional ocorreu em 

da criação de outros parques nas décadas seguintes. 

ente um sistema formal e unificado para unidades 

de conservação federal, estadual e municipal, denominado de Sistema Nacional de 

O SNUC é um sistema constituído pelo conjunto das unidades de 

estaduais e municipais, definindo a unidade de conservação 

como o “espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo 

vação e limites definidos, sob regime 

especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção” 

, o SNUC dividiu as UCs 

Planejamento da Paisagem 
e Conservação da Natureza em RPPNs na bacia hidrográfica do rio Mourão, Paraná. 2013, 257p. 

Todas as referências 

se: contribuição para a manutenção da diversidade biológica 
e dos recursos genéticos; proteger as espécies ameaçadas de extinção; contribuir para a 

servação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; promover o desenvolvimento 
sustentável a partir dos recursos naturais; promover a utilização dos princípios e práticas de 

sagens naturais e pouco 
alteradas de notável beleza cênica; proteger as características relevantes de natureza geológica, 
geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; proteger e recuperar recursos 

u restaurar ecossistemas degradados; favorecer condições e 
promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo 



 
 

 

em dois grupos que apresentam uma di

estabelecer diferentes áreas para a conservação da natureza:

- Unidades de Proteção Integral (uso indireto): tem por objetivo preservar a 

natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais.

- Unidades de Uso Suste

da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.

 

Quadro 1 – Grupos e Categorias de Unidades de Conservação

UNIDADE DE PROTEÇÃO INTEGRAL

Estação Ecológica (ESEC)

Reserva Biológica (REBIO)

Parque Nacional (PARNA)

Monumento Natural (MN)

Refúgio de Vida Silvestre (REVIS)

Fonte: www.icmbio.gov.br. Organização: Maristela D. M. Mezzomo, 2013.

 

 

Cada categoria irá apresentar características próprias em termos de eficácia, 

vantagens, complexidades e problemáticas sobre o tema conservação. Para tanto, é 

preciso compreender o contexto do qual 

diferentes funções da natureza que 

mesmas enquanto instrumentos de conservação.

 

 

As funções atreladas as 

As funções atreladas as UCs 

naturais, como as demandas 

                                                                                
ecológico; proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais
respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo
economicamente (BRASIL, Lei n°. 9.985/00).

 

em dois grupos que apresentam uma divisão em categorias (Quadro 

estabelecer diferentes áreas para a conservação da natureza: 

Unidades de Proteção Integral (uso indireto): tem por objetivo preservar a 

natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais.

Unidades de Uso Sustentável (uso direto): visa compatibilizar a conservação 

da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.

Grupos e Categorias de Unidades de Conservação

UNIDADE DE PROTEÇÃO INTEGRAL UNIDADE DE USO SUSTENTÁVEL

Ecológica (ESEC) 

Reserva Biológica (REBIO) 

Parque Nacional (PARNA) 

Monumento Natural (MN) 

Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) 

Área de Proteção Ambiental (APA)

Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE)

Floresta Nacional (FLONA)

Reserva Extrativista (RESEX)

Reserva de Fauna (REFAU)

Reserva de Desenvolvimento Sustentável (

Reserva Particular do Patrimônio Natural (

. Organização: Maristela D. M. Mezzomo, 2013. 

Cada categoria irá apresentar características próprias em termos de eficácia, 

vantagens, complexidades e problemáticas sobre o tema conservação. Para tanto, é 

preciso compreender o contexto do qual cada categoria faz parte, envolvendo as 

da natureza que elas contemplam e a representatividade das 

mesmas enquanto instrumentos de conservação. 

As funções atreladas as Unidades de Conservação

 

atreladas as UCs abrangem tanto a dinâmica dos elementos 

naturais, como as demandas antrópicas, se constituindo como

                                                                                
ecológico; proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais

eitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo
economicamente (BRASIL, Lei n°. 9.985/00). 
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(Quadro 1) a fim de 

Unidades de Proteção Integral (uso indireto): tem por objetivo preservar a 

natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. 

ntável (uso direto): visa compatibilizar a conservação 

da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 

Grupos e Categorias de Unidades de Conservação 

UNIDADE DE USO SUSTENTÁVEL 

Área de Proteção Ambiental (APA) 

Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) 

Floresta Nacional (FLONA) 

Reserva Extrativista (RESEX) 

Reserva de Fauna (REFAU) 

de Desenvolvimento Sustentável (RDS) 

rticular do Patrimônio Natural (RPPN) 

Cada categoria irá apresentar características próprias em termos de eficácia, 

vantagens, complexidades e problemáticas sobre o tema conservação. Para tanto, é 

categoria faz parte, envolvendo as 

contemplam e a representatividade das 

Unidades de Conservação 

abrangem tanto a dinâmica dos elementos 

antrópicas, se constituindo como: Função de 

                                                                         
ecológico; proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, 

eitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e 



 
 

 

Regulação, Função de Habitat, Função de Suporte, Função de Produção

Informação e Função Socioambiental (

Quadro 

Função 

Regulação 

Capacidade dos ecossistemas em regular os processos ecológicos 
essenciais e sistemas de suporte da vida, contribuindo para a manutenção 
da saúde ambiental por fornecer ar, água e solo de boa qualidade: regulação 
do balanço energético local e global; da com
oceanos; do clima local e global; escoamento superficial e controle de 
inundação; controle da erosão do solo; formação do solo e manutenção da 
fertilidade; fixação da energia solar e produção de biomassa; estoque e 
reciclagem
resíduos; regulação dos mecanismos de controle biológico; manutenção da 
migração e de habitats reprodutivos; manutenção da biodiversidade.

Habitat 
Confere refúgio e abrigo para sobrevivência e reprodução de plantas e 
animais selvagens contribuindo para a conservação 
genética e biológica assim como para os processos evolutivos.

Suporte 
Fornece espaço e substrato ou meio para at
habitação, cultivo e recreação.

Produção 

Fornece recursos como: oxigênio; água (abastecimento, irrigação); 
alimentos; recursos genéticos e medicinais; matéria
civil, uso industrial e comercial; bioquímicos;
fertilizantes; recursos ornamentais.

Informação 
Contribui para a saúde mental fornecendo oportunidades de reflexão; 
enriquecimento espiritual; desenvolvimento cognitivo; experiências estéticas, 
culturais e artísticas; informações 

Socioambiental 

Possibilita a manutenção da qualidade do ar e controle da poluição por meio 
da regulação da composição dos gases atmosféricos; controle da 
temperatura e do regime de chuvas com o ciclo biogeoquímico do carbono e 
da vegetação; regulação do fluxo de águas superficiais e controle das 
enchentes; formação e manutenção do solo pela decomposição da matéria 
orgânica e pelas reações entre raízes de plantas e micorrizas; degradação 
de dejetos industriais e agrícolas e cicla
incidência de pragas e doenças pelo controle biológico; polinização de 
plantas agrícolas e silvestres.

Fonte: De Groot (1992); Santos et al. (1998);
2013. 

 

 

 

 

Regulação, Função de Habitat, Função de Suporte, Função de Produção

e Função Socioambiental (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Funções da Natureza atreladas as UCs 

Descrição 

Capacidade dos ecossistemas em regular os processos ecológicos 
essenciais e sistemas de suporte da vida, contribuindo para a manutenção 
da saúde ambiental por fornecer ar, água e solo de boa qualidade: regulação 
do balanço energético local e global; da composição química da atmosfera e 
oceanos; do clima local e global; escoamento superficial e controle de 
inundação; controle da erosão do solo; formação do solo e manutenção da 
fertilidade; fixação da energia solar e produção de biomassa; estoque e 
reciclagem de matéria orgânica e nutrientes; estoque e reciclagem de 
resíduos; regulação dos mecanismos de controle biológico; manutenção da 
migração e de habitats reprodutivos; manutenção da biodiversidade.

Confere refúgio e abrigo para sobrevivência e reprodução de plantas e 
animais selvagens contribuindo para a conservação in situ

genética e biológica assim como para os processos evolutivos.

Fornece espaço e substrato ou meio para atividades humanas tais como 
habitação, cultivo e recreação. 
Fornece recursos como: oxigênio; água (abastecimento, irrigação); 
alimentos; recursos genéticos e medicinais; matéria-prima para construção 
civil, uso industrial e comercial; bioquímicos; combustível/energia; 
fertilizantes; recursos ornamentais. 
Contribui para a saúde mental fornecendo oportunidades de reflexão; 
enriquecimento espiritual; desenvolvimento cognitivo; experiências estéticas, 
culturais e artísticas; informações científicas e educacionais.
Possibilita a manutenção da qualidade do ar e controle da poluição por meio 
da regulação da composição dos gases atmosféricos; controle da 
temperatura e do regime de chuvas com o ciclo biogeoquímico do carbono e 
da vegetação; regulação do fluxo de águas superficiais e controle das 
enchentes; formação e manutenção do solo pela decomposição da matéria 
orgânica e pelas reações entre raízes de plantas e micorrizas; degradação 
de dejetos industriais e agrícolas e ciclagem de minerais; redução da 
incidência de pragas e doenças pelo controle biológico; polinização de 
plantas agrícolas e silvestres. 

Fonte: De Groot (1992); Santos et al. (1998); Fávero (2007); Tonhasca Jr. (2004). Organização: Maristela D. M. Mezzomo, 
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Regulação, Função de Habitat, Função de Suporte, Função de Produção, Função de 

Capacidade dos ecossistemas em regular os processos ecológicos 
essenciais e sistemas de suporte da vida, contribuindo para a manutenção 
da saúde ambiental por fornecer ar, água e solo de boa qualidade: regulação 

posição química da atmosfera e 
oceanos; do clima local e global; escoamento superficial e controle de 
inundação; controle da erosão do solo; formação do solo e manutenção da 
fertilidade; fixação da energia solar e produção de biomassa; estoque e 

de matéria orgânica e nutrientes; estoque e reciclagem de 
resíduos; regulação dos mecanismos de controle biológico; manutenção da 
migração e de habitats reprodutivos; manutenção da biodiversidade. 

Confere refúgio e abrigo para sobrevivência e reprodução de plantas e 
in situ da diversidade 

genética e biológica assim como para os processos evolutivos. 

ividades humanas tais como 

Fornece recursos como: oxigênio; água (abastecimento, irrigação); 
prima para construção 

combustível/energia; 

Contribui para a saúde mental fornecendo oportunidades de reflexão; 
enriquecimento espiritual; desenvolvimento cognitivo; experiências estéticas, 

científicas e educacionais. 
Possibilita a manutenção da qualidade do ar e controle da poluição por meio 
da regulação da composição dos gases atmosféricos; controle da 
temperatura e do regime de chuvas com o ciclo biogeoquímico do carbono e 
da vegetação; regulação do fluxo de águas superficiais e controle das 
enchentes; formação e manutenção do solo pela decomposição da matéria 
orgânica e pelas reações entre raízes de plantas e micorrizas; degradação 

gem de minerais; redução da 
incidência de pragas e doenças pelo controle biológico; polinização de 

Organização: Maristela D. M. Mezzomo, 



 
 

 

A importância de criação de novas 

Considerando as UCs brasileiras, ainda há necessidade de serem criadas 

novas áreas, principalmente considerando a distribuição delas.

representatividade das UCs no Paraná

vegetais não estão adequadamente representadas, sendo que algumas formações 

apresentam maior proteção do que outras. Além disso, a maioria das UCs envolve 

áreas alteradas, com estágios de sucessão vegetal que varia

o que, portanto, indica que estão inseridas em paisagens com alterações antrópicas 

variadas. Esta situação tem relação com a fragmentação da paisagem ocorrida ao 

longo do tempo, que promoveu

algumas regiões do estado

Densa tenham elevada representação, enquanto que as demais apresentam pouca 

representatividade. A Floresta Ombrófila Mista tem 0,4% de sua área de ocorrência 

natural protegida, enquanto que a Floresta Estacional Semidecidual conta com 

3,3%. O Cerrado apresenta

(VICENTE, 2006, p. 76). 

Esta avaliação sobre a representatividade das UCs 

há problemas envolvendo as UCs, principalmente, no que tange a distribuição das 

áreas em relação aos biomas brasileiros.

que o sistema de UCs do Brasil 

ações práticas de conservação, principalme

florestal. 

Além disso, as UCs 

públicas quanto privadas. Neste sentido, entende

representatividade como instrumentos de ações ambientais em prol da conservação

porém, é preciso considerar que há complexidades envolvidas que abarcam 

                                                 
3 Há maior concentração de fragmentos nas regiões Centro
principalmente na Serra do Mar e Litoral. A microrregião de Maringá, por exemplo, conta com, 0,93% 
de florestas nativas, enquanto que a de Londrina soma 3,3% 
maioria se constitui como pequenos fragmentos florestais (VICENTE, 2006).

 

de criação de novas Unidades de Conservação

 

Considerando as UCs brasileiras, ainda há necessidade de serem criadas 

novas áreas, principalmente considerando a distribuição delas.

ntatividade das UCs no Paraná, Vicente (2006) destaca que as formações 

vegetais não estão adequadamente representadas, sendo que algumas formações 

apresentam maior proteção do que outras. Além disso, a maioria das UCs envolve 

áreas alteradas, com estágios de sucessão vegetal que variam do 1° ao 5° estágio, 

o que, portanto, indica que estão inseridas em paisagens com alterações antrópicas 

variadas. Esta situação tem relação com a fragmentação da paisagem ocorrida ao 

promoveu a concentração de remanescentes florestais

algumas regiões do estado3, fazendo com que as formações da Floresta Ombrófila 

Densa tenham elevada representação, enquanto que as demais apresentam pouca 

representatividade. A Floresta Ombrófila Mista tem 0,4% de sua área de ocorrência 

da, enquanto que a Floresta Estacional Semidecidual conta com 

3,3%. O Cerrado apresenta-se com 0,8% e a Estepe Gremíneo-lenhosa com 0,4% 

sobre a representatividade das UCs no Paraná

do as UCs, principalmente, no que tange a distribuição das 

áreas em relação aos biomas brasileiros. Por outro lado, é importante considerar 

que o sistema de UCs do Brasil têm se constituído como o principal instrumento

ações práticas de conservação, principalmente, diante da crescente fragmentação 

Além disso, as UCs são instrumentos legais que envolvem

privadas. Neste sentido, entende-se que elas 

instrumentos de ações ambientais em prol da conservação

orém, é preciso considerar que há complexidades envolvidas que abarcam 

 
Há maior concentração de fragmentos nas regiões Centro-sul, Sudeste e Metropolitana de Curitiba, 

principalmente na Serra do Mar e Litoral. A microrregião de Maringá, por exemplo, conta com, 0,93% 
de florestas nativas, enquanto que a de Londrina soma 3,3% e a de Paranavaí 3,6%, sendo que a 
maioria se constitui como pequenos fragmentos florestais (VICENTE, 2006). 
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onservação 

Considerando as UCs brasileiras, ainda há necessidade de serem criadas 

novas áreas, principalmente considerando a distribuição delas. Ao estudar a 

, Vicente (2006) destaca que as formações 

vegetais não estão adequadamente representadas, sendo que algumas formações 

apresentam maior proteção do que outras. Além disso, a maioria das UCs envolve 

m do 1° ao 5° estágio, 

o que, portanto, indica que estão inseridas em paisagens com alterações antrópicas 

variadas. Esta situação tem relação com a fragmentação da paisagem ocorrida ao 

a concentração de remanescentes florestais em 

, fazendo com que as formações da Floresta Ombrófila 

Densa tenham elevada representação, enquanto que as demais apresentam pouca 

representatividade. A Floresta Ombrófila Mista tem 0,4% de sua área de ocorrência 

da, enquanto que a Floresta Estacional Semidecidual conta com 

lenhosa com 0,4% 

Paraná demonstra que 

do as UCs, principalmente, no que tange a distribuição das 

Por outro lado, é importante considerar 

o principal instrumento para 

nte, diante da crescente fragmentação 

instrumentos legais que envolvem tanto iniciativas 

se que elas têm 

instrumentos de ações ambientais em prol da conservação, 

orém, é preciso considerar que há complexidades envolvidas que abarcam 

sul, Sudeste e Metropolitana de Curitiba, 
principalmente na Serra do Mar e Litoral. A microrregião de Maringá, por exemplo, conta com, 0,93% 

e a de Paranavaí 3,6%, sendo que a 



 
 

 

questões de ordem política, econômica e social, o que, em muitos casos, não as 

tornam tão eficazes como poderiam ser.

