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Resumo:
Esta pesquisa sobre Educação Ambiental em RPPN iniciou em 2004 quando da publicação do Caderno 28
da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, compondo o capítulo 6 e foi então retomada no ano de 2021
avaliando o Painel de Educação Ambiental do VI Congresso Brasileiro de RPPN, o Livro Virtual das RPPN
e outras fontes. O objetivo é identificar as RPPNs que atuam com Educação Ambiental de modo a valorizar
aquelas que se dedicam a atividades educativas. A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória
bibliográfica analisando bancos de dados de informações da internet, publicações realizadas e em
elaboração e contatos com gestores de RPPNs. Nos resultados foi inicialmente apresentada uma síntese das
RPPNs contempladas no Caderno 28 da RBMA. Foi também citado o livro da RPPN Fazenda Lagoa dos
anos 2010 com um capítulo especialmente dedicado à Educação Ambiental.

Em seguida foram

considerados o Painel de Educação Ambiental no VI CBRPPN e o Livro Virtual das RPPNs, em elaboração,
projetos estes dos anos 2020, assim como outras informações obtidas com gestores de RPPNs e banco de
dados virtuais. Nas conclusões foram identificadas 49 RPPN de 14 estados e de todas as 5 regiões do Brasil
que vem desenvolvendo atividades de educação ambiental ou já as realizaram e que a maioria desta são do
Bioma Mata Atlântica. Ao longo da elaboração desta retrospectiva ficou bem evidente que há um vasto
campo de pesquisa de modo a expandir o conhecimento sobre as RPPNs que atuam em Educação
Ambiental.

Palavras Chave: Reservas Privadas, Conscientização, Presente e Futuro

Introdução – A Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) é uma unidade de conservação
de domínio privado criada com o objetivo de conservar a diversidade biológica, e gravada com perpetuidade
por meio de ato voluntário de seu proprietário. É a única categoria de unidade de conservação prevista no
Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza (SNUC) que permite a participação direta da
sociedade civil no processo de ampliação das áreas protegidas no país. A grande maioria dos proprietários
de RPPN criaram suas reservas com o objetivo de preservarem suas áreas em caráter perpétuo, porém outros
a criaram no intuito de buscar alternativas sustentáveis para o uso da propriedade. (Souza et al. 2015).
“As reservas naturais privadas costumam ser palco para as mais variadas atividades e programas
de educação ambiental e ecoturismo, mesmo antes de serem reconhecidas como RPPN. Trata-se de espaços
privilegiados, cenário ideal para estas iniciativas” (Mesquita & Vieira 2004). Assim, iniciou-se o texto
pioneiro de Educação Ambiental nas RPPNs publicado em 2004 no capítulo 6 do Caderno 28 da Reserva
da Biosfera da Mata Atlântica.
Dezesseis anos após esta publicação, em 2020, no VI Congresso Brasileiro das RPPNs da
Confederação Nacional das RPPNs, foi realizado um Painel exclusivamente para abordar a Educação
Ambiental nas RPPNs.
Em 2021, novamente com apoio da CNRPPN foi iniciado o projeto do Livro Virtual das RPPNs
por uma equipe composta de Rppnistas comprometidos, empenhados em valorizar esta categoria de áreas
protegidas do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Nos vários relatos o tema da Educação
Ambiental era citado como um interesse ou compromisso já sendo realizado e foram relatadas várias ações,
projetos e programas sendo realizados nas RPPNs.
Considerando a relevância do papel de conscientização das gerações atuais e futuras do qual podem
ser protagonistas as RPPNs, foi encetada esta pesquisa a partir dos anos 2000. Pesquisa esta que culmina
agora no 1º trabalho a ser publicado num Congresso Científico renomado como o Congresso Nacional de
Meio Ambiente de Poços de Caldas na sua 18ª edição.
Objetiva-se com esse artigo retratar a inestimável contribuição das RPPNs para a Educação
Ambiental em prol da Conservação da Natureza em áreas protegidas privadas.
A pesquisa teria então como meta realizar um levantamento das RPPNs que atuam com Educação
Ambiental retratando e avaliando sua importância como Cenários em ecossistemas naturais dos biomas
brasileiros para a realização de atividades, projetos e programas de Educação Ambiental e assim
valorizando aquelas que desenvolveram atividades e projetos de educação ambiental.
Metodologia – A metodologia utilizada foi a pesquisa exploratória bibliográfica para analisar as
práticas desenvolvidas. Foram analisadas publicações realizadas e em processo de elaboração tais como o
Livro Virtual das RPPNs; apresentações sobre RPPNs em eventos; artigos publicados em revistas

