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TUDO O QUE VOCÊ 
PRECISA SABER SOBRE 

RESERVA PARTICULAR DO 
PATRIMÔNIO NATURAL - RPPN
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VOCÊ SABE O QUE É UMA RPPN?

As Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural constituem áreas naturais protegidas 
em terras privadas instituídas pelo Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação – SNUC 

(Lei Federal nº 9.985/2000). São classificadas 
no grupo de unidades de conservação de uso 
sustentável, com o objetivo de preservar os 
atributos naturais existentes em seus domínios.

A IMPORTÂNCIA DAS RPPN PARA RESGUARDAR O PATRIMÔNIO AMBIENTAL

BENEFÍCIOS ASSEGURADOS AOS PROPRIETÁRIOS DE UMA RPPN
• Isenção do Imposto Territorial Rural sobre a área preservada;
• Prioridade na análise dos recursos do Fundo Nacional do Meio Ambiente – FNMA, do 

Ministério do Meio Ambiente, para projetos de implantação e gestão da RPPN;
• Prioridade na análise do crédito rural, pelas instituições oficiais de crédito;
• Possibilidade de obtenção de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO 

para recuperação, educação ambiental e conservação de áreas protegidas;
• Possibilidade de obtenção de recursos e apoio técnico para a elaboração de plano de manejo da 

unidade de conservação;
• Parceria com o Estado para garantir a defesa do patrimônio natural existente no imóvel, por 

meio do Plano de Apoio à Proteção das RPPN (Resolução SMA 80/2015) e do Sistema de 
Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Operação Corta Fogo), ambos coordenados 
pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente;

• Pagamento pelos serviços ambientais, assegurando pelo Crédito Ambiental Paulista para as 
RPPN – Projeto CAP/RPPN, remunerando os proprietários por serviços ambientais prestados 
por eles em suas áreas.

Uma Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma unidade de conservação criada pela vontade 
do proprietário que assume o compromisso com a conservação da natureza em caráter perpétuo.

A inserção da categoria RPPN, no sistema de 
áreas protegidas, enseja a importante participação 
da sociedade no processo conservacionista.
Pessoas físicas, pessoas jurídicas, associações, 
condomínios e entidades civis de qualquer 
natureza, podem reconhecer e criar em suas 
propriedades, urbanas ou rurais, uma RPPN, 
desde que a área possua atributos e características 
ambientais relevantes para esse fim.
As RPPN, após seu reconhecimento, são 
protegidas em caráter de perpetuidade, por 
decisão espontânea do proprietário, o 
que demonstra o explícito compromisso 
e responsabilidades do mesmo com  a 
conservação da natureza.



A CRIAÇÃO DE UMA RPPN REPRESENTA:
• O aumento de áreas naturais oficialmente 

protegidas;
• A manutenção da diversidade de fauna e 

flora, assegurando o fluxo gênico entre 
as espécies;

• A conservação dos solos e dos recursos 
hídricos, superficiais e subterrâneos;

• A proteção dos atributos cênicos e paisagísticos;

• A contribuição para a formação dos 
corredores ecológicos;

• A geração e o aumento do conhecimento 
científico;

• O desenvolvimento do ecoturismo e 
atividades de educação ambiental de 
acordo com o desejo do proprietário;

Ao atingir seus objetivos, agregam valor na efetividade da proteção aos ambientes naturais.

O QUE É IMPORTANTE SABER?
1. Uma RPPN só pode ser criada por iniciativa voluntária do legítimo proprietário;
2. Não há limite de tamanho para a criação da RPPN;
3. Ao proteger uma área como RPPN, o proprietário mantém o domínio do imóvel, podendo aliená-

lo, hipotecá-lo ou mesmo vendê-lo, contudo, a RPPN permanece gravada na matrícula; 
4. Uma RPPN pode incluir em sua área de abrangência, a Reserva Legal da propriedade;
5. Para garantir a preservação dos recursos naturais e dos processos ecológicos, cabe ao proprietário  

elaborar o Plano de Manejo, que dará com segurança as diretrizes para as atividades permitidas 
no interior da RPPN (Ecoturismo, pesquisa científica e educação ambiental), que podem se 
converter em importante fonte de renda para a propriedade.

6. No Estado de São Paulo, o ato do reconhecimento de uma RPPN, é da Secretaria do Meio Ambiente,   
a partir de procedimentos técnicos de análise da área executados pelas Fundação Florestal.

A FREPESP – Federação das Reservas Ecológicas 
Particulares do Estado de São Paulo tem como 
missão “promover e fortalecer a conservação da 
biodiversidade nas propriedades particulares 
do Estado de São Paulo, atuando por meio de 
parcerias estratégicas e incentivando o aumento 
do quadro de áreas protegidas, para o benefício 
das presentes e futuras gerações”. 

Seu objetivo institucional é representar os 
proprietários das Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural – RPPN, e outras reservas privadas do Estado 
de SP. Desde 2001, a organização vem atuando por meio  
de parcerias e articulações com Estado, Fundação 
Florestal e Organizações da Sociedade Civil 
principalmente na criação, implementação e gestão 
de políticas públicas em prol das RPPN. 

O QUE A FREPESP FAZ EM APOIO AS RPPNS DO ESTADO DE SÃO PAULO
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O MOVIMENTO RPPNISTA NÃO PARA DE CRESCER!
A conservação voluntária em terras privadas aumentou e melhorou nos últimos cinco anos de atuação da FREPESP, com apoio do 
WWF-Brasil, da RPPN Meandros, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA-SP), e dos RPPNistas afiliados a FREPESP.  
Os números provam que a quantidade de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) paulistas cresceu e, consequentemente, 
o tamanho de áreas preservadas. Foram criadas 23 RPPN entre 2013 e 2016 (sete em 2013, sete em 2014, cinco em 2015, e 
quatro em 2016).

PROGRAMA ESTADUAL DE APOIO ÀS RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL
O Programa Estadual de Apoio às Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural foi 
criado pelo Decreto nº 51.150, de 3.10.2006 
e é coordenado pela Fundação Florestal com 
apoio e parceria da FREPESP. Seu objetivo é 
o de estimular a criação e implementação das 
RPPN, agilizando o processo de criação, com 
minimização dos custos aos proprietários e 
gestão junto a outras esferas de governo para 
concessão de incentivos fiscais e tributários.
Propõe ainda a promoção de ações de 
fortalecimento da organização associativa dos 

proprietários de RPPN e apoio à divulgação 
de suas atividades. A Federação das Reservas 
Ecológicas Particulares do Estado de São 
Paulo - FREPESP apoia a implementação do 
programa estadual, através de parcerias e ações 
celebradas com a Fundação Florestal.

FREPESP - FEDERAÇÃO DAS RESERVAS ECOLÓGICAS PARTICULARES DO ESTADO DE SÃO PAULO
SITE: WWW.FREPESP.ORG.BR | EMAIL: FREPESP@FREPESP.ORG.BR | FREPESPCOMUNICACAO@GMAIL.COM

ESTRADA MUNICIPAL JUCA DE CARVALHO, KM 40,5 - VILA SÃO GERALDO - CEP:12.213-210 | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP

APOIO FINANCEIRO APOIO TÉCNICO E INSTITUCIONAL

A equipe do “Programa Estadual de Apoio às
RPPN” poderá ser contatada:
Site: www.fflorestal.sp.gov.br

E-mail: rppn@fflorestal.sp.gov.br