Até o ano de 2011, o Brasil somava

de manejo previstas pelo SNUC

Áreas de Proteção Ambiental 

(RPPNs) em relação a quan

(1.532 UCs) do total de UCs. Em termos de total de área protegida, as categorias 

que se destacam são a APAs e os Parques Nacionais, que juntos representam 

51,08% (74.660.500ha) do total. Das demais cat

Parques Estaduais em número de unidades (207 UCs) e as Florestas Estaduais e 

Nacionais em total de área protegida (31.406.050ha). Os Parques M

que apresentam as menores áreas (38.500ha), seguidos pelas Áre

Interesse Ecológico (85.650

 

Tabela 1 – Categorias de UCs no Brasil, quantidade e total de área

Grupo 

Uso 
Sustentável 

Área de Proteção Ambiental

Área de Relevante 

Floresta Estadual

Floresta Nacional

Reserva Extrativista

Reserva de Desenvolvimento Sustentável

Reserva Particular do Patrimônio 

Proteção 
Integral 

Estação Ecológica

Monumento Natural

Parque Estadual

Parque Nacional

Parque Natural Municipal

Refúgio de Vida 

Reserva Biológica

Total  
Fonte: IBGE, CNUC, IBAMA, ICMBio, OEMA 
Maristela D. M. Mezzomo, 2013. 

 

Estes dados permitem formular 

 

questões de ordem política, econômica e social, o que, em muitos casos, não as 

tornam tão eficazes como poderiam ser. 

ano de 2011, o Brasil somava 2.374 UCs classificadas nas categorias 

de manejo previstas pelo SNUC (Tabela 1). De todas as categorias se destacam as 

Áreas de Proteção Ambiental (APAs) e as Reservas Particular do Patrimônio Natural 

em relação a quantidade de unidades, as quais juntas representam 64,53% 

(1.532 UCs) do total de UCs. Em termos de total de área protegida, as categorias 

que se destacam são a APAs e os Parques Nacionais, que juntos representam 

do total. Das demais categorias é interessante destacar os 

Parques Estaduais em número de unidades (207 UCs) e as Florestas Estaduais e 

l de área protegida (31.406.050ha). Os Parques M

que apresentam as menores áreas (38.500ha), seguidos pelas Áre

Interesse Ecológico (85.650ha). 

Categorias de UCs no Brasil, quantidade e total de área

Categoria Quantida
de (Un) 

Área (ha)

Área de Proteção Ambiental 459 49.713.200

Área de Relevante Interesse Ecológico 46 85.650

Floresta Estadual 51 15.057.100

Floresta Nacional 65 16.348.950

Reserva Extrativista 84 1.387.850

Reserva de Desenvolvimento Sustentável 31 11.304.600

Reserva Particular do Patrimônio Natural 1.073 698.840

Estação Ecológica 95 11.736.750

Monumento Natural 31 235.200

Parque Estadual 207 9.051.600

Parque Nacional 67 24.947.300

Parque Natural Municipal 79 38.500

Refúgio de Vida Silvestre 18 346.300

Reserva Biológica 68 5.206.750

2.374 146.158.590
Fonte: IBGE, CNUC, IBAMA, ICMBio, OEMA – Coordenação de Zoneamento Ambiental do IBAMA (2011). Organização: 

Estes dados permitem formular as seguintes observações: 
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questões de ordem política, econômica e social, o que, em muitos casos, não as 

374 UCs classificadas nas categorias 

. De todas as categorias se destacam as 

e as Reservas Particular do Patrimônio Natural 

tidade de unidades, as quais juntas representam 64,53% 

(1.532 UCs) do total de UCs. Em termos de total de área protegida, as categorias 

que se destacam são a APAs e os Parques Nacionais, que juntos representam 

egorias é interessante destacar os 

Parques Estaduais em número de unidades (207 UCs) e as Florestas Estaduais e 

l de área protegida (31.406.050ha). Os Parques Municipais são os 

que apresentam as menores áreas (38.500ha), seguidos pelas Áreas de Relevante 

Categorias de UCs no Brasil, quantidade e total de área 

Área (ha) Área (%) 

49.713.200 34,01 

85.650 0,06 

15.057.100 10,30 

16.348.950 11,19 

1.387.850 0,95 

11.304.600 7,73 

698.840 0,47 

11.736.750 8,03 

235.200 0,17 

9.051.600 6,19 

24.947.300 17,06 

38.500 0,03 

346.300 0,23 

5.206.750 3,58 

146.158.590 100 
Coordenação de Zoneamento Ambiental do IBAMA (2011). Organização: 



 
 

 

- os dados podem ser considerados representativos sob a ótica de iniciativas 

de conservação, já que envolve

atores sociais (públicos e privados);

- no que se refere à quantidade de área de conservação, verifica

total de UCs corresponde a conservação de 17,16% dos

851.487.659,9ha de área que o Brasil possui (IBGE, 2002), o que pode ser 

considerado baixo, uma vez que 

reconhecidas e apoiadas pelo 

- as ações privadas merecem destaque, pois se demonstram representativas

em relação a quantidade de áreas, como no caso d

45,19% do total de UCs do país. Embora não seja

quantidade de área protegida, 

relevantes sob a ótica de iniciativas particulares.

Nesta perspectiva, entende

para a conservação da natureza do Brasil, há necessidade de ampliação das 

mesmas, principalmente diante da degradação ambiental existente.

No caso brasileiro, a Convenção sobre a Diversidade Biológica

em seus objetivos, que deve haver 

componentes da diversidade biológica, e repartição justa e equitativa dos benefícios 

derivados da utilização dos recursos naturais. 

comunidade científica internacional, que 

conservação da biodiversidade em longo prazo, é o estabelecimento de um sistema 

representativo de unidades de conservação. Conforme Pinto et al.

diversos países este sistema está sendo reproduzido

década de 2000, mais de 

extensão territorial mundial. Segundo os autores, a importância das áreas protegidas 

envolve o fato delas serem consideradas como elementos importantes para a 

conservação da biodiversidade, 

                                                 
4 A Convenção sobre Diversidade Biológica foi assinada durante a Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na 
transformado no Decreto Legislativo (BRASIL, Decreto n°. 22/1994).

 

os dados podem ser considerados representativos sob a ótica de iniciativas 

de conservação, já que envolvem diferentes esferas (federal, estadual e municipal) e 

atores sociais (públicos e privados); 

no que se refere à quantidade de área de conservação, verifica

total de UCs corresponde a conservação de 17,16% dos 8.514.876,599

de área que o Brasil possui (IBGE, 2002), o que pode ser 

considerado baixo, uma vez que se tratam de áreas oficiais, ou seja, aquelas 

reconhecidas e apoiadas pelo setor público; 

as ações privadas merecem destaque, pois se demonstram representativas

em relação a quantidade de áreas, como no caso das RPPNs, que representam 

o país. Embora não sejam representativ

rotegida, somando 0,47%, estas UCs podem ser consideradas 

relevantes sob a ótica de iniciativas particulares. 

Nesta perspectiva, entende-se que embora haja representatividade das UCs

para a conservação da natureza do Brasil, há necessidade de ampliação das 

mesmas, principalmente diante da degradação ambiental existente.

No caso brasileiro, a Convenção sobre a Diversidade Biológica

em seus objetivos, que deve haver conservação, utilização sustentável dos 

componentes da diversidade biológica, e repartição justa e equitativa dos benefícios 

derivados da utilização dos recursos naturais. É de comum acordo entre a 

comunidade científica internacional, que um dos mecanismos que 

conservação da biodiversidade em longo prazo, é o estabelecimento de um sistema 

representativo de unidades de conservação. Conforme Pinto et al.

diversos países este sistema está sendo reproduzido, alcançando no início da 

de 2000, mais de 100.000 áreas protegidas, o equivalente

extensão territorial mundial. Segundo os autores, a importância das áreas protegidas 

envolve o fato delas serem consideradas como elementos importantes para a 

conservação da biodiversidade, “já que assegurariam, se adequadamente 

 
A Convenção sobre Diversidade Biológica foi assinada durante a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na cidade do Rio de Janeiro em 1992. Foi 
transformado no Decreto Legislativo (BRASIL, Decreto n°. 22/1994). 
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os dados podem ser considerados representativos sob a ótica de iniciativas 

diferentes esferas (federal, estadual e municipal) e 

no que se refere à quantidade de área de conservação, verifica-se que o 

8.514.876,599km2 ou 

de área que o Brasil possui (IBGE, 2002), o que pode ser 

de áreas oficiais, ou seja, aquelas 

as ações privadas merecem destaque, pois se demonstram representativas 

as RPPNs, que representam 

representativas em termos de 

estas UCs podem ser consideradas 

se que embora haja representatividade das UCs 

para a conservação da natureza do Brasil, há necessidade de ampliação das 

mesmas, principalmente diante da degradação ambiental existente. 

No caso brasileiro, a Convenção sobre a Diversidade Biológica4 estabeleceu 

vação, utilização sustentável dos 

componentes da diversidade biológica, e repartição justa e equitativa dos benefícios 

de comum acordo entre a 

um dos mecanismos que visa garantir a 

conservação da biodiversidade em longo prazo, é o estabelecimento de um sistema 

representativo de unidades de conservação. Conforme Pinto et al. (2004), em 

, alcançando no início da 

s protegidas, o equivalente a 12% da 

extensão territorial mundial. Segundo os autores, a importância das áreas protegidas 

envolve o fato delas serem consideradas como elementos importantes para a 

“já que assegurariam, se adequadamente 

A Convenção sobre Diversidade Biológica foi assinada durante a Conferência das Nações Unidas 
cidade do Rio de Janeiro em 1992. Foi 



 
 

 

distribuídas geograficamente e em extensão, a manutenção de amostras 

representativas de ambientes naturais, da diversidade de espécies e de sua 

variabilidade genética” (PINTO et al., 2004, p.14).

No Brasil, o estado d

instituições e pesquisadores como um dos mais graves no mundo. Conforme 

Fonseca et al. (1997), esta situação ocorre devido a uma combinação de fatores, 

como a alta diversidade biológica contida nos limites 

altos níveis de degradação dos ecossistemas

Este segundo aspecto tem motivado diferentes tipos de posicionamentos e 

ações, como a produção de um estudo intitulado ‘Áreas Prioritárias para 

Conservação, Uso Sustentável e 

Brasileira’6, organizado pela Secretaria de Biodiversidade e Florestas ligada ao

Ministério do Meio Ambiente (MMA). Nesse estudo

consideradas áreas prioritárias para a conservação da b

Também nesta perspectiva de promover ações em prol da conservação, a 

‘Deliberação da II Conferência Nacional do Meio Ambiente’ ocorrida em 2005, 

apontou que o país precisa “ampliar o número e garantir a integridade, 

implementação e sustentab

                                                 
5 A Amazônia já teria perdido em torno de 15% de sua cobertura florestal. A Mata Atlântica conta 
apenas com, aproximadamente, 7% de sua extensão origin
de sua área apresenta-se com antropização em diferentes níveis (FONSECA et al., 1997).
6 O Ministério do Meio Ambiente realizou entre 1998 e 2000 a primeira ‘Avaliação e Identificação das 
Áreas e Ações Prioritárias para a Conservação dos Biomas Brasileiros’. A última atualização do 
estudo ocorreu em 2007, por meio da Portaria MMA n°. 9/2007 (MMA, 2007).
7 O estudo foi desenvolvido conforme cada bioma e incorporou em sua metodologia conceitos e 
instrumentos do ‘Planejamento Sistemático para Conservação’, descritos por Margules e Pressey 
(2000). Entre os conceitos e instrumentos utilizados na determinação das áreas prioritárias destacam
se: alvos de conservação – elementos da biodiversidade (ex: espécies, ambientes, ec
etc.) que se deseja conservar; metas 
diversos alvos em longo prazo; representatividade 
uma amostra representativa da biodiversidade 
ser incorporadas visando maximizar o número de alvos/metas de conservação atingidos; 
insubstituibilidade – áreas candidatas devem ser classificadas considerando suas contribuições 
potenciais para a consecução das metas de conservação estabelecidas e o efeito de sua 
indisponibilidade em relação às demais áreas; eficiência e flexibilidade 
propiciar a máxima proteção da biodiversidade com a menor extensão espacial entre as diversas 
opções possíveis, determinada pela relação custo/proteção; vulnerabilidade 
escolhidas priorizando as ações de conservação de biodiversidade com maior probabilidade ou 
iminência de erradicação dos alvos de conservação (MMA, 2007, p. 23).

 

distribuídas geograficamente e em extensão, a manutenção de amostras 

representativas de ambientes naturais, da diversidade de espécies e de sua 

variabilidade genética” (PINTO et al., 2004, p.14). 

No Brasil, o estado da conservação da biodiversidade é reconhecido por 

instituições e pesquisadores como um dos mais graves no mundo. Conforme 

Fonseca et al. (1997), esta situação ocorre devido a uma combinação de fatores, 

como a alta diversidade biológica contida nos limites territoriais do país, aliada aos 

altos níveis de degradação dos ecossistemas5. 

Este segundo aspecto tem motivado diferentes tipos de posicionamentos e 

ações, como a produção de um estudo intitulado ‘Áreas Prioritárias para 

Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade 

, organizado pela Secretaria de Biodiversidade e Florestas ligada ao

Ministério do Meio Ambiente (MMA). Nesse estudo7, todas as UCs do país foram 

consideradas áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade.

a perspectiva de promover ações em prol da conservação, a 

Deliberação da II Conferência Nacional do Meio Ambiente’ ocorrida em 2005, 

apontou que o país precisa “ampliar o número e garantir a integridade, 

implementação e sustentabilidade das Unidades de Conservação (tanto de proteção 

 
A Amazônia já teria perdido em torno de 15% de sua cobertura florestal. A Mata Atlântica conta 

apenas com, aproximadamente, 7% de sua extensão original, enquanto que no Cerrado, cerca de 2/3 
se com antropização em diferentes níveis (FONSECA et al., 1997).

O Ministério do Meio Ambiente realizou entre 1998 e 2000 a primeira ‘Avaliação e Identificação das 
para a Conservação dos Biomas Brasileiros’. A última atualização do 

estudo ocorreu em 2007, por meio da Portaria MMA n°. 9/2007 (MMA, 2007). 
O estudo foi desenvolvido conforme cada bioma e incorporou em sua metodologia conceitos e 

jamento Sistemático para Conservação’, descritos por Margules e Pressey 
(2000). Entre os conceitos e instrumentos utilizados na determinação das áreas prioritárias destacam

elementos da biodiversidade (ex: espécies, ambientes, ec
etc.) que se deseja conservar; metas – valor quantitativo necessário para garantir a persistência dos 
diversos alvos em longo prazo; representatividade – o conjunto de áreas selecionadas deve conter 
uma amostra representativa da biodiversidade da região; complementaridade –
ser incorporadas visando maximizar o número de alvos/metas de conservação atingidos; 

áreas candidatas devem ser classificadas considerando suas contribuições 
o das metas de conservação estabelecidas e o efeito de sua 

indisponibilidade em relação às demais áreas; eficiência e flexibilidade – áreas selecionadas devem 
propiciar a máxima proteção da biodiversidade com a menor extensão espacial entre as diversas 

ões possíveis, determinada pela relação custo/proteção; vulnerabilidade – 
escolhidas priorizando as ações de conservação de biodiversidade com maior probabilidade ou 
iminência de erradicação dos alvos de conservação (MMA, 2007, p. 23). 
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distribuídas geograficamente e em extensão, a manutenção de amostras 

representativas de ambientes naturais, da diversidade de espécies e de sua 

a conservação da biodiversidade é reconhecido por 

instituições e pesquisadores como um dos mais graves no mundo. Conforme 

Fonseca et al. (1997), esta situação ocorre devido a uma combinação de fatores, 

territoriais do país, aliada aos 

Este segundo aspecto tem motivado diferentes tipos de posicionamentos e 

ações, como a produção de um estudo intitulado ‘Áreas Prioritárias para 

Repartição de Benefícios da Biodiversidade 

, organizado pela Secretaria de Biodiversidade e Florestas ligada ao 

, todas as UCs do país foram 

iodiversidade. 

a perspectiva de promover ações em prol da conservação, a 

Deliberação da II Conferência Nacional do Meio Ambiente’ ocorrida em 2005, 

apontou que o país precisa “ampliar o número e garantir a integridade, 

ilidade das Unidades de Conservação (tanto de proteção 

A Amazônia já teria perdido em torno de 15% de sua cobertura florestal. A Mata Atlântica conta 
al, enquanto que no Cerrado, cerca de 2/3 

se com antropização em diferentes níveis (FONSECA et al., 1997). 
O Ministério do Meio Ambiente realizou entre 1998 e 2000 a primeira ‘Avaliação e Identificação das 

para a Conservação dos Biomas Brasileiros’. A última atualização do 

O estudo foi desenvolvido conforme cada bioma e incorporou em sua metodologia conceitos e 
jamento Sistemático para Conservação’, descritos por Margules e Pressey 

(2000). Entre os conceitos e instrumentos utilizados na determinação das áreas prioritárias destacam-
elementos da biodiversidade (ex: espécies, ambientes, ecossistemas, 

valor quantitativo necessário para garantir a persistência dos 
o conjunto de áreas selecionadas deve conter 

– novas áreas devem 
ser incorporadas visando maximizar o número de alvos/metas de conservação atingidos; 

áreas candidatas devem ser classificadas considerando suas contribuições 
o das metas de conservação estabelecidas e o efeito de sua 

áreas selecionadas devem 
propiciar a máxima proteção da biodiversidade com a menor extensão espacial entre as diversas 

 as áreas devem ser 
escolhidas priorizando as ações de conservação de biodiversidade com maior probabilidade ou 



 
 

 

integral quanto de uso sustentável), atingindo pelo menos 20% da área original de 

cada Bioma, garantindo o mínimo de 4% de áreas de proteção integral, em cinco 

anos” (MMA, 2007). 

