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 Na região centro-norte do Rio de Janeiro encontra-se a bacia hidrográfica do rio São João (2.160 

km2), onde há um dos maiores focos de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) do 

Brasil, 12 ao todo. Essas unidades de conservação (Lei 9.985/00) foram criadas por ato voluntário 

de proprietários privados, que submeteram parte ou total área de suas propriedades a um regime 

perpétuo de proteção legal, com anuência do governo federal e objetivo primário de salvaguardar a 

biodiversidade local (Melo, 2004). Assim, cerca de 1000 ha de florestas estão sendo adicionados ao 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação, protegendo a biodiversidade e serviços ambientais, 

nos moldes apresentados por Tonhasca Jr. (2004) para a Mata Atlântica. 

Entretanto, essas externalidades positivas geradas pelas RPPN à sociedade não garantem 

reconhecimento por essas contribuições sociais, tampouco, retorno econômico aos proprietários, 

dificultando os processos de administração voluntária dos seus recursos naturais e potencializando 

os vários tipos de agravantes, sobretudo, pressão de caça e exploração de madeira e palmito. 

Este artigo aborda teoricamente a questão do desempenho de serviços ambientais dessas unidades 

de conservação, focando aqueles de caráter hidrológico, e sua interface com a biodiversidade dos 

ecossistemas da Mata Atlântica protegido pelas mesmas, a fim de despertar a comunidade 

conservacionistas para a importância de direcionar políticas públicas para essas reservas. 
 

As florestas da bacia hidrográfica em questão são classificadas como Floresta Ombrófila Densa 

Montana, Floresta Ombrófila Densa Sub-Montana e Floresta de Planície Costeira. O uso do solo 

mais expressivo no município é a criação de gado para corte e leite na região das colinas e baixadas 

dessecadas, citricultura e cana-de-açúcar (Bidegain & Volcher, 2003). O regime de chuvas pode ser 

sintetizado em isoietas de 2500 (encostas e faldas de montanhas) 2000 e 1500 mm anuais (região de 

colinas e planície de inundação). 

Foram abordados através de revisão bibliográfica os benefícios ambientais decorrentes da 

manutenção dos ecossistemas nativos, protegidos por RPPN, em áreas com interesses hidrológicos 

distintos da bacia hidrográfica do rio São João, estado do Rio de Janeiro. 



 

 
Figura 1: localização aproximada da Bacia Hidrográfica do Rio São João (em amarelo) e das RPPN. Imagem:INPE 
 

Serviços ambientais podem ser definidos como aqueles capazes de sustentar e satisfazer as 

condições de vida humana (De Groot, 1992) como, por exemplo, purificação do ar, proteção solo e 

controle natural de pragas (Tonhasca Jr., 2004). Os serviços ambientais hidrológicos estão 

associados à quantidade (perenização) e qualidade da água (pureza), como a proteção do solo contra 

impacto da gota de chuva, redução da suscetibilidade do solo, infiltração, interceptação vertical, 

redução dos riscos de cheias, deslizamentos, ou seja, todas variáveis que interferem ciclo 

hidrológico. Neste contexto, os ecossistemas florestais desempenham a função de administração 

hidrológica da água precipitada, isto é, captando, armazenando e disponibilizando-a lenta e 

gradualmente, em quantidade e qualidade, ainda que no período de estiagem (Valcarcel, 1998). Essa 

é uma condição de desempenho de serviço ambiental, a partir do ajuste evolutivo do ecossistema. 

Por outro lado, caso o ecossistema esteja desajustado, como uma área degradada, submetida a 

exíguos atributos ambientais e baixa resiliência, o cenário de desempenho de serviços (produção de 

água) é invertido (produção de sedimentos), fruto da ausência do componente florestal e 

desproteção do solo. Portanto, as reações dos ecossistemas, isto é, capacidade de a partir de uma 

chuva intensa, por exemplo, gerar serviços ambientais, varia de acordo com a integridade do 

ecossistema, seu estado de conservação (fortaleza). Como exemplo, em uma comparação súbita, é 

possível contrapor florestas e voçorocas, ou áreas de empréstimo, diante de suas capacidades de 

desempenhar serviços ambientais Essa compreensão é essencial para o entendimento da 

importância das RPPN na proteção legal e perpétua da biodiversidade e serviços ambientais 

associados. 

As 12 RPPN estão localizadas na porção alta do rio São João, que tem como divisores topográfico 

um dos maiores blocos remanescente da Mata Atlântica no Brasil, a Serra do Mar. Nessa região, 

mamíferos de grande porte ainda são vistos (Melo, 2004), florestas em avançado estágio de 

regeneração são presentes, o uso e ocupação do solo são limitados por ocasião da topografia 

acidentada (Rocha et al., 2003) e as microbacias de cabeceira, de maiores contribuições hídricas 

para a bacia, nascem (Bidegain & Volcher, 2003). Todos esses aspectos apontam a integridade 

ecológica dos ecossistemas locais e o fato de serem considerados prioritários pelo MMA(2002).  



