
Servidão Florestal e ICMSE como 
ferramentas de conservação em 

terras privadas



“Engajar proprietários nas 
ações de conservação e 

recuperação da Mata Atlântica 
em terras privadas”.

MISSÃO da ONG 
Preservação



PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO 
AMBIENTAL

PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO 
E INFORMAÇÃO

PROGRAMAS INSTITUCIONAIS

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO



Mata Atlântica

área original hoje



Mata Atlântica no Paraná

domínio Mata 
Atlântica

área original
da Floresta com 
Araucárias

Remanescentes
de mata (2005)



Reserva Paisagem Araucária

Região da Floresta Ombrófila Mista

1254 hectares
(12,5 km²)



Reserva Paisagem Araucária
(PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO)

Município de 
General Carneiro, 
sul do Paraná, 
área prioritária de 
conservação para 
o governo estadual 
e federal. 



Reserva Paisagem Araucária
(PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO)

Objetivo:

Proteger fragmentos da FOM por meio 
da criação de RPPN, usando-se da 
servidão florestal e do ICMS 
Ecológico como ferramentas para 
incentivar a conservação da natureza 
em terras privadas (meta: 10.000 
hectares em 10 anos)



Área de uma propriedade rural, necessária
(…) à conservação e reabilitação dos 
processos ecológicos, à conservação da
biodiversidade e ao abrigo e proteção de 
fauna e flora nativas
(Código florestal, Lei 4.771/1965)

Para a Mata Atlântica: 20% da área

o que é Reserva Legal?

Reserva Paisagem Araucária
(PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO)



Um registro legal de adequação ambiental
que no Paraná regulamenta a nível de 
estado o Código Florestal .
(Decreto Estadual 387/99)

o que é SISLEG?

Reserva Paisagem Araucária
(PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO)



Compensar a reserva legal por outra área
equivalente em importância ecológica e 
extensão.
(MP n°. 2.166-67/2001)

o que é servidão florestal?

Reserva Paisagem Araucária
(PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO)



o que é RPPN?

Unidade de Conservação Particular, criada 
pela vontade do proprietário, gravada em 
caráter perpétuo. 

No estado do Paraná está inserida na 
categoria de UC de Proteção Integral.

Reserva Paisagem Araucária
(PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO)



...repasse do ICMS no estado do Paraná, 
para, dentre outros, financiar a gestão de 
Unidades de Conservação.

“Uma ferramenta para a conservação da 
biodiversidade?”.

o que é ICMS Ecológico?

Reserva Paisagem Araucária
(PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO)



Reserva Paisagem Araucária

Região da Floresta Ombrófila Mista

1254 hectares
(12,5 km²)



Proprietários em outras regiões 
do PR, com passivo ambiental 
(deficit de RL)

Reserva 
Legal (RL)
20%

...adquirem direito da
RL, via servidão florestal...

20 ha RL

Ex: Propriedade de 100 ha

7 ha APP

7  ha APP
20 ha RL
73 ha produção

20 ha RL 7  ha APP
20 ha RL
93 ha produção

Ex: Propriedade de 100 ha

7 ha APP



Nas áreas de RL 
cria-se RPPN



Servidão Florestal
(qual a vantagem?)

1. Conservar os fragmentos existentes

2. Melhor opção para o proprietário que têm excedente e passivo ambiental
(exemplo de um proprietário que precisa de 100 hectares)

cálculo médio de 20% de RL e 10% de AP

Aquisição de uma outra propriedade (144 hectares)
(100 ha de passivo + 28,8 ha de RL + 14,4 ha de APP)

144 ha x R$ 1.653,00 = R$ 238.032,00

Aquisição de servidão florestal (100 hectares)
(100 ha de passivo)

100 ha x R$ 2.054,00 = R$ 205.400,00

Recuperação da RL em sua propriedade
(100 ha de passivo/recuperação)

100 ha x R$ 4.108,00 = R$ 410.800,00 (+ lucro cessante)



1. Lei de Responsabilidade Fiscal
2. Dificuldade Financeira dos Municípios
3. Vontade dos Diregentes Municipais

ESTADO MUNICÍPIO RPPN

X

Repasse do ICMSE
(para gestão da UC)



Mecanismo para o Repasse
(desenvolvido pela RPPN Paraná)

� Lei municipal que autoriza firmar convênio
� Decreto municipal para nomeação da comissão paritária
� Plano de aplicação dos recursos
� Reunião com a comissão paritária
� Assinatura do convênio
� Prestação de contas ao Município/TCE
� Auditorias técnica e financeira
� Relatório técnico ao órgão ambiental (incremento à

avaliação anual realizada pelo IAP)



PrefeituraRPPN

50% 50%

R$



� Incentivo à criação de novas 
100 RPPN no estado do Paraná
(20.000 ha)

� Geração de Empregos
� Aquisição de equipamentos
� Conservação Efetiva da RPPN
� Fim do Desembolso do 

Proprietário

Resultados obtidos
(com  este incentivo)
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ONG Preservação

42 3622 0777

alexandre@preservacao.org.br