A preocupação em relaç

Atlântica, envolve a manutenção e, principalmente, ampliação das áreas protegidas. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o resultado final da análise da distribuição 

das áreas prioritárias da Mata Atlântica

bioma se referem à fragmentação de habitats e a perda de biodiversidade. Esta 

preocupação levou a formulação de recomendações que envolvem a formação de 

mosaicos de áreas protegidas ou corredores ecológicos, além da

UCs (MMA, 2007, p. 83). Outras medidas foram tomadas em termos legais, como a 

aprovação da Lei da Mata Atlântica (BRASIL, Lei n°. 11.428/06) que dispõe sobre a 

“utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma e impõem critérios e restr

de uso, diferenciados para os remanescentes de vegetação nativa, considerando a 

vegetação primária e os estágios secundário inicial, médio e avançado de 

regeneração”. 

A área de abrangência deste bioma no Brasil ocupava originalmente cerca de 

1.300.000km2 (15% do território brasileiro

Atualmente a cobertura vegetal nativa do bioma soma

original, incluindo os remanescentes de vegetação de campos naturais, restingas e 

manguezais9 (MMA, 2007). O fato da Mata Atlântica ser um dos biomas mais 

ameaçados do mundo é decorrente de várias situações, como a dinâmica 
                                                 
8 Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 
Ceará e Piauí. No Nordeste abrange também os encraves florest
ainda, em parte dos territórios da Argentina e Paraguai (MMA, 2007).
9 O bioma Mata Atlântica é composto por um conjunto de formações florestais e ecossistemas 
associados que inclui a Floresta Ombrófila Densa, Floresta
Mata de Araucárias), Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta 
Estacional Decidual, manguezais, vegetações de restingas, campos de altitude e brejos interioranos. 
É considerado um hot spot mundial, sendo uma das áreas mais ricas em biodiversidade, a qual foi 
decretada como Reserva da Biosfera pela Unesco e Patrimônio Nacional na Constituição Federal do 
Brasil em 1988 (Fundação SOS Mata Atlântica; 2012. MMA, 2007). Conforme dados da Fundação 
SOS Mata Atlântica, atualmente, restam 7,91% de remanescentes florestais acima de 100ha, 
enquanto que se somados todos os fragmentos de floresta nativa acima de 3ha, o total chega a 11%. 
No caso da Floresta Ombrófila Mista, da área original restam menos de
Floresta Estacional Semidecidual, restam pequenos fragmentos 

 

integral quanto de uso sustentável), atingindo pelo menos 20% da área original de 

cada Bioma, garantindo o mínimo de 4% de áreas de proteção integral, em cinco 

A preocupação em relação aos biomas brasileiros, em especial a Mata 

Atlântica, envolve a manutenção e, principalmente, ampliação das áreas protegidas. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o resultado final da análise da distribuição 

das áreas prioritárias da Mata Atlântica, evidenciou que os principais problemas do 

bioma se referem à fragmentação de habitats e a perda de biodiversidade. Esta 

preocupação levou a formulação de recomendações que envolvem a formação de 

mosaicos de áreas protegidas ou corredores ecológicos, além da 

UCs (MMA, 2007, p. 83). Outras medidas foram tomadas em termos legais, como a 

aprovação da Lei da Mata Atlântica (BRASIL, Lei n°. 11.428/06) que dispõe sobre a 

“utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma e impõem critérios e restr

de uso, diferenciados para os remanescentes de vegetação nativa, considerando a 

vegetação primária e os estágios secundário inicial, médio e avançado de 

A área de abrangência deste bioma no Brasil ocupava originalmente cerca de 

(15% do território brasileiro), estendendo-se por 17 estados

Atualmente a cobertura vegetal nativa do bioma soma em torno de 27% de sua área 

original, incluindo os remanescentes de vegetação de campos naturais, restingas e 

(MMA, 2007). O fato da Mata Atlântica ser um dos biomas mais 

ameaçados do mundo é decorrente de várias situações, como a dinâmica 
 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 
Ceará e Piauí. No Nordeste abrange também os encraves florestais e brejos interioranos. Estende
ainda, em parte dos territórios da Argentina e Paraguai (MMA, 2007). 

O bioma Mata Atlântica é composto por um conjunto de formações florestais e ecossistemas 
associados que inclui a Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista (também denominada de 
Mata de Araucárias), Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta 
Estacional Decidual, manguezais, vegetações de restingas, campos de altitude e brejos interioranos. 

mundial, sendo uma das áreas mais ricas em biodiversidade, a qual foi 
decretada como Reserva da Biosfera pela Unesco e Patrimônio Nacional na Constituição Federal do 
Brasil em 1988 (Fundação SOS Mata Atlântica; 2012. MMA, 2007). Conforme dados da Fundação 
SOS Mata Atlântica, atualmente, restam 7,91% de remanescentes florestais acima de 100ha, 
enquanto que se somados todos os fragmentos de floresta nativa acima de 3ha, o total chega a 11%. 

Floresta Ombrófila Mista, da área original restam menos de 5%, enquanto que da 
Floresta Estacional Semidecidual, restam pequenos fragmentos (MMA, 2007). 
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integral quanto de uso sustentável), atingindo pelo menos 20% da área original de 

cada Bioma, garantindo o mínimo de 4% de áreas de proteção integral, em cinco 

ão aos biomas brasileiros, em especial a Mata 

Atlântica, envolve a manutenção e, principalmente, ampliação das áreas protegidas. 

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o resultado final da análise da distribuição 

videnciou que os principais problemas do 

bioma se referem à fragmentação de habitats e a perda de biodiversidade. Esta 

preocupação levou a formulação de recomendações que envolvem a formação de 

 criação de novas 

UCs (MMA, 2007, p. 83). Outras medidas foram tomadas em termos legais, como a 

aprovação da Lei da Mata Atlântica (BRASIL, Lei n°. 11.428/06) que dispõe sobre a 

“utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma e impõem critérios e restrições 

de uso, diferenciados para os remanescentes de vegetação nativa, considerando a 

vegetação primária e os estágios secundário inicial, médio e avançado de 

A área de abrangência deste bioma no Brasil ocupava originalmente cerca de 

se por 17 estados8. 

de 27% de sua área 

original, incluindo os remanescentes de vegetação de campos naturais, restingas e 

(MMA, 2007). O fato da Mata Atlântica ser um dos biomas mais 

ameaçados do mundo é decorrente de várias situações, como a dinâmica 

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 

ais e brejos interioranos. Estende-se 

O bioma Mata Atlântica é composto por um conjunto de formações florestais e ecossistemas 
Ombrófila Mista (também denominada de 

Mata de Araucárias), Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta 
Estacional Decidual, manguezais, vegetações de restingas, campos de altitude e brejos interioranos. 

mundial, sendo uma das áreas mais ricas em biodiversidade, a qual foi 
decretada como Reserva da Biosfera pela Unesco e Patrimônio Nacional na Constituição Federal do 
Brasil em 1988 (Fundação SOS Mata Atlântica; 2012. MMA, 2007). Conforme dados da Fundação 
SOS Mata Atlântica, atualmente, restam 7,91% de remanescentes florestais acima de 100ha, 
enquanto que se somados todos os fragmentos de floresta nativa acima de 3ha, o total chega a 11%. 

5%, enquanto que da 



 
 

 

decorrente das 112 milhões de pessoas que

Brasil). 

No Paraná, a proteção da Mata Atlânti

Do total de 20.120.300ha de área original de mata do estado, 9,16% apresenta 

algum tipo de proteção. A Floresta Ombrófila Densa apresenta o maior grau de 

conservação, chegando a 58,5% de sua área original. Em seguida

formações de Campos e Cerrado com 28,3% de área protegida. A Floresta 

Estacional Semidecidual soma 6,42%, enquanto que a formação Floresta Ombrófila 

Mista é a que apresenta menor quantidade de área protegia, alcançando apenas 

2,8% de sua área original. 

As áreas de florestas

por diferentes tipos de uso, os quais estão atrelados aos cenários econômicos que 

historicamente foram se desenvolvendo. Segundo Campos (2005, p. 169), cerca de 

70% das 7 mil espécies vegetais d

ponto de colocar em risco os processos de interação e interdependência dos 

ecossistemas”10. A degradação da Mata Atlântica tanto do Paraná como em outros 

estados brasileiros é considerada grav

Na opinião de Brandon et al. (2005, p. 10

desafios e oportunidades a serem considerados, os quais envolvem três situações: 

necessidade por mais conhecimento sobre a biodiversi

oportunidades de soluções. Estas situações evidenciam que a conservação é um 

aspecto que deve ser considerado na instituição de políticas públicas, uma vez que 

já existem instrumentos para isso.

Nesta perspectiva, compreende

das oportunidades de solução, pois fazem 

reflexos diretos nas questões econômicas

nos últimos anos se refere aos serviços ambientais prestados 

o estudo desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente no ano de 2011, onde são 

                                                 
10 Na lista de plantas ameaçadas de extinção do estado, estão relacionadas 
consideradas em situação crítica. Em relação aos animais ameaçados, o 
espécies, distribuídas em diferentes categorias (PARANÁ, 1995a; MIKICH e BÉRNILS, 2004 apud 
CAMPOS, 2005, p. 169). 

 

decorrente das 112 milhões de pessoas que o habitam (61% da população total do 

No Paraná, a proteção da Mata Atlântica varia conforme a formação fl

ha de área original de mata do estado, 9,16% apresenta 

algum tipo de proteção. A Floresta Ombrófila Densa apresenta o maior grau de 

conservação, chegando a 58,5% de sua área original. Em seguida

formações de Campos e Cerrado com 28,3% de área protegida. A Floresta 

Estacional Semidecidual soma 6,42%, enquanto que a formação Floresta Ombrófila 

Mista é a que apresenta menor quantidade de área protegia, alcançando apenas 

 

As áreas de florestas do estado foram sendo substituídas ao longo do tempo 

por diferentes tipos de uso, os quais estão atrelados aos cenários econômicos que 

historicamente foram se desenvolvendo. Segundo Campos (2005, p. 169), cerca de 

espécies vegetais do Paraná estão em ambientes comprometidos “a 

ponto de colocar em risco os processos de interação e interdependência dos 

A degradação da Mata Atlântica tanto do Paraná como em outros 

estados brasileiros é considerada grave (MESQUITA, 2004b; PINTO, et al., 2004).

Brandon et al. (2005, p. 10-11), a conservação no Brasil apresenta 

desafios e oportunidades a serem considerados, os quais envolvem três situações: 

necessidade por mais conhecimento sobre a biodiversidade, nível de ameaça e 

oportunidades de soluções. Estas situações evidenciam que a conservação é um 

aspecto que deve ser considerado na instituição de políticas públicas, uma vez que 

já existem instrumentos para isso. 

Nesta perspectiva, compreende-se que as UCs se caracterizam como uma 

das oportunidades de solução, pois fazem parte dos instrumentos oficiais e que tem 

questões econômicas. Um dos aspectos que tem sido debatido 

nos últimos anos se refere aos serviços ambientais prestados por estas áreas, como 

o estudo desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente no ano de 2011, onde são 

 
lista de plantas ameaçadas de extinção do estado, estão relacionadas 

consideradas em situação crítica. Em relação aos animais ameaçados, o Livro Vermelho 
espécies, distribuídas em diferentes categorias (PARANÁ, 1995a; MIKICH e BÉRNILS, 2004 apud 
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o habitam (61% da população total do 

ca varia conforme a formação florestal. 

ha de área original de mata do estado, 9,16% apresenta 

algum tipo de proteção. A Floresta Ombrófila Densa apresenta o maior grau de 

conservação, chegando a 58,5% de sua área original. Em seguida estão às 

formações de Campos e Cerrado com 28,3% de área protegida. A Floresta 

Estacional Semidecidual soma 6,42%, enquanto que a formação Floresta Ombrófila 

Mista é a que apresenta menor quantidade de área protegia, alcançando apenas 

foram sendo substituídas ao longo do tempo 

por diferentes tipos de uso, os quais estão atrelados aos cenários econômicos que 

historicamente foram se desenvolvendo. Segundo Campos (2005, p. 169), cerca de 

s comprometidos “a 

ponto de colocar em risco os processos de interação e interdependência dos 

A degradação da Mata Atlântica tanto do Paraná como em outros 

e (MESQUITA, 2004b; PINTO, et al., 2004). 

11), a conservação no Brasil apresenta 

desafios e oportunidades a serem considerados, os quais envolvem três situações: 

dade, nível de ameaça e 

oportunidades de soluções. Estas situações evidenciam que a conservação é um 

aspecto que deve ser considerado na instituição de políticas públicas, uma vez que 

as UCs se caracterizam como uma 

parte dos instrumentos oficiais e que tem 

m dos aspectos que tem sido debatido 

por estas áreas, como 

o estudo desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente no ano de 2011, onde são 

lista de plantas ameaçadas de extinção do estado, estão relacionadas 593 espécies, 
ro Vermelho aponta 163 

espécies, distribuídas em diferentes categorias (PARANÁ, 1995a; MIKICH e BÉRNILS, 2004 apud 



 
 

 

apresentadas as contribuições das UCs para a economia nacional

YOUNG, 2011). Neste estudo, as UCs são destacadas como espaços geradores de 

oportunidades de negócios, envolvendo a criação e distribuição de renda, bem como 

provedores de serviços ambientais para a sociedade. As considerações do estudo

resultam de análises sobre o impacto e o potencial econômico de cinco bens e 

serviços prestados pelas UCs: produtos florestais, uso público, carbono, água e 

repartição de receitas tributárias.

Dessa forma, entende

conservação, pois envolvem tanto a dinâmica natural como a relação de 

dependência que a sociedade apresenta para com as diferentes funções da 

natureza que elas contemplam.

                                                 
11 O estudo “Contribuição das Unidades de Conservação brasileiras para a economia nacional” foi 
desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente em parceria com o Centro para Monitoramento da 
Conservação Mundial do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, sob a coordenação 
técnica de pesquisadores da UFRRJ e da UFRJ, com o apoio técnico de GIZ e do IPEA (
e YOUNG, 2011). 
12 Os resultados revelaram as seguintes situações: a produção de madeira em tora nas Florestas 
Nacionais e Estaduais da Amazônia, oriundas de áreas manejadas segundo o modelo de concessão 
florestal, tem potencial de gerar, anualmente, entre R$ 1
Parques Nacionais tem potencial para gerar entre R$ 1,6 bilhão e R$ 1,8 bilhão por ano; a criação e 
manutenção das UCs impediram a emissão de pelo menos 2,8 bilhões de toneladas de carbono, com 
um valor monetário conservadoramente estimado em R$ 96 bilhões; 80% da hidroeletricidade gerada 
no país têm como fonte de água pelo menos um rio a jusante de UC; 9% da água para consumo 
humano são diretamente captadas em UCs e 26% são captadas em fontes a jusante de UCs;
2009, a receita real de ICMS Ecológico repassada aos municípios pela simples existência de UCs em 
seus territórios foi de R$ 402,7 milhões.

 

apresentadas as contribuições das UCs para a economia nacional

YOUNG, 2011). Neste estudo, as UCs são destacadas como espaços geradores de 

ortunidades de negócios, envolvendo a criação e distribuição de renda, bem como 

provedores de serviços ambientais para a sociedade. As considerações do estudo

resultam de análises sobre o impacto e o potencial econômico de cinco bens e 

pelas UCs: produtos florestais, uso público, carbono, água e 

repartição de receitas tributárias. 