científicas e outras informações obtidas em bancos de dados pela internet. Informações relevantes para a
pesquisa foram também obtidas através de contatos com os proprietários e gestores de RPPNs.
Resultados e Discussão – Em 2004 no capítulo 6 do Caderno 28 da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica FAZENDA E NATUREZA DE MÃOS DADAS: PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
E ECOTURISMO EM RPPN foram contempladas as mais diversas RPPNs da Mata Atlântica nas quais
eram realizados, na época, atividades, projetos e programas de Educação Ambiental:
Do Nordeste foi citado o Instituto para a Preservação da Mata Atlântica (IPMA) que desenvolvia
um programa de Educação Ambiental envolvendo diversas RPPNs. Foram retratadas também as seguintes
RPPNs: Bahia: Estação Veracruz, Reserva Natural da Serra do Teimoso e Ecoparque de Una. Ceará: Monte
Alegre. Pernambuco: Fazenda Brejo e Fazenda Santa Beatriz de Carnijó.
A maioria das RPPNs descritas com ações de educação ambiental foram do Sudeste. No Espírito
Santo a RPPN Cafundó. Em Minas Gerais várias RPPNs se fizeram representar: Miguel Feliciano Abdala,
Alto da Boa Vista, Santuário do Caraça, Guilman-Amorim, Mata do Jambreiro, Comodato Reserva de Peti,
Mata do Sossego, Fazenda Boa Esperança, Fazenda São Lourenço, Retiro Branco, Fazenda Boa Vista,
Mitra do Bispo, Fazenda Lagoa. Do Rio de Janeiro participou a RPPN Fazenda Bom Retiro. De São Paulo
se fizeram presentes algumas RPPNS: Fazenda Agro-Pastoril Gonçalves, Rizzieri, Reserva Ecológica
Amadeu Botelho e Rio dos Pilões.
Do Sul participaram algumas RPPNs do Paraná: Reserva Natural Salto Morato, Reserva Ecológica
Ita-y-tyba, e Morro da Mina.
Em 2014 foi publicado o Livro RPPN Fazenda Lagoa: Educação Pesquisa e Conservação da
Natureza com o capítulo 2 destinado especialmente a Educação Ambiental: A RPPN Fazenda Lagoa como
Ferramenta de Educação Ambiental e Formação Científica abordando os seguintes temas: Educação
Ambiental no Brasil – O Centro de Educação Ambiental do Instituto Sul Mineiro de Estudos e Conservação
da Natureza - Grupos Ecológicos de jovens - Trilha Ecológica.

Fig. 1 - Livro RPPN Fazenda Lagoa

No VI Congresso Brasileiro das RPPNs - 2020 foi realizado um Painel de Educação Ambiental de
RPPNs no qual foram apresentados em forma de vídeos e fotos estudos de casos de várias RPPNs. Os
organizadores do Painel foram professores da UNICAMP e um representante do SESC SP. O Painel pode
ser novamente assistido via Youtube no link:

https://www.youtube.com/watch?v=Vc-QKCSUDaA. As

RPPNs convidadas para o Painel foram: Airumã (PR); Agulhas Negras (RJ); Bosque de Canela (RS);
Caetezal (SC); Cristalino (MT); Duas Cachoeiras (SP); Fazenda Bulcão (MG); Fazenda Lagoa (MG);
Fazenda Morro de Sapucaia (RS); São Judas Tadeu (SP), Serra do Pitoco (SC); Reluz (ES); - Reserva
Natural Pedra D’Anta (PE).