 
A região escarpada da Serra do Mar, localizada nas cabeceiras da bacia do rio São João, promove 

o desencadeamento do processo de orografia, isto é, as nuvens carregadas de umidade provindas do 

oceano, ao encontrarem com este anteparo natural ascendem e se condensam, o que contribui 

decisivamente para os elevados índices pluviométricos em nível regional (até 2500mm anuais). 

Além disso, essas massas de ar úmido são interceptadas pelas florestas (troncos e copas das 

árvores), o que também promove a condensação de umidade sob a floresta, em um fenômeno 

denominado “chuva oculta”. Essa condição particular contribui para que esse setor da paisagem 

tenha os mais expressivos rios contribuintes em vazão da bacia (Bidegain & Volcher, 2003), ou seja, 

uma região de alta vocação hidrológica de alta capacidade de desempenho de serviços ambientais 

hidrológicos. Sob o ponto de vista da conservação da biodiversidade (flora, fauna e paisagem) e 

manejo de bacias hidrográficas (quantidade e qualidade da água), proteger essas áreas é estratégico, 

tanto para a própria manutenção dos ecossistemas quanto para o aproveitamento dos serviços por 

ele prestados, a toda a sociedade a jusante da bacia.  

Neste contexto, a instituição RPPN tem se apresentado como um instrumento estratégico para 

viabilizar esse processo, já que o orçamento governamental para compra de terras e criação de 

novas unidades de conservação públicas é parco (Alger & Lima, 2003). 

A despeito dessa importância das RPPN e do aumento voluntário de proprietários rurais 

interessados em criar esse tipo de unidade de conservação (atualmente existe cerca de 10 processos 

para criação de novas RPPN), essas reservas estão subordinadas a infortúnios, tais como os 

apresentados por Melo (2004): pressão de caça; falta de apoio; e falta de recursos financeiros; 

ausência de plano de manejo ou outro instrumento de planejamento e manejo. Trata-se de uma 

realidade constatada também para as reservas privadas da América Latina, Caribe e África Sub-

Sahariana, por Aldermam (1994), Langholz (1996) e Mesquita (1999). 

Portanto, esse paradoxo que envolve áreas privadas que estão conservando a biodiversidade e 

desempenhando serviços ambientais, em áreas apontadas como prioritárias pelo Estado, traz a tona 

a reflexão de que instrumentos de reconhecimento econômico desses atos sejam criados na bacia 

hidrográfica. Trata-se de uma aspiração para harmonizar os interesses entre provedores de serviços 

a montante e beneficiários a jusante da bacia. Através dessa premissa de reconhecimento 

econômico de proprietários de RPPN é possível não só conferir maior potencial à efetividade de 

gestão dessas reservas, mas também promover o desencadeamento de novas iniciativas de criação 

de RPPN, sobretudo, na região mencionada como de alta vocação hidrológica. 

Na Costa Rica, por exemplo, existe o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais (PPAS), 

também com viés hidrológico (PSAH), onde proprietários privados são reconhecidos 

financeiramente por protegerem áreas importantes para a conservação da biodiversidade e 



 
desempenho de serviços ambientais. Essa experiência já é realidade também para países como 

Nicarágua, México, Honduras, Peru, Equador e El Salvador. No Brasil já há um instrumento 

econômico relevante em operação, mas somente em alguns estados, qual seja, o ICMS Ecológico, 

onde os municípios que tem superfície protegida por unidades de conservação, públicas ou 

privadas, recebem recursos adicionais por isso. No estado do Paraná algumas RPPN já estão 

conseguindo acessar esses recursos, diante de sua participação nesse processo, através da 

associação de proprietários de RPPN. No Rio de Janeiro trata-se, por enquanto, apenas de um 

cenário em potencial. Uma outra maneira é alocar parte dos recursos da cobrança de uso da água na 

bacia para essas reservas. Trata-se de uma sugestão para que, pelo menos, as atividades básicas de 

proteção e manejo dessas reservas possam ser desenvolvidas. 
 

As RPPN apresentam-se como um relevante instrumento de conservação para a manutenção do 

provimento de serviços ambientais hidrológicos em bacias hidrográficas, por isso, políticas públicas 

de reconhecimento econômico dessas unidades de conservação devem ser pensadas e colocadas em 

prática, sobretudo, para que os objetivos pelos quais foram criadas sejam alcançados.  
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