Dessa forma, entende-se que as UCs são representativas em termos de 

conservação, pois envolvem tanto a dinâmica natural como a relação de 

iedade apresenta para com as diferentes funções da 

natureza que elas contemplam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contribuição das Unidades de Conservação brasileiras para a economia nacional” foi 

tério do Meio Ambiente em parceria com o Centro para Monitoramento da 
Conservação Mundial do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, sob a coordenação 
técnica de pesquisadores da UFRRJ e da UFRJ, com o apoio técnico de GIZ e do IPEA (

Os resultados revelaram as seguintes situações: a produção de madeira em tora nas Florestas 
Nacionais e Estaduais da Amazônia, oriundas de áreas manejadas segundo o modelo de concessão 
florestal, tem potencial de gerar, anualmente, entre R$ 1,2 bilhão a R$ 2,2 bilhões; a visitação nos 67 
Parques Nacionais tem potencial para gerar entre R$ 1,6 bilhão e R$ 1,8 bilhão por ano; a criação e 
manutenção das UCs impediram a emissão de pelo menos 2,8 bilhões de toneladas de carbono, com 

rio conservadoramente estimado em R$ 96 bilhões; 80% da hidroeletricidade gerada 
no país têm como fonte de água pelo menos um rio a jusante de UC; 9% da água para consumo 
humano são diretamente captadas em UCs e 26% são captadas em fontes a jusante de UCs;
2009, a receita real de ICMS Ecológico repassada aos municípios pela simples existência de UCs em 
seus territórios foi de R$ 402,7 milhões. 
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apresentadas as contribuições das UCs para a economia nacional11 (MEDEIROS e 

YOUNG, 2011). Neste estudo, as UCs são destacadas como espaços geradores de 

ortunidades de negócios, envolvendo a criação e distribuição de renda, bem como 

provedores de serviços ambientais para a sociedade. As considerações do estudo12 

resultam de análises sobre o impacto e o potencial econômico de cinco bens e 

pelas UCs: produtos florestais, uso público, carbono, água e 

se que as UCs são representativas em termos de 

conservação, pois envolvem tanto a dinâmica natural como a relação de 

iedade apresenta para com as diferentes funções da 

Contribuição das Unidades de Conservação brasileiras para a economia nacional” foi 
tério do Meio Ambiente em parceria com o Centro para Monitoramento da 

Conservação Mundial do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, sob a coordenação 
técnica de pesquisadores da UFRRJ e da UFRJ, com o apoio técnico de GIZ e do IPEA (MEDEIROS 

Os resultados revelaram as seguintes situações: a produção de madeira em tora nas Florestas 
Nacionais e Estaduais da Amazônia, oriundas de áreas manejadas segundo o modelo de concessão 

,2 bilhão a R$ 2,2 bilhões; a visitação nos 67 
Parques Nacionais tem potencial para gerar entre R$ 1,6 bilhão e R$ 1,8 bilhão por ano; a criação e 
manutenção das UCs impediram a emissão de pelo menos 2,8 bilhões de toneladas de carbono, com 

rio conservadoramente estimado em R$ 96 bilhões; 80% da hidroeletricidade gerada 
no país têm como fonte de água pelo menos um rio a jusante de UC; 9% da água para consumo 
humano são diretamente captadas em UCs e 26% são captadas em fontes a jusante de UCs; em 
2009, a receita real de ICMS Ecológico repassada aos municípios pela simples existência de UCs em 



 
 

 

RESERVA PARTICULAR

No bioma Mata Atlântica, as UCs públicas de proteção integral protegem em 

torno de 2% das áreas remanescentes (PINTO 

instiga alguns autores (MESQUITA, 2004b; PINTO et al

2010) a defender a ideia de 

estratégia para a conservação, uma vez que, complementa os esforços 

governamentais. Esta situação é reforçada quando se verifica que 75%

remanescentes da Mata Atlântica estão em terras particulares 

Atlântica, 2007, p. 5). Na opinião

iniciativa privada na conservação da natureza é uma prática comum em muitos 

países. Diversas nações têm desenvolvido programas de incentivo à criação de

áreas particulares protegidas para a conservação da diversidade biológica, seja com 

a proteção de ecossistemas ainda não protegidos, seja para a ampliação da área 

das UCs públicas já existentes, ou para a criação de zonas

delas, assegurando sua proteção”.

O Brasil ainda é o único país da América Latina a incluir as reservas privadas 

no seu sistema nacional de áreas protegidas. As possibilidades de criação de UCs 

privadas envolvem as categorias de Monumento Natural, Refúgio da Vida Silvestre, 

Áreas de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico e Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural.

Entre estas categorias de 

ao fato de ser a única categoria de posse e domínio exclusivamente particular e pelo

fato de serem consideradas como uma importante ferramenta para a conservação 

da biodiversidade, especialmente pela sua iniciativa voluntária (MESQUITA, 2004b; 

PINTO et al., 2004; OLIVEIRA, et al., 2010).
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 Este material faz parte da tese de doutoramento: MEZZOMO, M. D. M. 
Conservação da Natureza em RPPNs na bacia hidrográfica do rio Mourão, Paraná. 
em Geografia) PRPPG/Departamento de Geografia. UFPR. Todas as referências citadas podem ser encontradas 
nesta referência. 
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No bioma Mata Atlântica, as UCs públicas de proteção integral protegem em 

torno de 2% das áreas remanescentes (PINTO et al., 2004). Este 

instiga alguns autores (MESQUITA, 2004b; PINTO et al., 2004; OLIVEIRA et al., 

2010) a defender a ideia de que a conservação em terras privadas é uma importante 

estratégia para a conservação, uma vez que, complementa os esforços 

governamentais. Esta situação é reforçada quando se verifica que 75%

Mata Atlântica estão em terras particulares (Fundação SOS Mata 

Na opinião de Ojidos et al. (2008, p. 4), “a

iniciativa privada na conservação da natureza é uma prática comum em muitos 

países. Diversas nações têm desenvolvido programas de incentivo à criação de

áreas particulares protegidas para a conservação da diversidade biológica, seja com 

a proteção de ecossistemas ainda não protegidos, seja para a ampliação da área 

das UCs públicas já existentes, ou para a criação de zonas-tampão no entorno 

ndo sua proteção”. 

Brasil ainda é o único país da América Latina a incluir as reservas privadas 

no seu sistema nacional de áreas protegidas. As possibilidades de criação de UCs 

privadas envolvem as categorias de Monumento Natural, Refúgio da Vida Silvestre, 

o Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico e Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural. 

categorias de UCs, a que tem se destacado são as RPPNs devido 

ao fato de ser a única categoria de posse e domínio exclusivamente particular e pelo

fato de serem consideradas como uma importante ferramenta para a conservação 

da biodiversidade, especialmente pela sua iniciativa voluntária (MESQUITA, 2004b; 

, 2004; OLIVEIRA, et al., 2010). 

 
Este material faz parte da tese de doutoramento: MEZZOMO, M. D. M. Planejamento da Paisagem e 

Conservação da Natureza em RPPNs na bacia hidrográfica do rio Mourão, Paraná. 2013, 257p.
em Geografia) PRPPG/Departamento de Geografia. UFPR. Todas as referências citadas podem ser encontradas 
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No bioma Mata Atlântica, as UCs públicas de proteção integral protegem em 

, 2004). Este baixo número 

, 2004; OLIVEIRA et al., 

que a conservação em terras privadas é uma importante 

estratégia para a conservação, uma vez que, complementa os esforços 

governamentais. Esta situação é reforçada quando se verifica que 75% dos 

(Fundação SOS Mata 

a participação da 

iniciativa privada na conservação da natureza é uma prática comum em muitos 

países. Diversas nações têm desenvolvido programas de incentivo à criação de 

áreas particulares protegidas para a conservação da diversidade biológica, seja com 

a proteção de ecossistemas ainda não protegidos, seja para a ampliação da área 

tampão no entorno 

Brasil ainda é o único país da América Latina a incluir as reservas privadas 

no seu sistema nacional de áreas protegidas. As possibilidades de criação de UCs 

privadas envolvem as categorias de Monumento Natural, Refúgio da Vida Silvestre, 

o Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico e Reservas 

UCs, a que tem se destacado são as RPPNs devido 

ao fato de ser a única categoria de posse e domínio exclusivamente particular e pelo 

fato de serem consideradas como uma importante ferramenta para a conservação 

da biodiversidade, especialmente pela sua iniciativa voluntária (MESQUITA, 2004b; 

Planejamento da Paisagem e 
2013, 257p. Tese (Doutorado 

em Geografia) PRPPG/Departamento de Geografia. UFPR. Todas as referências citadas podem ser encontradas 



 
 

 

Conforme Mesquita (2004b, p. 12), as RPPNs

como instrumento complementar para fortalecer o sistema de proteção da natureza, 

permitindo, em várias situações, a manutenção da conectividade na paisagem 

natural, assim como o incremento da representação de áreas prioritárias para 

conservação em ecossistemas ainda não suficientemente protegidos pela re

áreas protegidas públicas”. 

Segundo Juliano (2011, p. 121), quando o Brasil 

de conservação em terras privadas, que se traduziu, ao longo do tempo, pelo 

programa de criação de RPPNs, passou a apresentar uma nova “concepção do 

direito de propriedade, no que tange especificamente ao exercício de domínio, à 

medida que a gestão da propriedade e o cumprimento dos objetivos de conservação 

da área interferem nas polí

seu entorno”. Ainda segundo a autora, com as RPPNs, este novo conceito de 

propriedade se caracteriza por interagir com a coletividade sendo que poderia, até 

mesmo, ser denominada de ‘propriedade socioamb

Na opinião de Pinto et al. (2004), as RPPNs assumem grande importância 

diante do cenário atual de dificuldades econômicas e políticas para a criação de UCs 

públicas. Nesta mesma perspectiva, Ojidos et al. (2008, p. 6) destac

de RPPNs tem sido uma “estratégia fundamental para a implantação dos Corredores 

Ecológicos ou Corredores de Biodiversidade, particularmente em biomas como a 

Mata Atlântica, onde a maior parte da vegetação nativa remanescente está em 

imóveis rurais privados”. 

As RPPNs são definidas, conforme o Art. 21° do SNUC

gravadas com perpetuidade, com o objetivo

(BRASIL, Lei n°. 9.985/00). 

física ou jurídica, em qualquer bioma existente no país. A criação é um ato de 

vontade do proprietário, sendo ele que decide se quer fazer de sua propriedade, ou 

de parte dela, uma RPPN. A área continuará sob seu domínio, sendo que o mesmo 

pode vendê-la ou transferir de nome, porém, deverá continuar sendo uma RPPN, 

pois tem o gravame de perpetui

OLIVEIRA, 1998; JULIANO, 2011).

 

Conforme Mesquita (2004b, p. 12), as RPPNs “têm servido cada vez mais 

como instrumento complementar para fortalecer o sistema de proteção da natureza, 

permitindo, em várias situações, a manutenção da conectividade na paisagem 

natural, assim como o incremento da representação de áreas prioritárias para 

ervação em ecossistemas ainda não suficientemente protegidos pela re

 

Segundo Juliano (2011, p. 121), quando o Brasil passou a adotar o sistema

de conservação em terras privadas, que se traduziu, ao longo do tempo, pelo 

rama de criação de RPPNs, passou a apresentar uma nova “concepção do 

direito de propriedade, no que tange especificamente ao exercício de domínio, à 

medida que a gestão da propriedade e o cumprimento dos objetivos de conservação 

da área interferem nas políticas locais em relação ao quadro sócio

seu entorno”. Ainda segundo a autora, com as RPPNs, este novo conceito de 

propriedade se caracteriza por interagir com a coletividade sendo que poderia, até 

mesmo, ser denominada de ‘propriedade socioambiental’ (JULIANO, 2011, p. 71).

Na opinião de Pinto et al. (2004), as RPPNs assumem grande importância 

diante do cenário atual de dificuldades econômicas e políticas para a criação de UCs 

públicas. Nesta mesma perspectiva, Ojidos et al. (2008, p. 6) destac

de RPPNs tem sido uma “estratégia fundamental para a implantação dos Corredores 

Ecológicos ou Corredores de Biodiversidade, particularmente em biomas como a 

Mata Atlântica, onde a maior parte da vegetação nativa remanescente está em 

As RPPNs são definidas, conforme o Art. 21° do SNUC, como áreas privadas, 

gravadas com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica 

00). Pode ser criada sobre áreas particulares de pessoa 

física ou jurídica, em qualquer bioma existente no país. A criação é um ato de 

vontade do proprietário, sendo ele que decide se quer fazer de sua propriedade, ou 

de parte dela, uma RPPN. A área continuará sob seu domínio, sendo que o mesmo 

transferir de nome, porém, deverá continuar sendo uma RPPN, 

pois tem o gravame de perpetuidade (MESQUITA e VIEIRA, 2004; 

OLIVEIRA, 1998; JULIANO, 2011). 
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vido cada vez mais 

como instrumento complementar para fortalecer o sistema de proteção da natureza, 

permitindo, em várias situações, a manutenção da conectividade na paisagem 

natural, assim como o incremento da representação de áreas prioritárias para 

ervação em ecossistemas ainda não suficientemente protegidos pela rede de 

passou a adotar o sistema 

de conservação em terras privadas, que se traduziu, ao longo do tempo, pelo 

rama de criação de RPPNs, passou a apresentar uma nova “concepção do 

direito de propriedade, no que tange especificamente ao exercício de domínio, à 

medida que a gestão da propriedade e o cumprimento dos objetivos de conservação 

relação ao quadro sócio-econômico do 

seu entorno”. Ainda segundo a autora, com as RPPNs, este novo conceito de 

propriedade se caracteriza por interagir com a coletividade sendo que poderia, até 

iental’ (JULIANO, 2011, p. 71). 

Na opinião de Pinto et al. (2004), as RPPNs assumem grande importância 

diante do cenário atual de dificuldades econômicas e políticas para a criação de UCs 

públicas. Nesta mesma perspectiva, Ojidos et al. (2008, p. 6) destaca que a criação 

de RPPNs tem sido uma “estratégia fundamental para a implantação dos Corredores 

Ecológicos ou Corredores de Biodiversidade, particularmente em biomas como a 

Mata Atlântica, onde a maior parte da vegetação nativa remanescente está em 

, como áreas privadas, 

de conservar a diversidade biológica 

ode ser criada sobre áreas particulares de pessoa 

física ou jurídica, em qualquer bioma existente no país. A criação é um ato de 

vontade do proprietário, sendo ele que decide se quer fazer de sua propriedade, ou 

de parte dela, uma RPPN. A área continuará sob seu domínio, sendo que o mesmo 

transferir de nome, porém, deverá continuar sendo uma RPPN, 

dade (MESQUITA e VIEIRA, 2004; LOUREIRO e 



 
 

 

Conforme o Art. 1° do

SNUC, a perpetuidade é feita por intermédio de Termo de Compromisso averbado à 

margem da inscrição no Registro Público de Imóveis. Como o caráter de 

perpetuidade exclui a possibilidade de uso da RPPN

uma UC, o Art. 8° do mesmo

correspondente a RPPN ser 

de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 

inciso II, Lei n°. 9.393/96). 

Além disso, como forma de compensaç

proprietários recebem outros benefícios como apoio do Fundo Nacional do Meio 

Ambiente (FNMA), preferência na análise de pedidos de concessão de crédito 

agrícola para projetos a serem implementados em seus perímetros e a 

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

UC (RESERVAS NATURAIS, 2012).

No estado do Paraná, as UCs estaduais integram o Sistema Estadual de 

Unidades de Conservação

Paraná) a operacionalização dos trâmites administrativos que visam a efetivação, o 

registro no Cadastro Estadual de Unidades de Conservação (CEUC), e o 

monitoramento para implantação e qualificação ambiental. No caso específico 

RPPNs existe legislação especifica, tanto em nível nacional como estadual, sendo 

que as principais leis e decretos podem ser verificados no Anexo 1.

Uma das primeiras manifestações legais em relação às

Brasil consta no Código Florestal de 1934, 

consideradas como Florestas Protetoras de posse e domínio do proprietário, sendo 

inalienáveis. Com o Código Florestal de 1965, esta categoria deixa de existir, 

permanecendo, conforme o Art. 6º do Código, a possibilidade d

áreas de florestas gravá-las com perpetuidade (IAP, 2009).

Posteriormente a criação do Código Florestal de 1965, outras ações 

ocorreram em relação às propriedades privadas, sendo que em 1977 foi criada a 

categoria de Refúgios Particular

mais tarde foi substituída pelas Reservas Particulares de Fauna e Flora. (Portaria 

 

° do Decreto Federal n°. 5.746/06, que regulamenta o 

é feita por intermédio de Termo de Compromisso averbado à 

margem da inscrição no Registro Público de Imóveis. Como o caráter de 

a possibilidade de uso da RPPN para outros fins que não o de 

mesmo Decreto Federal estabelece o direito da 

RPPN ser excluída do total da área tributável do imóvel para fins 

de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR (art. 10, § 1

 

disso, como forma de compensação pelo aspecto da perpetuidade, os 

proprietários recebem outros benefícios como apoio do Fundo Nacional do Meio 

Ambiente (FNMA), preferência na análise de pedidos de concessão de crédito 

agrícola para projetos a serem implementados em seus perímetros e a 

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

UC (RESERVAS NATURAIS, 2012). 