Fig. 2 - Videoconferência VI Congresso Brasileiro das RPPNs

Desde o lançamento online, em 24 de abril de 2021, do Roteiro de Elaboração do Livro Virtual –
“RPPNs para Sempre: Contos Encantos e Desafios - Foram recebidos até o momento 60 relatos das
mais variadas RPPNs no Brasil. Dentre as RPPNs que demonstraram no seu relato o compromisso com a
educação ambiental de gerações atuais e futura foram selecionados alguns textos:
RPPN Águas Claras (RJ) – na qual são realizadas atividades de Educação Ambiental com os visitantes/
estudantes e é feito um gerenciamento adequado dos resíduos sólidos resultantes da visitação nos limites
de sua propriedade.
RPPN Airumã (PR) – A Reserva possui um Meliponário, espaço destinado aos cuidados de preservação e
multiplicação de colmeias de abelhas nativas, também utilizado como ferramenta didática e prática para a
educação ambiental.

Fig. 3 Integrantes da APAVE em torno da Vovó Airumã

RPPN Alto da Boa Vista (MG) – “.... é reconhecida pelo seu pioneirismo na região, notoriamente no
estabelecimento da atividade do turismo ecológico aliado à educação ambiental.”
RPPN Ambientalista Francy Nunes (CE) – “... eleita como RPPN piloto para um Plano de Manejo ...”
devido ao grande interesse do proprietário e aos trabalhos de educação ambiental e desenvolvimento local
sustentado desenvolvido pela RPPN em seu entorno.” Programa de Educação Ambiental (Escola
Natureza), onde disponibilizamos nossa área como laboratório vivo, para aulas de campo para escolas”
...do entorno ....” “Nosso próximo desafio é envolver cada vez mais a comunidade nessa nova forma em
olhar nossa “Mata Branca”

Fig. 4 - Programa de Educação Ambiental (Escola Natureza)

RPPN Campo Escoteiro Geraldo Nunes (RJ) – “.... a gestão da área e a Região Escoteira do Rio de Janeiro,
buscam implementar nos jovens escoteiros, assim como na comunidade, uma consciência do dever e da
responsabilidade de cuidar desse patrimônio que, afinal de contas, eles terão por herança.

Fig. 5 - Lobinhos em visita a RPPN Campo Escoteiro elaborando arte com folhas

RPPN Fazenda Lagoa (MG) – O Programa de Educação Ambiental nas florestas da atual RPPN iniciou
com a fundação do ISMECN, já tendo envolvido mais de quatro mil estudantes e professores e contemplado
instituições de ensino em um raio de 200 km, no sul de Minas Gerais.

Fig. 6 - Treinamento de Monitores RPPN Fazenda Lagoa

RPPN Iracambi (MG) – O Centro de Pesquisas Iracambi criou no ano 2000 o primeiro projeto de educação
ambiental no município de Rosário da Limeira, antes mesmo da inclusão do tema no currículo estadual O
programa contemplou mais de 1000 estudantes das escolas da rede escolar municipal e estadual, que,
pontualmente faziam visitas a trilhas da RPPN.

Fig. 7 - Visitação Escolar na RPPN Iracambi

RPPN Campo Escoteiro Geraldo Nunes (RJ) – “.... a gestão da área e a Região Escoteira do Rio de Janeiro,
buscam implementar nos jovens escoteiros, assim como na comunidade, uma consciência do dever e da
responsabilidade de cuidar desse patrimônio que, afinal de contas, eles terão por herança
RPPN Morro Sapucaia (RS) – O Projeto de Educação Ambiental “Conhecer para Respeitar!” em 2001,
com objetivo de esclarecer a comunidade estudantil sobre a biodiversidade da área, o conceito de unidade
de conservação, seus usos e regras, bem como a atitude moral de respeito na contemplação da Natureza....

