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Uma interessante discussão acompanhou, há duas décadas, a criação do conceito de reservas 
particulares de patrimônio natural. Paralelamente à questão ambiental, debatiam-se as 
funções do Estado, os limites do arbítrio individual sobre o direito futuro de descendentes e até 
mesmo a utilidade de preservar áreas isoladas de biomas complexos, que necessitam de 
intercâmbio constante para assegurar a diversidade e a preservação do seu valor como 
patrimônio ambiental. 
 
No nordeste de Santa Catarina, a simples menção da possibilidade de criar RPPNs levou à 
destruição acelerada de grandes áreas de Mata Atlântica, em meados da década de 1980, com 
o objetivo de estabelecer um fato consumado. Antigos proprietários de reservas de caça, que 
cuidavam de manter trechos de floresta para lazer, ou pelo gosto de possuir uma área de 
"mata virgem", viram seus descendentes transformarem tudo em terreno cultivado antes de 
poderem consumar seus desejos. 
 
São recentes, no Brasil, projetos oficiais que combinam terras agrícolas com áreas privadas de 
preservação. Intercâmbios com instituições do Canadá e da Europa, principalmente, ajudaram 
a construir o conceito das RPPNs. Na região de West Sussex, no Reino Unido, antigas áreas de 
caça da família real transformadas em reservas, convivem com aglomerados urbanos e 
fazendas particulares, onde a cultura da preservação ajudou a desenvolver o apreço por 
produtos orgânicos. Hoje essas áreas preservadas produzem boa receita de turismo rural e o 
comércio de alimentos sem agrotóxicos aumenta a renda de muitas famílias. 
 
O caráter de perpetuidade da decisão de preservar o patrimônio ambiental de propriedades 
privadas foi sempre um dos empecilhos para a implantação dessas áreas. Por outro lado, a 
isenção do Imposto Territorial Rural tem sido um incentivo, especialmente nas regiões onde as 
propriedades têm grandes extensões. No entanto, o conceito esbarra sempre na falta de 
projetos de uso combinado das terras. Conforme lembra o pesquisador Evaristo Eduardo de 
Miranda, diretor da Embrapa, o Brasil insiste há décadas em políticas de reforma agrária e não 
se aprofunda na gestão territorial. 
 
Ó economista Ignacy Sachs, um dos mais experientes estudiosos da economia ambiental, 
produziu há mais de 30 anos projetos de criação de agrovilas que integram terras agrícolas 
com atividades pastoris e áreas de preservação permanente, mas tais modelos estão longe de 
ser adotados como parte da estratégia brasileira de gestão territorial. 
 
As Reservas Particulares de Patrimônio Natural têm grande potencial para a geração de renda 
em municípios com vocação agrícola, porque em muitos casos podem ser utilizadas também 
para atividades de educação, por meio de convênios com instituições de ensino e pesquisa, 
lazer e turismo. A maior parte dos projetos de Sachs permanece engavetada em gabinetes 
oficiais. Para se transformar em eixos de desenvolvimento sustentável, as RPPNs deveriam ser 
integradas a planos de gestão territorial. Sem esse planejamento, sua expansão vai depender 
sempre da boa vontade dos proprietários de preservar alguma porção de natureza para seu 
próprio deleite. Ou como recurso para reduzir o custo do imposto.  
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