No estado do Paraná, as UCs estaduais integram o Sistema Estadual de 

Unidades de Conservação, sendo de incumbência do IAP (Instituto

Paraná) a operacionalização dos trâmites administrativos que visam a efetivação, o 

registro no Cadastro Estadual de Unidades de Conservação (CEUC), e o 

monitoramento para implantação e qualificação ambiental. No caso específico 

te legislação especifica, tanto em nível nacional como estadual, sendo 

que as principais leis e decretos podem ser verificados no Anexo 1. 

Uma das primeiras manifestações legais em relação às reservas privadas no 

consta no Código Florestal de 1934, onde as reservas particulares eram 

consideradas como Florestas Protetoras de posse e domínio do proprietário, sendo 

inalienáveis. Com o Código Florestal de 1965, esta categoria deixa de existir, 

permanecendo, conforme o Art. 6º do Código, a possibilidade dos proprietários de 

las com perpetuidade (IAP, 2009). 

Posteriormente a criação do Código Florestal de 1965, outras ações 

ocorreram em relação às propriedades privadas, sendo que em 1977 foi criada a 

categoria de Refúgios Particulares de Animais Nativos (Portaria n°.

mais tarde foi substituída pelas Reservas Particulares de Fauna e Flora. (Portaria 
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, que regulamenta o 

é feita por intermédio de Termo de Compromisso averbado à 

margem da inscrição no Registro Público de Imóveis. Como o caráter de 

para outros fins que não o de 

belece o direito da parte 

excluída do total da área tributável do imóvel para fins 

ITR (art. 10, § 1o, 

ão pelo aspecto da perpetuidade, os 

proprietários recebem outros benefícios como apoio do Fundo Nacional do Meio 

Ambiente (FNMA), preferência na análise de pedidos de concessão de crédito 

agrícola para projetos a serem implementados em seus perímetros e a possibilidade 

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

No estado do Paraná, as UCs estaduais integram o Sistema Estadual de 

, sendo de incumbência do IAP (Instituto Ambiental do 

Paraná) a operacionalização dos trâmites administrativos que visam a efetivação, o 

registro no Cadastro Estadual de Unidades de Conservação (CEUC), e o 

monitoramento para implantação e qualificação ambiental. No caso específico das 

te legislação especifica, tanto em nível nacional como estadual, sendo 

 

reservas privadas no 

as reservas particulares eram 

consideradas como Florestas Protetoras de posse e domínio do proprietário, sendo 

inalienáveis. Com o Código Florestal de 1965, esta categoria deixa de existir, 

os proprietários de 

Posteriormente a criação do Código Florestal de 1965, outras ações 

ocorreram em relação às propriedades privadas, sendo que em 1977 foi criada a 

n°. 327/77), a qual 

mais tarde foi substituída pelas Reservas Particulares de Fauna e Flora. (Portaria n°. 



 
 

 

217/88). Em 1990 foi publicado o Decreto Federal 

iniciativas de conservação em áreas

Reserva Particular do Patrimônio Natural.

Este decreto foi atualizado 

1922/96. Em 2000, com a lei do SNUC (Lei 

Particular do Patrimônio Natural passa a fazer parte do sistema nacional de UCs, 

juntamente com outras categorias, sendo enquadrada no grupo de UCs de Uso 

Sustentável. Alguns anos depois foram publicadas duas 

IBAMA14 (24/04 e 62/05) com o intuito de estabelecer critérios em relação aos 

procedimentos administrativos de criação das RPPNs tendo em vista o que previa a 

Lei do SNUC (MESQUITA, 2004; IAP, 2009; SOUSA e CORTE, 2009).

Mas as leis também envolvem iniciat

Constituição Federal de 1988 propicia iniciativas para a construção de 

própria nos estados. 

Neste sentido, no caso do Paraná, 

foi publicado em 1994 (Decreto Estadual

estímulos e incentivos a implementação da categoria. Posteriormente, em 2005, o 

estado aprovou o Decreto n°.

SNUC (BRASIL, Lei n°. 9.985/00). Este Decreto Esta

RPPNs estaduais como UCs de 

Art. 1º do Decreto Estadual 

Reserva Particular do Patrimônio Natural RPPN é unidade de conserva

no inciso VII do art. 14 da Lei Federal n.º 9.985/00 SNUC, do Grupo de Unidades de 

Uso Sustentável e, em virtude do § 5.º do art. 22 da mesma Lei, que permite 

transformar as Unidades de Conservação do grupo de Uso Sustentável em unidades 

do grupo de Proteção Integral, no Estado do Paraná todas as RPPN criadas e as 

serem criadas serão consideradas do grupo de Proteção Integral, de acordo com o 

previsto no art. 22 da lei do SNUC (PARANÁ, Decreto n°. 4.890/05)

                                                 
14 Em 2004 o IBAMA criou o documento intitulado ‘Roteiro Metodológico para elaboração de Plano de 
Manejo para RPPNs’, com intuito de contribuir para a efetivação deste documento junto aos 
proprietários. 

 

Em 1990 foi publicado o Decreto Federal n°. 98.914/90, regulamentando as 

iniciativas de conservação em áreas particulares por meio da instituição da categoria 

ticular do Patrimônio Natural. 

Este decreto foi atualizado em 1996 e substituído pelo Decreto Federal 

. Em 2000, com a lei do SNUC (Lei n°. 9.985/00) a categoria de Reserva 

Particular do Patrimônio Natural passa a fazer parte do sistema nacional de UCs, 

juntamente com outras categorias, sendo enquadrada no grupo de UCs de Uso 

Sustentável. Alguns anos depois foram publicadas duas Instruções Normativas do

05) com o intuito de estabelecer critérios em relação aos 

procedimentos administrativos de criação das RPPNs tendo em vista o que previa a 

(MESQUITA, 2004; IAP, 2009; SOUSA e CORTE, 2009).

Mas as leis também envolvem iniciativas em nível estadual, já que a própria 

Constituição Federal de 1988 propicia iniciativas para a construção de 

o caso do Paraná, o primeiro decreto envolvendo as RPPNs 

foi publicado em 1994 (Decreto Estadual n°. 4.262/94), no qual são estabelecidos 

estímulos e incentivos a implementação da categoria. Posteriormente, em 2005, o 

n°. 4.890/05, estando baseado no § 5º do Art. 22 da lei do 

SNUC (BRASIL, Lei n°. 9.985/00). Este Decreto Estadual passou a enquadrar as 

UCs de Proteção Integral, conforme pode ser verificado no 

do Decreto Estadual (PARANÁ, Decreto n°. 4.890/05), o qual descreve que

Reserva Particular do Patrimônio Natural RPPN é unidade de conserva

no inciso VII do art. 14 da Lei Federal n.º 9.985/00 SNUC, do Grupo de Unidades de 

Uso Sustentável e, em virtude do § 5.º do art. 22 da mesma Lei, que permite 

transformar as Unidades de Conservação do grupo de Uso Sustentável em unidades 

upo de Proteção Integral, no Estado do Paraná todas as RPPN criadas e as 

serem criadas serão consideradas do grupo de Proteção Integral, de acordo com o 

previsto no art. 22 da lei do SNUC (PARANÁ, Decreto n°. 4.890/05)

 
o documento intitulado ‘Roteiro Metodológico para elaboração de Plano de 

Manejo para RPPNs’, com intuito de contribuir para a efetivação deste documento junto aos 
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, regulamentando as 

particulares por meio da instituição da categoria 

em 1996 e substituído pelo Decreto Federal n°. 

a categoria de Reserva 

Particular do Patrimônio Natural passa a fazer parte do sistema nacional de UCs, 

juntamente com outras categorias, sendo enquadrada no grupo de UCs de Uso 

Instruções Normativas do 

05) com o intuito de estabelecer critérios em relação aos 

procedimentos administrativos de criação das RPPNs tendo em vista o que previa a 

(MESQUITA, 2004; IAP, 2009; SOUSA e CORTE, 2009). 

m nível estadual, já que a própria 

Constituição Federal de 1988 propicia iniciativas para a construção de legislação 

o primeiro decreto envolvendo as RPPNs 

4.262/94), no qual são estabelecidos 

estímulos e incentivos a implementação da categoria. Posteriormente, em 2005, o 

4.890/05, estando baseado no § 5º do Art. 22 da lei do 

dual passou a enquadrar as 

ntegral, conforme pode ser verificado no 

n°. 4.890/05), o qual descreve que “A 

Reserva Particular do Patrimônio Natural RPPN é unidade de conservação prevista 

no inciso VII do art. 14 da Lei Federal n.º 9.985/00 SNUC, do Grupo de Unidades de 

Uso Sustentável e, em virtude do § 5.º do art. 22 da mesma Lei, que permite 

transformar as Unidades de Conservação do grupo de Uso Sustentável em unidades 

upo de Proteção Integral, no Estado do Paraná todas as RPPN criadas e as 

serem criadas serão consideradas do grupo de Proteção Integral, de acordo com o 

previsto no art. 22 da lei do SNUC (PARANÁ, Decreto n°. 4.890/05)”. 

o documento intitulado ‘Roteiro Metodológico para elaboração de Plano de 
Manejo para RPPNs’, com intuito de contribuir para a efetivação deste documento junto aos 



 
 

 

No ano seguinte, em 2006, as RPPNs 

nível federal, por meio do Decreto Federal 

do SNUC que trata sobre as RPPNs. Em 2007 um novo Decreto Estadual (Decreto 

n°. 1529/07) dispõe sobre o Estatuto Estadual de Apoio à Cons

Biodiversidade em Terras Privadas, atualizando os procedimentos para a criação de 

novas RPPNs e reafirmando

Os principais aspectos legais das RPPNs podem ser verificados no Quadro 3.

Quadro 

Aspectos 
Legais 
Art. 21 

Lei n°. 9985/00 
A RPPN tem como objetivo a conservação da diversidade biológica.

Art. 1º 
Decreto 
Federal  

n°. 5.746/2006 

A RPPN é unidade de conservação de domínio privado, com o 
diversidade biológica, gravada com perpetuidade.

Art. 2º 
Decreto 
Estadual 

n°. 4.890/05 

A RPPN tem por objetivos principais a proteção da diversidade biológica, da 
das condições naturais primitivas, semi
justifiquem ações de recuperação pelo seu valor cultural, paisagístico, histórico, estético, 
faunístico, paisagístico, arqueológico, turístico, paleontológico, ecológico, espeleológico e 
científico paranaense ou para a 
flora nativas, para a proteção de processos ecológicos e ecossistemas essenciais ou 
outros atributos ambientais que justifiquem sua criação.

Art. 1º, Cap. I 
Decreto 
Estadual 

n°. 1.529/07 

A RPPN pode 
da paisagem, das condições naturais primitivas, semiprimitivas, recuperadas ou cujas 
características justifiquem ações de recuperação pela sua fragilidade, pelo seu valor 
cultural, paisagístico, histórico, estético, hidrológico, geológico, florístico, faunístico, 
arqueológico, turístico, paleontológico, ecológico, espeleológico e científico ou para a 
continuidade do ciclo biológico de espécies da fauna e da flora nativas, para a 
manutenção de processos ecológicos e proteção dos ecossistemas essenciais, para o 
equilíbrio climático, para a recarga de aqüíferos ou outros atributos ou recursos ambientais 
que justifiquem sua criação, bem como garantir a conectividade direta ou funcional e
remanescentes de ambientes naturais.

Fonte: Lei n°. 9.985/00; Decreto Federal n°. 5.746/2006; Decreto Estadual n°. 4.890/05; 
Organização: Maristela D. M. Mezzomo, 2013.

 

A mudança de categoria de manejo das RPPNs de uso

proteção integral refletiu nas atividades que podem ser desenvolvidas dentro das 

                                                 
15 Este decreto define os objetivos específicos das RPPN
paisagem, das condições naturais primitivas, semi
justifiquem ações de recuperação pelo seu valor cultural, paisagístico, histórico, estético, faunístico, 
paisagístico, arqueológico, turístico, paleontológico, ecológico, espeleológico e científico paranaense 
ou para a preservação do ciclo biológico de espécies da fauna e da flora nativas, para a proteção de 
processos ecológicos e ecossistemas essenciais ou outros atrib
criação (§ Único do Art. 1°, PARANÁ, Decreto n°. 1529/07).

 

No ano seguinte, em 2006, as RPPNs passaram a ser regulamentadas em 

nível federal, por meio do Decreto Federal n°. 5.746/06, o qual regulamenta o Art. 21 

do SNUC que trata sobre as RPPNs. Em 2007 um novo Decreto Estadual (Decreto 

1529/07) dispõe sobre o Estatuto Estadual de Apoio à Cons

Biodiversidade em Terras Privadas, atualizando os procedimentos para a criação de 

novas RPPNs e reafirmando-as na categoria de Proteção Integral15.

Os principais aspectos legais das RPPNs podem ser verificados no Quadro 3.

Quadro 3 – Aspectos Legais e Objetivos das RPPNs

Objetivos das RPPNs 

A RPPN tem como objetivo a conservação da diversidade biológica. 

A RPPN é unidade de conservação de domínio privado, com o objetivo de conservar a 
diversidade biológica, gravada com perpetuidade. 

A RPPN tem por objetivos principais a proteção da diversidade biológica, da 
das condições naturais primitivas, semi-primitivas, recuperadas ou cujas características 
justifiquem ações de recuperação pelo seu valor cultural, paisagístico, histórico, estético, 
faunístico, paisagístico, arqueológico, turístico, paleontológico, ecológico, espeleológico e 
científico paranaense ou para a preservação do ciclo biológico de espécies da fauna e da 
flora nativas, para a proteção de processos ecológicos e ecossistemas essenciais ou 
outros atributos ambientais que justifiquem sua criação. 

 ter como objetivos específicos, a proteção, a restauração ou a recuperação 
da paisagem, das condições naturais primitivas, semiprimitivas, recuperadas ou cujas 
características justifiquem ações de recuperação pela sua fragilidade, pelo seu valor 

paisagístico, histórico, estético, hidrológico, geológico, florístico, faunístico, 
arqueológico, turístico, paleontológico, ecológico, espeleológico e científico ou para a 
continuidade do ciclo biológico de espécies da fauna e da flora nativas, para a 

utenção de processos ecológicos e proteção dos ecossistemas essenciais, para o 
equilíbrio climático, para a recarga de aqüíferos ou outros atributos ou recursos ambientais 
que justifiquem sua criação, bem como garantir a conectividade direta ou funcional e
remanescentes de ambientes naturais. 

9.985/00; Decreto Federal n°. 5.746/2006; Decreto Estadual n°. 4.890/05; Decreto Estadual 
Organização: Maristela D. M. Mezzomo, 2013. 

A mudança de categoria de manejo das RPPNs de uso 

proteção integral refletiu nas atividades que podem ser desenvolvidas dentro das 

 
Este decreto define os objetivos específicos das RPPNs: proteção da diversidade biológica, da 

paisagem, das condições naturais primitivas, semi-primitivas, recuperadas ou cujas características 
justifiquem ações de recuperação pelo seu valor cultural, paisagístico, histórico, estético, faunístico, 

o, arqueológico, turístico, paleontológico, ecológico, espeleológico e científico paranaense 
ou para a preservação do ciclo biológico de espécies da fauna e da flora nativas, para a proteção de 
processos ecológicos e ecossistemas essenciais ou outros atributos ambientais que justifiquem sua 
criação (§ Único do Art. 1°, PARANÁ, Decreto n°. 1529/07). 
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m a ser regulamentadas em 

5.746/06, o qual regulamenta o Art. 21 

do SNUC que trata sobre as RPPNs. Em 2007 um novo Decreto Estadual (Decreto 

1529/07) dispõe sobre o Estatuto Estadual de Apoio à Conservação da 

Biodiversidade em Terras Privadas, atualizando os procedimentos para a criação de 

. 