Fig. 8 - Projeto Conhecer - RPPN Morro Sapucaia

Reserva Ecológica do Carnijó (PE) – ....” Para fortalecer e evidenciar o processo de fortalecimento e
sustentabilidade, os proprietários desenvolveram um projeto de ecoturismo com base na educação
ambiental, pesquisa científica, anti-stress executivo e vários outros produtos”.....
Através de contatos com proprietários (as) e gestores de RPPNs foram obtidas informações sobre
atuação com educação ambiental como da RPPN Sítio Bons Amigos em Manaus (AM), Nesta RPPN de
Manaus são desenvolvidas atividades de Educação Ambiental desde sua implantação com ênfase na
Conservação de morcegos tendo chegado a realizar um Festival dos Morcegos na Reserva. Em função deste
projeto foi outorgada como Área de Interesse para Conservação de Morcegos pela Rede Latino-americana
e Caribe para a Conservação de Morcegos.

Fig. 9 - Crianças da Comunidade São João do Tupé posam com seus óculos morcegos

Em junho de 2021 foi realizada uma pesquisa preliminar nos bancos de dados de informações da
internet, com o tema Educação Ambiental em RPPNs e foram identificados os seguintes eventos projetos,
publicações científicas e outras informações abordando este tema:
Blengini et allii publicaram dois artigos sobre educação ambiental na RPPN do Caju em Sergipe
na Revista Sergipana de Educação Ambiental focalizando instrumentos para pesquisa de campo na Revista
Brasileira de Ecoturismo abordando um estudo de Trilha interpretativa .
Dentre os projetos divulgados:
1. Guia de Educação Ambiental “Guardiãs da Natureza, como as RPPN Protegem os Rios e a
Biodiversidade” para o qual a Associação RPPN Catarinense recebeu o Prêmio Expressão de Ecologia.
2. No Plano de Manejo elaborado por Regina Helena Pessoa foi descrito o Projeto Curumim, desenvolvido
na RPPN RPPN Reserva Ecológica Amadeus Botelho (SP), um programa de educação ambiental para
crianças e adultos visando a preservação do meio ambiente, resgate cultural e aproximação da vida natural.

Dentre as pesquisas divulgadas:
1. A monografia de bacharelado em Ciências Ambientais do Instituto de Ciências do Mar - Labomar
da Universidade Federal do Ceará Ana karine Ribeiro Campelo: RESERVA PARTICULAR DO
PATRIMÔNIO NATURAL SERRA DAS ALMAS: ANÁLISE DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL VISANDO A SUSTENTABILIDADE NO BIOMA CAATINGA.
2. O trabalho publicado por estudantes da Faculdade Católica do Tocantins do Curso de Tecnologia
em gestão ambiental da disciplina manejo de Unidade de Conservação: EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM
RESERVA PARTICULAR DO PATRIMÔNIO NATURAL (RPPN) NO SITIO MONTE SANTO.
PALMAS - TOCANTINS.
3. Na Revista Eletrônica Patrimônio: Lazer & Turismo da Universidade Católica de Santos –
UNISANTOS foi publicada a pesquisa “A SUSTENTABILIDADE EM RESERVA PARTICULAR DO
PATRIMÔNIO NATURAL - RPPN: Alternativa Aplicada no Litoral Norte do Estado de São Paulo” por
C.P. Lopes et allii.

Conclusão – Com a pesquisa realizada nas publicações do caderno da RBMA, do Livro RPPN
Fazenda Lagoa e do Livro Virtual de RPPNs assim como no Painel de RPPNs no VI CBRPPN, contatos
com proprietários (as) e gestores de RPPNs e na pesquisa preliminar efetuada em bancos de dados virtuais
puderam ser identificadas as mais variadas RPPNs com atuação no campo da Educação Ambiental. A
maioria das RPPNs citadas neste artigo são do Bioma Mata Atlântica em função não somente do Caderno
RBMA contemplar especificamente este Bioma como também pelo fato de que as únicas associações ativas
são das RPPNs de Mata Atlântica o que explica sua articulação com a Confederação Nacional de RPPNs
que promoveu o VI CBRPPN e está realizando o Livro Virtual. No total foram citadas 49 RPPN de 14
estados e de todas as 5 regiões do Brasil. Ao longo da elaboração desta retrospectiva ficou bem evidente
que há um vasto campo de pesquisa de modo a realizar um levantamento integral das RPPNs que atuam em
Educação Ambiental seja com ações isoladas, projetos, programas de longo curso.
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