Os principais aspectos legais das RPPNs podem ser verificados no Quadro 3. 

egais e Objetivos das RPPNs 

 

objetivo de conservar a 

A RPPN tem por objetivos principais a proteção da diversidade biológica, da paisagem, 
recuperadas ou cujas características 

justifiquem ações de recuperação pelo seu valor cultural, paisagístico, histórico, estético, 
faunístico, paisagístico, arqueológico, turístico, paleontológico, ecológico, espeleológico e 

preservação do ciclo biológico de espécies da fauna e da 
flora nativas, para a proteção de processos ecológicos e ecossistemas essenciais ou 

objetivos específicos, a proteção, a restauração ou a recuperação 
da paisagem, das condições naturais primitivas, semiprimitivas, recuperadas ou cujas 
características justifiquem ações de recuperação pela sua fragilidade, pelo seu valor 

paisagístico, histórico, estético, hidrológico, geológico, florístico, faunístico, 
arqueológico, turístico, paleontológico, ecológico, espeleológico e científico ou para a 
continuidade do ciclo biológico de espécies da fauna e da flora nativas, para a 

utenção de processos ecológicos e proteção dos ecossistemas essenciais, para o 
equilíbrio climático, para a recarga de aqüíferos ou outros atributos ou recursos ambientais 
que justifiquem sua criação, bem como garantir a conectividade direta ou funcional entre 

Decreto Estadual n°. 1.529/07. 

 sustentável para 

proteção integral refletiu nas atividades que podem ser desenvolvidas dentro das 

s: proteção da diversidade biológica, da 
primitivas, recuperadas ou cujas características 

justifiquem ações de recuperação pelo seu valor cultural, paisagístico, histórico, estético, faunístico, 
o, arqueológico, turístico, paleontológico, ecológico, espeleológico e científico paranaense 

ou para a preservação do ciclo biológico de espécies da fauna e da flora nativas, para a proteção de 
utos ambientais que justifiquem sua 



 
 

 

áreas. Em comparação com o que prevê o SNUC, onde as RPPNs estão 

classificadas como categoria de manejo de uso sustentável, as atividades só podem 

envolver pesquisa científica e visitação com objetivos turísticos, recreativos e 

educacionais (§ 2o  do Art. 21, BRASIL, Lei n°. 9.985/00). 

categoria de manejo para proteção integral, as RPPNs estaduais passaram a ter 

permissão para desenvolver as s

conservacionistas, turismo sustentável, educação, treinamento e capacitação, 

recreação, em especial para portadores de necessidades especiais, restauração e 

recuperação ambiental (Art. 2º, PARANÁ,

Até o ano de 2011, o Brasil conta

ha de área do território nacional. Em termos de quantidade de reservas distribuídas 

pelos biomas brasileiros, a maior representatividade está na Mata Atlântica, 

soma 734 RPPNs, o que corresponde a 68,4% de todas as reserv

Em relação ao tamanho de área, as RPPNs deste bioma somam 136

representa 19,6%. 

 As regiões que mais contam com RPPNs são Sudeste e Sul, que juntas 

representam 67% do total, somando 218.279,66ha de área. Porém em termos de 

total de área, a região que mais se destaca é a região Centro

345.000ha de área distribuídas em 115 RPPNs (Cadastro Nacional de RPPN).

Das 294 RPPNs da região Sul, 29 estão no 

Catarina e 222 estão no Paraná. 

52.014,85ha, ficando em 4° lugar no ranking do país, atrás dos estados de Mato 

Grosso com 172.980,67ha 

139.297,27ha distribuídos em 46 RPPNs e de Minas Gerais, com 242 reservas para 

127.807,88ha de área (Cadastro Nacional de RPPN)

Das 222 RPPNs do Paraná, 213 estão no âmbito estadual (IAP) e somam 

44.259,4ha de área (85,09%), distribuídas em 94 

estão no âmbito federal (ICMBio) e somam 7.755,45ha (14,91 %) distribuídas em 9 

municípios (DUC/IAP, 2012). Do total de RPPNs, 85% têm como tipo de

pessoa jurídica, sendo que o restante (15%) está em nome de pessoa física. Em 

termos de total de área, há uma distribuição quase igualitária entre as categorias de 

 

áreas. Em comparação com o que prevê o SNUC, onde as RPPNs estão 

classificadas como categoria de manejo de uso sustentável, as atividades só podem 

esquisa científica e visitação com objetivos turísticos, recreativos e 

do Art. 21, BRASIL, Lei n°. 9.985/00). Com a mudança de 

categoria de manejo para proteção integral, as RPPNs estaduais passaram a ter 

permissão para desenvolver as seguintes atividades: pesquisa científica com fins 

conservacionistas, turismo sustentável, educação, treinamento e capacitação, 

recreação, em especial para portadores de necessidades especiais, restauração e 

recuperação ambiental (Art. 2º, PARANÁ, Decreto Estadual n°. 1529/07).

o Brasil contava com 1.073 RPPNs que ocupa

ha de área do território nacional. Em termos de quantidade de reservas distribuídas 

pelos biomas brasileiros, a maior representatividade está na Mata Atlântica, 

soma 734 RPPNs, o que corresponde a 68,4% de todas as reservas desta categoria. 

de área, as RPPNs deste bioma somam 136

As regiões que mais contam com RPPNs são Sudeste e Sul, que juntas 

m 67% do total, somando 218.279,66ha de área. Porém em termos de 

total de área, a região que mais se destaca é a região Centro-

345.000ha de área distribuídas em 115 RPPNs (Cadastro Nacional de RPPN).

Das 294 RPPNs da região Sul, 29 estão no Rio Grande do Sul, 48 em Santa 

estão no Paraná. Em relação ao tamanho de área, o Paraná soma 

52.014,85ha, ficando em 4° lugar no ranking do país, atrás dos estados de Mato 

ha em 15 RPPNs, seguido do Mato Grosso do Sul co

em 46 RPPNs e de Minas Gerais, com 242 reservas para 

(Cadastro Nacional de RPPN). 

Das 222 RPPNs do Paraná, 213 estão no âmbito estadual (IAP) e somam 

44.259,4ha de área (85,09%), distribuídas em 94 municípios. As outras 9 RPPNs 

estão no âmbito federal (ICMBio) e somam 7.755,45ha (14,91 %) distribuídas em 9 

municípios (DUC/IAP, 2012). Do total de RPPNs, 85% têm como tipo de

pessoa jurídica, sendo que o restante (15%) está em nome de pessoa física. Em 

termos de total de área, há uma distribuição quase igualitária entre as categorias de 
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áreas. Em comparação com o que prevê o SNUC, onde as RPPNs estão 

classificadas como categoria de manejo de uso sustentável, as atividades só podem 

esquisa científica e visitação com objetivos turísticos, recreativos e 

om a mudança de 

categoria de manejo para proteção integral, as RPPNs estaduais passaram a ter 

eguintes atividades: pesquisa científica com fins 

conservacionistas, turismo sustentável, educação, treinamento e capacitação, 

recreação, em especial para portadores de necessidades especiais, restauração e 

stadual n°. 1529/07). 

com 1.073 RPPNs que ocupavam 698 mil 

ha de área do território nacional. Em termos de quantidade de reservas distribuídas 

pelos biomas brasileiros, a maior representatividade está na Mata Atlântica, que 

as desta categoria. 

de área, as RPPNs deste bioma somam 136 mil ha, o que 

As regiões que mais contam com RPPNs são Sudeste e Sul, que juntas 

m 67% do total, somando 218.279,66ha de área. Porém em termos de 

-Oeste que soma 

345.000ha de área distribuídas em 115 RPPNs (Cadastro Nacional de RPPN). 

Rio Grande do Sul, 48 em Santa 

de área, o Paraná soma 

52.014,85ha, ficando em 4° lugar no ranking do país, atrás dos estados de Mato 

to Grosso do Sul com 

em 46 RPPNs e de Minas Gerais, com 242 reservas para 

Das 222 RPPNs do Paraná, 213 estão no âmbito estadual (IAP) e somam 

municípios. As outras 9 RPPNs 

estão no âmbito federal (ICMBio) e somam 7.755,45ha (14,91 %) distribuídas em 9 

municípios (DUC/IAP, 2012). Do total de RPPNs, 85% têm como tipo de proprietário 

pessoa jurídica, sendo que o restante (15%) está em nome de pessoa física. Em 

termos de total de área, há uma distribuição quase igualitária entre as categorias de 



 
 

 

proprietários. Em relação às outras categorias de manejo de UCs, o Paraná cont

com 68 UCs estaduais e 110 UCs municipais. Das UCs estaduais, 45 são de 

Proteção Integral, sendo 29 Parques Estaduais. As UCs de Uso Sustentável somam 

23 (DUC/IAP, 2012). 

A maior RPPN do estado está localizada entre os municípios de

Laranjeiras e Rio Bonito do Iguaçu, com 5.151,00

1,72ha e está localizada no município de Imbituva. 

estado datam de 1994. Três anos depois, em 1997, foram criadas 77 sendo o 

período com maior número de RPPNs criadas, 

criação de 47. Em 18 anos, o número de RPPNs no Paraná se tornou bastante 

representativo se comparado com outros estados. A criação de grande quantidade 

de reservas concentrada nos anos de 1997 a 1999, pode ter relação com a 

administração empregada pelo órgão ambiental, com apoio e incentivos diretos aos 

proprietários das áreas, como a isenção do ITR e a geração do ICMS Ecológico

(DUC/IAP, 2012). O quadro 4 destaca as contribuições das RPPNs:

Quadro 4 – Contribuições das RPPNs para Conservação da Natureza

Elementos 
envolvidos 

Poder 
Público 

- contribuem para uma rápida ampliação das áreas protegidas no país sem ônus para o poder 
público; 
- desoneram o poder público de altos 
- na proteção de áreas prioritárias para conservação dos biomas brasileiros;
- podem atuar como áreas de amortecimento de UCs pública de proteção integral.

Sociedade 

- possibilitam a participação da iniciativa 
- são facilmente criadas;
- apresentam índices positivos na relação custo/benefício;
- prestam serviços de lazer, turismo e recreação.

Fauna 

- funcionam como “trampolins ecológicos” (
transitam em áreas antropizadas;
- permitem a manutenção de populações animais e vegetais distribuídas em manchas de 
hábitat isoladas, mantendo as chamadas metapopulações;
- protegem espécies endêmicas;
- permitem a formação de zonas d

Vegetação 

- facilitam o intercâmbio de sementes e esporos entre 
informações genéticas entre indivíduos e populações;
- contribuem para o aumento da conectividade da 
biológica, como os corredores de biodiversidade.

Água, Solo, 
Relevo 

- exercem importante papel na conservação de nascentes, córregos, lagoas, cachoeiras, 
microbacias hidrográficas, grutas e aspectos 
- prestam serviços ambientais como provisão de água.

Fonte: Mesquita (2004b); Pinto et al. (2004); Vieira (2004a); Mesquita e Vieira (2004); Vieira (2008); Ojidos et al. 
Crepaldi et al. (2008) e Paglia et al. (2006) apud Oliveira et al. 

 

proprietários. Em relação às outras categorias de manejo de UCs, o Paraná cont

com 68 UCs estaduais e 110 UCs municipais. Das UCs estaduais, 45 são de 

Proteção Integral, sendo 29 Parques Estaduais. As UCs de Uso Sustentável somam 

A maior RPPN do estado está localizada entre os municípios de

Bonito do Iguaçu, com 5.151,00ha de área. A menor RPPN tem 

ha e está localizada no município de Imbituva. As duas primeiras RPPNs do 

estado datam de 1994. Três anos depois, em 1997, foram criadas 77 sendo o 

período com maior número de RPPNs criadas, seguido pelo ano de 1998 com a 

Em 18 anos, o número de RPPNs no Paraná se tornou bastante 

representativo se comparado com outros estados. A criação de grande quantidade 

de reservas concentrada nos anos de 1997 a 1999, pode ter relação com a 

administração empregada pelo órgão ambiental, com apoio e incentivos diretos aos 

proprietários das áreas, como a isenção do ITR e a geração do ICMS Ecológico

O quadro 4 destaca as contribuições das RPPNs:

 

Contribuições das RPPNs para Conservação da Natureza

Contribuições das RPPNs 

contribuem para uma rápida ampliação das áreas protegidas no país sem ônus para o poder 

desoneram o poder público de altos custos com indenizações fundiárias e gestão;
na proteção de áreas prioritárias para conservação dos biomas brasileiros;
podem atuar como áreas de amortecimento de UCs pública de proteção integral.

possibilitam a participação da iniciativa privada no esforço nacional de conservação;
são facilmente criadas; 
apresentam índices positivos na relação custo/benefício; 
prestam serviços de lazer, turismo e recreação. 

funcionam como “trampolins ecológicos” (stepping stones), abrigando 
transitam em áreas antropizadas; 

permitem a manutenção de populações animais e vegetais distribuídas em manchas de 
hábitat isoladas, mantendo as chamadas metapopulações; 

protegem espécies endêmicas; 
permitem a formação de zonas de vida silvestre em unidades de uso sustentável.
facilitam o intercâmbio de sementes e esporos entre habitats, possibilitando fluxo de 

informações genéticas entre indivíduos e populações; 
contribuem para o aumento da conectividade da paisagem em regiões de grande importância 

biológica, como os corredores de biodiversidade. 

exercem importante papel na conservação de nascentes, córregos, lagoas, cachoeiras, 
microbacias hidrográficas, grutas e aspectos geomorfológicos; 

prestam serviços ambientais como provisão de água. 
(2004); Vieira (2004a); Mesquita e Vieira (2004); Vieira (2008); Ojidos et al. 

2006) apud Oliveira et al. (2010). Organização: Maristela D. M. Mezzomo, 2013.
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proprietários. Em relação às outras categorias de manejo de UCs, o Paraná conta 

com 68 UCs estaduais e 110 UCs municipais. Das UCs estaduais, 45 são de 

Proteção Integral, sendo 29 Parques Estaduais. As UCs de Uso Sustentável somam 

A maior RPPN do estado está localizada entre os municípios de Nova 

de área. A menor RPPN tem 

As duas primeiras RPPNs do 

estado datam de 1994. Três anos depois, em 1997, foram criadas 77 sendo o 

seguido pelo ano de 1998 com a 

Em 18 anos, o número de RPPNs no Paraná se tornou bastante 

representativo se comparado com outros estados. A criação de grande quantidade 

de reservas concentrada nos anos de 1997 a 1999, pode ter relação com a forma de 

administração empregada pelo órgão ambiental, com apoio e incentivos diretos aos 

proprietários das áreas, como a isenção do ITR e a geração do ICMS Ecológico 

O quadro 4 destaca as contribuições das RPPNs: 

Contribuições das RPPNs para Conservação da Natureza 

contribuem para uma rápida ampliação das áreas protegidas no país sem ônus para o poder 

custos com indenizações fundiárias e gestão; 
na proteção de áreas prioritárias para conservação dos biomas brasileiros; 
podem atuar como áreas de amortecimento de UCs pública de proteção integral. 

privada no esforço nacional de conservação; 

), abrigando espécies animais que 

permitem a manutenção de populações animais e vegetais distribuídas em manchas de 

e vida silvestre em unidades de uso sustentável. 
, possibilitando fluxo de 

paisagem em regiões de grande importância 

exercem importante papel na conservação de nascentes, córregos, lagoas, cachoeiras, 

(2004); Vieira (2004a); Mesquita e Vieira (2004); Vieira (2008); Ojidos et al. (2008); 
(2010). Organização: Maristela D. M. Mezzomo, 2013. 



 
 

 

Os dados relatados, contribuem para entender a dinâmica envolvida em 

relação ao papel das RPPNs para a conservação da natureza do país. N

Pinto et al. (2004, p. 22), as RPPNs são consideradas 

composição de uma rede de áreas protegidas e paisagens sustentáveis nos biomas 

brasileiros”. 

Ainda nesta perspectiva de verificar as contribuições e representatividade das

RPPNs enquanto instrumento de 

estudos sobre as RPPNs da Mata Atlântica, a começar pelo trabalho de Oliveira et 

al. (2010). Os autores estudaram 127 das 734 RPPNs existentes na Mata Atlântica e 

destacaram alguns dados interessantes sob a ótica

de UCs para a conservação da natureza:

- foram encontrados 450 registros de pesquisas científicas em RPPNs, os 

quais demonstram que cerca de 60% das espécies de aves e mamíferos que 

ocorrem na Mata Atlântica têm ocorrência 

40% das espécies de anfíbios e répteis deste bioma também ocorrem em pelo 

menos uma RPPN; 

- 13% das espécies oficialmente ameaçadas da flora brasileira foram 

registradas nas RPPNs investigadas, sendo que 60 espécies de p

categoria de ameaça, estão registradas nestas;

- das espécies da fauna da Mata Atlântica que estão ameaçadas, 24% foram 

registradas nessas RPPNs, sendo que 32% das espécies de aves ameaçadas 

ocorrem em pelo menos uma RPPN do bioma e 36% d

ameaçados no país estão representadas nestas áreas;

- das espécies e subespécies endêmicas à Mata Atlântica, algumas estão 

localizadas nestas RPPNs, como é o caso de uma espécie de bromélia (

spiculata), uma de peixe (Rivulus depressus

 Outros estudos envolvendo 

por Vieira (2004a) e Vieira et al. (2004). Nestes trabalhos, os autores apresentam 

três principais contribuições das RPPNs par

destaque para os resultados referentes às RPPNs do Paraná: 

 

Os dados relatados, contribuem para entender a dinâmica envolvida em 

relação ao papel das RPPNs para a conservação da natureza do país. N

, as RPPNs são consideradas como “fundamentais para a 

composição de uma rede de áreas protegidas e paisagens sustentáveis nos biomas 

Ainda nesta perspectiva de verificar as contribuições e representatividade das

RPPNs enquanto instrumento de conservação da natureza, destacam

estudos sobre as RPPNs da Mata Atlântica, a começar pelo trabalho de Oliveira et 

al. (2010). Os autores estudaram 127 das 734 RPPNs existentes na Mata Atlântica e 

destacaram alguns dados interessantes sob a ótica da contribuição desta categoria 

de UCs para a conservação da natureza: 

foram encontrados 450 registros de pesquisas científicas em RPPNs, os 

quais demonstram que cerca de 60% das espécies de aves e mamíferos que 

ocorrem na Mata Atlântica têm ocorrência registrada em pelo menos uma RPPN e 

40% das espécies de anfíbios e répteis deste bioma também ocorrem em pelo 

13% das espécies oficialmente ameaçadas da flora brasileira foram 

registradas nas RPPNs investigadas, sendo que 60 espécies de plantas sob alguma 

categoria de ameaça, estão registradas nestas; 

das espécies da fauna da Mata Atlântica que estão ameaçadas, 24% foram 

registradas nessas RPPNs, sendo que 32% das espécies de aves ameaçadas 

ocorrem em pelo menos uma RPPN do bioma e 36% das espécies de mamíferos 

ameaçados no país estão representadas nestas áreas; 

das espécies e subespécies endêmicas à Mata Atlântica, algumas estão 

localizadas nestas RPPNs, como é o caso de uma espécie de bromélia (

Rivulus depressus), e uma de pteridófita (

envolvendo RPPNs da Mata Atlântica foram desenvolvidos 

por Vieira (2004a) e Vieira et al. (2004). Nestes trabalhos, os autores apresentam 

três principais contribuições das RPPNs para a conservação do bioma, com 

destaque para os resultados referentes às RPPNs do Paraná:  
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Os dados relatados, contribuem para entender a dinâmica envolvida em 

relação ao papel das RPPNs para a conservação da natureza do país. Na opinião de 

fundamentais para a 

composição de uma rede de áreas protegidas e paisagens sustentáveis nos biomas 

Ainda nesta perspectiva de verificar as contribuições e representatividade das 

, destacam-se alguns 

estudos sobre as RPPNs da Mata Atlântica, a começar pelo trabalho de Oliveira et 

al. (2010). Os autores estudaram 127 das 734 RPPNs existentes na Mata Atlântica e 

da contribuição desta categoria 

foram encontrados 450 registros de pesquisas científicas em RPPNs, os 

quais demonstram que cerca de 60% das espécies de aves e mamíferos que 

registrada em pelo menos uma RPPN e 

40% das espécies de anfíbios e répteis deste bioma também ocorrem em pelo 

13% das espécies oficialmente ameaçadas da flora brasileira foram 

lantas sob alguma 

das espécies da fauna da Mata Atlântica que estão ameaçadas, 24% foram 

registradas nessas RPPNs, sendo que 32% das espécies de aves ameaçadas 

as espécies de mamíferos 

das espécies e subespécies endêmicas à Mata Atlântica, algumas estão 

localizadas nestas RPPNs, como é o caso de uma espécie de bromélia (Lymania 

uma de pteridófita (Huperzia rubra); 

RPPNs da Mata Atlântica foram desenvolvidos 

por Vieira (2004a) e Vieira et al. (2004). Nestes trabalhos, os autores apresentam 

a a conservação do bioma, com 



 
 

 

 - conservação de recursos naturais: a RPPN Reserva Natural Salto Morato, 

localizada no município de Guaraqueçaba 

da Humanidade pela Unesco por proteger uma grande variedade e densidade de 

microbacias hidrográficas com grande diversidade de ambientes aquáticos, rios de 

diferentes larguras e profundidades, suportando grande diversidade de espécies 

adaptadas a essas condições (VIEI

- restauração de ecossistemas degradados: a 

da Mina, no município de Antonina (litoral)

nativas que produz 100.000 

de áreas desmatadas na APA de Guaraqueçaba (VIEIRA et al., 2004);

- pesquisas científicas: as RPPN

para o conhecimento deste bioma, especialmente nos ramos da biologia (botânica e 

zoologia), geografia e geologia. Tais pesquisas têm sido realizadas por diversas 

instituições, gerando inúmeras publicações”. Novament

Reserva Natural Salto Morato e Morro da Mina. Na primeira foram feitos 

levantamentos de fauna que registraram 83 espécies de Mamíferos 328 espécies de 

aves e 29 espécies de répteis (20% do total listado no Paraná). No caso da RPPN 

Morro da Mina, foram desenvolvidas pesquisas científicas visando a geração de 

conhecimentos sobre a diversidade biológica e o desenvolvimento de tecnologias 

para conservação e uso racional dos recursos, abordando temas como restauração 

florestal, monitoramento do carbono,

Estas informações reafirmam a importância e representatividade das RPPNs 

em relação a conservação da Mata Atlântica

quantidade de RPPNs existentes no Paraná 

é se comparado as outras categorias

criação de novas RPPNs 

mosaicos de áreas protegidas junto 

áreas públicas. 

 

 

 

 

conservação de recursos naturais: a RPPN Reserva Natural Salto Morato, 

pio de Guaraqueçaba foi considerada como Patrimônio Natural 

e pela Unesco por proteger uma grande variedade e densidade de 

microbacias hidrográficas com grande diversidade de ambientes aquáticos, rios de 

diferentes larguras e profundidades, suportando grande diversidade de espécies 

adaptadas a essas condições (VIEIRA et al., 2004); 

restauração de ecossistemas degradados: a RPPN Reserva Natural Morro 

Antonina (litoral), abriga um viveiro de espécies vegetais 

nativas que produz 100.000 mudas por ano que são usadas para o reflorestamento 

reas desmatadas na APA de Guaraqueçaba (VIEIRA et al., 2004);

pesquisas científicas: as RPPNs da Mata Atlântica “são muito relevantes 

para o conhecimento deste bioma, especialmente nos ramos da biologia (botânica e 

zoologia), geografia e geologia. Tais pesquisas têm sido realizadas por diversas 

instituições, gerando inúmeras publicações”. Novamente são citadas as RPPNs 

Reserva Natural Salto Morato e Morro da Mina. Na primeira foram feitos 

levantamentos de fauna que registraram 83 espécies de Mamíferos 328 espécies de 

aves e 29 espécies de répteis (20% do total listado no Paraná). No caso da RPPN 

rro da Mina, foram desenvolvidas pesquisas científicas visando a geração de 

conhecimentos sobre a diversidade biológica e o desenvolvimento de tecnologias 

para conservação e uso racional dos recursos, abordando temas como restauração 

do carbono, levantamento da fauna (VIERIA, 2004a, p. 44);

Estas informações reafirmam a importância e representatividade das RPPNs 

em relação a conservação da Mata Atlântica e permitem a seguinte conclusão:

quantidade de RPPNs existentes no Paraná é expressiva, porém o total de área não 

se comparado as outras categorias de manejo de UCs. Esta situação indica que a

RPPNs é interessante sob a ótica de criação de corredores e 

mosaicos de áreas protegidas junto a outras categorias de UCs, principalmente, as 
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conservação de recursos naturais: a RPPN Reserva Natural Salto Morato, 

foi considerada como Patrimônio Natural 

e pela Unesco por proteger uma grande variedade e densidade de 

microbacias hidrográficas com grande diversidade de ambientes aquáticos, rios de 

diferentes larguras e profundidades, suportando grande diversidade de espécies 

RPPN Reserva Natural Morro 

abriga um viveiro de espécies vegetais 

sadas para o reflorestamento 

reas desmatadas na APA de Guaraqueçaba (VIEIRA et al., 2004); 

da Mata Atlântica “são muito relevantes 

para o conhecimento deste bioma, especialmente nos ramos da biologia (botânica e 

zoologia), geografia e geologia. Tais pesquisas têm sido realizadas por diversas 

e são citadas as RPPNs 

Reserva Natural Salto Morato e Morro da Mina. Na primeira foram feitos 

levantamentos de fauna que registraram 83 espécies de Mamíferos 328 espécies de 

aves e 29 espécies de répteis (20% do total listado no Paraná). No caso da RPPN 

rro da Mina, foram desenvolvidas pesquisas científicas visando a geração de 

conhecimentos sobre a diversidade biológica e o desenvolvimento de tecnologias 

para conservação e uso racional dos recursos, abordando temas como restauração 

(VIERIA, 2004a, p. 44); 

Estas informações reafirmam a importância e representatividade das RPPNs 

e permitem a seguinte conclusão: a 

o total de área não 

. Esta situação indica que a 

interessante sob a ótica de criação de corredores e 

, principalmente, as 



 
 

 

O QUE É ICMS ECOLÓGICO E QUAL SUA IMPORTÂNCIA

 

O ICMS Ecológico se caracteriza como

tem como objetivo o repasse de recursos financeiros aos municípios que abrigam 

em seus territórios Unidades de Conservação, Áreas Protegidas ou Mananciais para 

abastecimento de municípios vizinhos.

Faz parte do cômpu

Prestação de Serviços 

Comunicação), sendo um imposto estadual d

estados a competência para instituí

Federal de 1988. A distribuição da arrecadação é pré

75% para o próprio estado que arrecadou e 25% aos municípios.

sua vez, pode definir o perfil de distribuição destes valores. No Paraná, a distribuição 

ocorre da seguinte forma: 75% é valor adicionado. Dos 25% restantes, 

referem à produção agropecuária, 6% 

rural, 2% segundo a área 

igualitária, 2% considerado 

quesito ambiental (Lei Complementar Estadual n°. 9.491/90;

O Paraná17 foi o primeiro

do ICMS. Conforme Loureiro (2002), o ICMS Ecológico teve origem 

mobilização de representantes municipais que sentiam necessidade 

as políticas públicas ambientais.

A Lei do ICMS Ecol

seguintes características (LOUR

                                                 
16 Este material faz parte da tese de doutoramento: MEZZOMO, M. D. M. 
e Conservação da Natureza em RPPNs na bacia hidrográfica do rio Mou
Tese (Doutorado em Geografia) PRPPG/Departamento de Geografia. UFPR.
citadas podem ser encontradas nesta referência.
17 Outros estados que também contam com o ICMS Ecológico são: São Paulo, Minas Gerais, 
Rondônia e Rio Grande do Sul, Pernambuco, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins.
18 A criação do ICMS Ecológico no Paraná está vinculada a Constituição Federal de 1988 (
do parágrafo 1º, Art. 158) e a Constituição Estadual (
Complementar Estadual n°. 9.491/90 e Lei Complementar n°. 59/91 (Lei do ICMS Ecológico). 
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se caracteriza como um instrumento de política pública que 

tem como objetivo o repasse de recursos financeiros aos municípios que abrigam 

em seus territórios Unidades de Conservação, Áreas Protegidas ou Mananciais para 

cimento de municípios vizinhos. 

mputo do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

sendo um imposto estadual de responsabilidade dos

estados a competência para instituí-lo, conforme o art. 155, inciso II, da

A distribuição da arrecadação é pré-estipulada sendo destinado

stado que arrecadou e 25% aos municípios. 

pode definir o perfil de distribuição destes valores. No Paraná, a distribuição 

da seguinte forma: 75% é valor adicionado. Dos 25% restantes, 

produção agropecuária, 6% segundo o número de habitantes na zona 

rural, 2% segundo a área territorial do município, 2% como fator de distribuição 

2% considerado o número de propriedades rurais e 5% destinados ao 

omplementar Estadual n°. 9.491/90; LOUREIRO, 2002).

foi o primeiro Estado a adotar critérios ambientais para o repasse 

do ICMS. Conforme Loureiro (2002), o ICMS Ecológico teve origem 

de representantes municipais que sentiam necessidade 

políticas públicas ambientais. 

Ecológico18 (Lei Complementar n° 59/91) apresent

LOUREIRO, 2002, p. 54): 

 
Este material faz parte da tese de doutoramento: MEZZOMO, M. D. M. Planejamento da Paisagem 

e Conservação da Natureza em RPPNs na bacia hidrográfica do rio Mourão, Paraná
Tese (Doutorado em Geografia) PRPPG/Departamento de Geografia. UFPR. Todas as referências 
citadas podem ser encontradas nesta referência. 

Outros estados que também contam com o ICMS Ecológico são: São Paulo, Minas Gerais, 
Rondônia e Rio Grande do Sul, Pernambuco, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins.

A criação do ICMS Ecológico no Paraná está vinculada a Constituição Federal de 1988 (
, Art. 158) e a Constituição Estadual (Art. 132/2006), sendo regulamentado pela Lei 

Complementar Estadual n°. 9.491/90 e Lei Complementar n°. 59/91 (Lei do ICMS Ecológico). 
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O QUE É ICMS ECOLÓGICO E QUAL SUA IMPORTÂNCIA16 

Maristela Denise Moresco Mezzomo 

um instrumento de política pública que 

tem como objetivo o repasse de recursos financeiros aos municípios que abrigam 

em seus territórios Unidades de Conservação, Áreas Protegidas ou Mananciais para 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 

ransporte Interestadual e Intermunicipal e de 

e responsabilidade dos governos dos 

t. 155, inciso II, da Constituição 

estipulada sendo destinados 

 Cada estado por 

pode definir o perfil de distribuição destes valores. No Paraná, a distribuição 

da seguinte forma: 75% é valor adicionado. Dos 25% restantes, 8% se 

número de habitantes na zona 

or de distribuição 

o número de propriedades rurais e 5% destinados ao 

LOUREIRO, 2002). 

a adotar critérios ambientais para o repasse 

do ICMS. Conforme Loureiro (2002), o ICMS Ecológico teve origem em 1991, com a 

de representantes municipais que sentiam necessidade de modernizar 

(Lei Complementar n° 59/91) apresenta as 

Planejamento da Paisagem 
rão, Paraná. 2013, 257p. 

Todas as referências 

Outros estados que também contam com o ICMS Ecológico são: São Paulo, Minas Gerais, 
Rondônia e Rio Grande do Sul, Pernambuco, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins. 

A criação do ICMS Ecológico no Paraná está vinculada a Constituição Federal de 1988 (inciso II, 
006), sendo regulamentado pela Lei 

Complementar Estadual n°. 9.491/90 e Lei Complementar n°. 59/91 (Lei do ICMS Ecológico). Além 



 
 

 

a) devem receber recursos do 

unidades de conservação ambiental ou que sejam diretamente influenciados por 

elas e mananciais de abastecimento público;

b) entende-se por unidades de conservação áreas de preservação ambiental, 

estações ecológicas, parques, reservas florestais, florestas, hortos florestais, áreas 

de relevante interesse, estabelecidas por leis ou de

municipais, de propriedade pública ou privada como as das Terras Indígenas, 

Reservas Legais, Áreas de Preservação 

c) devem ser beneficiados pelo critério de mananciais de abastecimento os 

municípios que abrigarem em seus territórios parte ou o todo de mananciais de 

abastecimento para municípios vizinhos;

d) do volume total de recursos a serem repassados aos municípios, 50% 

devem ser destinados a projetos referentes

manancial de abastecimento;

e) a objetivação dos parâmetros técnicos será estabelecida pela entidade 

estadual responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos e meio ambiente 

que deverá fazer o cálculo dos percentuais a que os municípios têm direito

anualmente. 

O cálculo19 do ICMS Ecológico 

Paraná (IAP), aplicando as fórmulas constantes no 

São considerados aspectos 

percentual de quanto cada município terá direito a receber dos recursos financeiros 

                                                                                
destas leis existem decretos e resoluções que fazem parte da regulamentação do ICMS Ecológico, 
como o Decreto Estadual n°. 2.79
alude o Art. 5º da Lei Complementar n°. 59/91 (relativos a mananciais destinados a abastecimento 
público), o Decreto n°. 3.446/97 (
ARESUR), o Decreto n°. 1.529/07 (que 
Biodiversidade em Terras Privadas no Estado do Paraná e atualiza procedimentos para a criação de 
RPPN), Resoluções da SEMA sobre ICMS publicadas anualmente desde 19
outras ferramentas legais como constam na publicação feita pelo IAP intitulada Legislação Atualizada 
do ICMS Ecológico por Biodiversidade (LOUREIRO, 2008).
19 Segundo Loureiro (2002, p. 2; 55), c
municípios em função da melhoria da qualidade da sua conservação. Um dos aspectos é a 
biodiversidade sendo que as UCs são entendidas como grandes áreas depositárias desta. Isso faz 
com que o ICMS Ecológico no Paraná também leve em 
facilitar a conexão, permitindo a denominação ICMS Ecológico por Biodiversidade ou na 
Biodiversidade. 

 

a) devem receber recursos do ICMS Ecológico os municípios que possuem 

unidades de conservação ambiental ou que sejam diretamente influenciados por 

las e mananciais de abastecimento público; 

se por unidades de conservação áreas de preservação ambiental, 

estações ecológicas, parques, reservas florestais, florestas, hortos florestais, áreas 

de relevante interesse, estabelecidas por leis ou decretos federais, estaduais ou 

municipais, de propriedade pública ou privada como as das Terras Indígenas, 

Reservas Legais, Áreas de Preservação Permanente e os Faxinais;

c) devem ser beneficiados pelo critério de mananciais de abastecimento os 

s que abrigarem em seus territórios parte ou o todo de mananciais de 

abastecimento para municípios vizinhos; 

d) do volume total de recursos a serem repassados aos municípios, 50% 

projetos referentes a UCs e os outros 50% para o proje

manancial de abastecimento; 

e) a objetivação dos parâmetros técnicos será estabelecida pela entidade 

estadual responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos e meio ambiente 

que deverá fazer o cálculo dos percentuais a que os municípios têm direito

do ICMS Ecológico no Paraná é feito pelo Instituto 

ando as fórmulas constantes no Anexo II da Portaria n°

aspectos quantitativos e qualitativos para definir o índice 

percentual de quanto cada município terá direito a receber dos recursos financeiros 

                                                                                
destas leis existem decretos e resoluções que fazem parte da regulamentação do ICMS Ecológico, 

2.791/96, que cria critérios técnicos de alocação de recursos a que 
alude o Art. 5º da Lei Complementar n°. 59/91 (relativos a mananciais destinados a abastecimento 

n°. 3.446/97 (cria no Paraná as Áreas Especiais de Uso Regulamentado 
1.529/07 (que dispõe sobre o Estatuto Estadual de Apoio à Conservação da 

Biodiversidade em Terras Privadas no Estado do Paraná e atualiza procedimentos para a criação de 
Resoluções da SEMA sobre ICMS publicadas anualmente desde 1997 até 

outras ferramentas legais como constam na publicação feita pelo IAP intitulada Legislação Atualizada 
do ICMS Ecológico por Biodiversidade (LOUREIRO, 2008). 

Segundo Loureiro (2002, p. 2; 55), cada categoria de manejo de UC pode incrementar recursos aos 
municípios em função da melhoria da qualidade da sua conservação. Um dos aspectos é a 
biodiversidade sendo que as UCs são entendidas como grandes áreas depositárias desta. Isso faz 
com que o ICMS Ecológico no Paraná também leve em conta os espaços protegidos que visam 
facilitar a conexão, permitindo a denominação ICMS Ecológico por Biodiversidade ou na 
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Ecológico os municípios que possuem 

unidades de conservação ambiental ou que sejam diretamente influenciados por 

se por unidades de conservação áreas de preservação ambiental, 

estações ecológicas, parques, reservas florestais, florestas, hortos florestais, áreas 

cretos federais, estaduais ou 

municipais, de propriedade pública ou privada como as das Terras Indígenas, as 

; 

c) devem ser beneficiados pelo critério de mananciais de abastecimento os 

s que abrigarem em seus territórios parte ou o todo de mananciais de 

d) do volume total de recursos a serem repassados aos municípios, 50% 

a UCs e os outros 50% para o projeto 

e) a objetivação dos parâmetros técnicos será estabelecida pela entidade 

estadual responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos e meio ambiente 

que deverá fazer o cálculo dos percentuais a que os municípios têm direito 

nstituto Ambiental do 

Anexo II da Portaria n° 263/98. 

para definir o índice 

percentual de quanto cada município terá direito a receber dos recursos financeiros 

                                                                         
destas leis existem decretos e resoluções que fazem parte da regulamentação do ICMS Ecológico, 

ritérios técnicos de alocação de recursos a que 
alude o Art. 5º da Lei Complementar n°. 59/91 (relativos a mananciais destinados a abastecimento 

cria no Paraná as Áreas Especiais de Uso Regulamentado – 
dispõe sobre o Estatuto Estadual de Apoio à Conservação da 

Biodiversidade em Terras Privadas no Estado do Paraná e atualiza procedimentos para a criação de 
97 até 2007, além de 

outras ferramentas legais como constam na publicação feita pelo IAP intitulada Legislação Atualizada 

incrementar recursos aos 
municípios em função da melhoria da qualidade da sua conservação. Um dos aspectos é a 
biodiversidade sendo que as UCs são entendidas como grandes áreas depositárias desta. Isso faz 

conta os espaços protegidos que visam 
facilitar a conexão, permitindo a denominação ICMS Ecológico por Biodiversidade ou na 



 
 

 

do ICMS Ecológico (LOUREIRO, 2002, p. 91), sendo que as avaliações 

anualmente por meio de trabalho de coleta de dados em campo

IAP.  

O aspecto quantitativo

envolve a relação entre a área que a UC tem com a área do município, ponderada 

por um fator de conservação. 

instrumento do ICMS Ecológico 

municípios. Além disso, teria sido criada maior quantidade de 

conservação da biodiversidade, 

desse instrumento, porque os municípios que no início reclamavam de restrição de 

uso dos seus territórios, hoje, se sentem incentivados a criar Unidades de 

Conservação, a mantê-las ou a apoiar sua manutenção

município atua como uma espécie de ‘agente para a conservação’ sendo induzido

defender as áreas protegidas

retorno financeiro. 

 Já em relação ao aspecto qualitativo do índice utilizado para calcular o ICMS 

Ecológico, a avaliação envolve a 

e do seu entorno, planejamento, implementação e manutenção da área, além da 

articulação com a comunidade e ações do município.

Em relação a esta avaliação, Loureiro (2002) descreve que no caso do 

Paraná, o modelo utilizado se refere ao princípio do ‘gabarito vertical’, que funciona 

por meio da avaliação de campo

 A forma como ocorre a avaliação qualitativa envolve escores máximos, que 

variam de acordo com a localização da área.

são obtidos por meio da aplicação da Tábua de Avaliação da Qualidade, que se 

constitui em uma tabela em que, por meio de verificação 

variáveis que “qualificam os

                                                 
20 Segundo Loureiro (2002, p. 104), “este mecanismo permite oferecer qualidade às unidades de 
conservação, orientar o instrumento de política para as ações prioritárias no Estado e induzir o 
município a aplicar recursos nas unidades de conservação sob sua responsabilidade, direta ou 
isoladamente ou mesmo em parceria com o Estado, com o governo federal e com a iniciativa 
privada”. 

 

Ecológico (LOUREIRO, 2002, p. 91), sendo que as avaliações 

de trabalho de coleta de dados em campo pelos técnicos do 

O aspecto quantitativo se refere ao coeficiente de restrição territorial, ou seja, 

envolve a relação entre a área que a UC tem com a área do município, ponderada 

por um fator de conservação. Este aspecto está relacionado ao fato d

instrumento do ICMS Ecológico estaria promovendo a justiça fiscal requerida pelos 

. Além disso, teria sido criada maior quantidade de 

conservação da biodiversidade, a qual passou a ser considerada “como resultado 

strumento, porque os municípios que no início reclamavam de restrição de 

uso dos seus territórios, hoje, se sentem incentivados a criar Unidades de 

las ou a apoiar sua manutenção” (LOUREIRO, 2000).

município atua como uma espécie de ‘agente para a conservação’ sendo induzido

defender as áreas protegidas (LOUREIRO, 2002, p. 96) para poder 

Já em relação ao aspecto qualitativo do índice utilizado para calcular o ICMS 

Ecológico, a avaliação envolve a qualidade física, biológica, recursos hídricos da UC 

e do seu entorno, planejamento, implementação e manutenção da área, além da 

articulação com a comunidade e ações do município. 

Em relação a esta avaliação, Loureiro (2002) descreve que no caso do 

o modelo utilizado se refere ao princípio do ‘gabarito vertical’, que funciona 

por meio da avaliação de campo20. 

A forma como ocorre a avaliação qualitativa envolve escores máximos, que 

ordo com a localização da área. Estes valores, denominados de escore, 

os por meio da aplicação da Tábua de Avaliação da Qualidade, que se 

constitui em uma tabela em que, por meio de verificação in loco,

variáveis que “qualificam os níveis de desenvolvimento das ações que visam dar 

 
Segundo Loureiro (2002, p. 104), “este mecanismo permite oferecer qualidade às unidades de 

instrumento de política para as ações prioritárias no Estado e induzir o 
município a aplicar recursos nas unidades de conservação sob sua responsabilidade, direta ou 
isoladamente ou mesmo em parceria com o Estado, com o governo federal e com a iniciativa 
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Ecológico (LOUREIRO, 2002, p. 91), sendo que as avaliações são refeitas 

pelos técnicos do 

se refere ao coeficiente de restrição territorial, ou seja, 

envolve a relação entre a área que a UC tem com a área do município, ponderada 

Este aspecto está relacionado ao fato de que o 

justiça fiscal requerida pelos 

. Além disso, teria sido criada maior quantidade de possibilidade de 

passou a ser considerada “como resultado 

strumento, porque os municípios que no início reclamavam de restrição de 

uso dos seus territórios, hoje, se sentem incentivados a criar Unidades de 

” (LOUREIRO, 2000). O 

município atua como uma espécie de ‘agente para a conservação’ sendo induzido a 

(LOUREIRO, 2002, p. 96) para poder receber algum 

Já em relação ao aspecto qualitativo do índice utilizado para calcular o ICMS 

qualidade física, biológica, recursos hídricos da UC 

e do seu entorno, planejamento, implementação e manutenção da área, além da 

Em relação a esta avaliação, Loureiro (2002) descreve que no caso do 

o modelo utilizado se refere ao princípio do ‘gabarito vertical’, que funciona 

A forma como ocorre a avaliação qualitativa envolve escores máximos, que 

Estes valores, denominados de escore, 

os por meio da aplicação da Tábua de Avaliação da Qualidade, que se 

in loco, são avaliadas 

níveis de desenvolvimento das ações que visam dar 

Segundo Loureiro (2002, p. 104), “este mecanismo permite oferecer qualidade às unidades de 
instrumento de política para as ações prioritárias no Estado e induzir o 

município a aplicar recursos nas unidades de conservação sob sua responsabilidade, direta ou 
isoladamente ou mesmo em parceria com o Estado, com o governo federal e com a iniciativa 



 
 

 

garantias adequadas de conserv

(LOUREIRO, 2002, p.79). 

Na Tábua de Avaliação há uma divisão por categorias de manejo e níveis de 

gestão, apresentando as seguintes variáveis (LOUREIRO, 2002, p. 80):

- qualidade física, biológica e hídrica da

- representatividade física da unidade de conservação;

- qualidade do planejamento, implementação e manutenção da unidade de 

conservação: planejamento através da elaboração e implementação dos planos de 

manejo, zoneamento, entre ou

unidades de conservação; inserção e importância da UC para a comunidade, 

através das ações de educação ambiental, recreação;

- excedente dos termos de compromisso em relação ao conjunto de variáveis 

de determinada unidade de conservação;

- desenvolvimento de variáveis específicas para as unidades de conservação;

- análise suplementar das ações do município, prioritariamente nas funções 

habitação e urbanismo, agricultura, saúde e saneamento;

- apoio aos agricultores e comunidades locais;

- evolução da quantidade de penalidades aplicadas, no âmbito do município, 

pelos Poderes Públicos; 

Em relação aos repasses financeiros do ICMS Ecológico

feitos mensalmente, podendo oscilar por diferentes 

arrecadação do ICMS pelo estado; características do dinamismo econômico da 

região; da inclusão de novos municípios no sistema; da estrutura ecológica da 

paisagem regional e municipal; e da melhoria dos índices ambientais de cada 

                                                 
21 O ICMS Ecológico, enquanto instrumento econômico para a gestão ambiental
reconhecimento internacional em 1995, quando foi considerado pela IUCN, uma das sete 
experiências com grande êxito para a conservação da biodiversidade, na América Latina e no Caribe, 
pós Rio-92. Em 1996, foi considerado pela Fundação Getúlio Vargas, uma 
importantes em administração pública no Brasil, sendo considerada pelo Ministério do Meio 
Ambiente, uma das 100 experiências com maior êxito em gestão ambiental para o desenvolvimento 
sustentável, na Rio + 5. No ano de 1997, ganho
Categoria “Negócios em Conservação” organizado pela 
apoio da Ford do Brasil Ltda (LOUREIRO, 2002).

 

garantias adequadas de conservação a uma determinada unidade de conse

Na Tábua de Avaliação há uma divisão por categorias de manejo e níveis de 

gestão, apresentando as seguintes variáveis (LOUREIRO, 2002, p. 80):

qualidade física, biológica e hídrica da unidade de conservação;

representatividade física da unidade de conservação; 

qualidade do planejamento, implementação e manutenção da unidade de 

conservação: planejamento através da elaboração e implementação dos planos de 

manejo, zoneamento, entre outros; infra-estrutura; pessoal capacitado; pesquisa nas 

unidades de conservação; inserção e importância da UC para a comunidade, 

através das ações de educação ambiental, recreação; 

excedente dos termos de compromisso em relação ao conjunto de variáveis 

e determinada unidade de conservação; 

desenvolvimento de variáveis específicas para as unidades de conservação;

análise suplementar das ações do município, prioritariamente nas funções 

habitação e urbanismo, agricultura, saúde e saneamento; 

agricultores e comunidades locais; 

evolução da quantidade de penalidades aplicadas, no âmbito do município, 

Em relação aos repasses financeiros do ICMS Ecológico21, os mesmos são 

feitos mensalmente, podendo oscilar por diferentes motivos: variação da 

arrecadação do ICMS pelo estado; características do dinamismo econômico da 

região; da inclusão de novos municípios no sistema; da estrutura ecológica da 

paisagem regional e municipal; e da melhoria dos índices ambientais de cada 

 
O ICMS Ecológico, enquanto instrumento econômico para a gestão ambiental

reconhecimento internacional em 1995, quando foi considerado pela IUCN, uma das sete 
experiências com grande êxito para a conservação da biodiversidade, na América Latina e no Caribe, 

92. Em 1996, foi considerado pela Fundação Getúlio Vargas, uma das 100 experiências mais 
importantes em administração pública no Brasil, sendo considerada pelo Ministério do Meio 
Ambiente, uma das 100 experiências com maior êxito em gestão ambiental para o desenvolvimento 
sustentável, na Rio + 5. No ano de 1997, ganhou o prêmio Henry Ford de Conservação Ambiental, na 
Categoria “Negócios em Conservação” organizado pela Conservation International
apoio da Ford do Brasil Ltda (LOUREIRO, 2002). 
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ação a uma determinada unidade de conservação” 

Na Tábua de Avaliação há uma divisão por categorias de manejo e níveis de 

gestão, apresentando as seguintes variáveis (LOUREIRO, 2002, p. 80): 

unidade de conservação; 

qualidade do planejamento, implementação e manutenção da unidade de 

conservação: planejamento através da elaboração e implementação dos planos de 

estrutura; pessoal capacitado; pesquisa nas 

unidades de conservação; inserção e importância da UC para a comunidade, 

excedente dos termos de compromisso em relação ao conjunto de variáveis 

desenvolvimento de variáveis específicas para as unidades de conservação; 

análise suplementar das ações do município, prioritariamente nas funções 

evolução da quantidade de penalidades aplicadas, no âmbito do município, 

, os mesmos são 

motivos: variação da 

arrecadação do ICMS pelo estado; características do dinamismo econômico da 

região; da inclusão de novos municípios no sistema; da estrutura ecológica da 

paisagem regional e municipal; e da melhoria dos índices ambientais de cada 

O ICMS Ecológico, enquanto instrumento econômico para a gestão ambiental recebeu 
reconhecimento internacional em 1995, quando foi considerado pela IUCN, uma das sete 
experiências com grande êxito para a conservação da biodiversidade, na América Latina e no Caribe, 

das 100 experiências mais 
importantes em administração pública no Brasil, sendo considerada pelo Ministério do Meio 
Ambiente, uma das 100 experiências com maior êxito em gestão ambiental para o desenvolvimento 

u o prêmio Henry Ford de Conservação Ambiental, na 
Conservation International do Brasil, com 



 
 

 

município (DIAS, 2007, p. 82). Esta variação estará relacionada com a forma como 

ocorre o planejamento e gestão do ICMS Ecológico em nível estadual e municipal.

Os valores recebidos pelo ICMS Ecológico se tornam rep

nível municipal, cabendo a prefeitura

ambiental cabe contribuir nas ações concretas e na fiscalizaç

participar do planejamento e 

 

 

 

 

pio (DIAS, 2007, p. 82). Esta variação estará relacionada com a forma como 

ocorre o planejamento e gestão do ICMS Ecológico em nível estadual e municipal.

s valores recebidos pelo ICMS Ecológico se tornam rep

unicipal, cabendo a prefeitura administrar e aplicar os valores

contribuir nas ações concretas e na fiscalização e a sociedade cabe 

participar do planejamento e da gestão destes recursos. 
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pio (DIAS, 2007, p. 82). Esta variação estará relacionada com a forma como 

ocorre o planejamento e gestão do ICMS Ecológico em nível estadual e municipal. 

s valores recebidos pelo ICMS Ecológico se tornam representativos em 

administrar e aplicar os valores. Ao órgão 

a sociedade cabe 


