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APRESENTAÇÃO

Este edital abre uma chamada para a seleção de propostas que visem à criação de

Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) no território do Mosaico da Bocaina,

situado na região serrana e costeira que se estende do sul do estado do Rio de Janeiro ao

litoral norte e vale do Paraíba no estado de São Paulo.

O Mosaico de Áreas Protegidas da Bocaina é reconhecido pelo Ministério do Meio

Ambiente (MMA) como um importante instrumento de gestão territorial e reúne um conjunto de

pelo menos 18 Unidades de Conservação, cinco Terras Indígenas e quatro Territórios

Quilombolas.

O presente edital soma esforços com um projeto mais amplo de apoio às Unidades de

Conservação na região da Bocaina que a Fundação SOS Mata Atlântica vem desempenhando

desde 1998 com o apoio de doadores e empresas. O estímulo à criação de RPPNs pretende

fortalecer o engajamento de proprietários, a conservação da biodiversidade, a valorização do

Sítio Misto do Patrimônio Mundial da Unesco e a qualidade de vida no território.

CONTEXTO

A Mata Atlântica, considerada hotspot mundial de biodiversidade, encontra-se

altamente fragmentada e com pouco mais de 12% da sua cobertura original. Nesse cenário, a

proteção das poucas áreas que ainda mantêm esse patrimônio natural é de grande importância

para a manutenção do bioma.

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) apresenta-se como um dos

instrumentos mais importantes para esse desafio. Criadas e geridas na forma da lei, as

Unidades de Conservação (UC) constituem-se como uma estratégia robusta de planejamento



territorial e conservação ambiental. Na Mata Atlântica, além da alta fragmentação grande parte

dos remanescentes florestais estão nas mãos de proprietários privados, assim, as RPPNs

surgem como importante categoria instituída pelo SNUC.

Apesar da pequena extensão territorial das RPPNs em geral, essas áreas abrigam

grande diversidade biológica, desempenham importante papel na conexão entre

remanescentes florestais e são promotoras do desenvolvimento local. Na Mata Atlântica, as

RRPNs somam 1280 reservas e protegem mais de 235 mil hectares, contribuindo para a

proteção de espécies ameaçadas como os primatas mico-leão-dourado (Leontopithecus

rosalia), muriqui-do- norte (Brachyteles hypoxanthus) e macaco-prego-do-peito-amarelo (Cebus

xanthosternos), a ave Formigueiro-de-cauda-ruiva (Myrmoderus ruficauda), o pau-brasil

(Caesalpina echinata), dentre muitas outras.

A defesa e o fortalecimento do SNUC e a valorização desses espaços é uma causa

prioritária para a Fundação SOS Mata Atlântica, que ao longo dos seus 35 anos vem apoiando

a criação e consolidação de Unidades de Conservação em diferentes esferas e regiões do

bioma. Ao todo, mais de 500 UCs públicas e privadas já foram apoiadas pela Fundação. Os

editais de chamadas de projetos constituem-se no principal instrumento de apoio à

consolidação da rede de UCs. Mais de 20 editais já foram lançados nos últimos 20 anos com

abordagens diferentes e pelo menos 15 deles foram dedicados à criação e gestão de RPPNs.

Espera-se que a criação de RPPNs fruto deste edital contribua para a proteção dos

ecossistemas localizados em uma das áreas mais adensadas do país, o eixo Rio de Janeiro -

São Paulo, mas que ainda apresenta remanescentes florestais altamente conservados.

OBJETIVOS, METAS E ABRANGÊNCIA DO EDITAL

O objetivo do edital é estimular o envolvimento de proprietários de terra e apoiar a

criação de RPPNs para o aumento da área protegida na região de interesse e, idealmente,

aumento da conectividade entre remanescentes florestais e as demais áreas protegidas já

existentes.

Este edital pretende apoiar a criação de até 5 (cinco) RPPNs dentro o território do

Mosaico de Unidades de Conservação da Serra da Bocaina, que abrange os seguintes

municípios:

● Rio de Janeiro: Angra dos Reis, Itaguaí, Mangaratiba, Paraty.

● São Paulo: Areias, Bananal, São José do Barreiro, Cunha, Natividade da Serra, São

Luiz do Paraitinga, Silveiras, Caraguatatuba e Ubatuba.



QUALIFICAÇÃO DOS PROPONENTES.

As propostas de criação de RPPNs podem ter como proponente pessoa física ou

jurídica proprietária da área onde se pretende criar a RPPN, organizações ambientalistas sem

fins lucrativos ou associações de proprietários.

No caso de propostas encaminhadas por terceiros, seja pessoa física (pesquisador,

técnico, consultor, etc.) ou jurídica (ONG, OSCIP, empresa, universidade, associação etc.),

deve ser apresentada cópia de instrumento de acordo formal entre as partes.

Em todos os casos o beneficiário principal deverá ser sempre a futura RPPN e a

documentação relacionada abaixo deverá ser apresentada para a correta submissão da

proposta.

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS

1. Proposta de criação, de acordo com o modelo do anexo 1;

2. Certidão atualizada do registro do imóvel. Não serão aceitas escrituras de compra e

venda, títulos de posse ou registro desatualizado;

3. Comprovante de quitação de impostos relativos ao imóvel. No caso de imóvel em área

urbana, a certidão negativa de IPTU junto a Prefeitura; no caso de imóvel rural, a

certidão negativa de ITR e do INCRA (NIRF) no site da Receita Federal;

4. Termo de compromisso do(s) proprietário(s), com firma reconhecida – todos os
proprietários citados na certidão do imóvel devem assinar o termo (anexo 2);

5. Termo de acordo entre as partes, com firma reconhecida (quando o proponente não é o

proprietário);

6. Declaração de anuência do credor (quando o imóvel está como garantia em

empréstimo);

7. Procuração se for o caso, com firma reconhecida.

VALOR E DURAÇÃO DAS PROPOSTAS

As propostas de criação de RPPNs não devem exceder o valor de R$ 10.000,00 (dez

mil reais) e terão prazo máximo de 12 (doze) meses para sua execução, contados a partir da

data de assinatura do contrato.

Ao final desse prazo deve ser apresentado pelo menos o requerimento de criação

emitido pelo órgão escolhido para reconhecer a RPPN, com as informações do processo.



PRAZO PARA ENCAMINHAMENTO DE PROPOSTAS

As propostas e os documentos necessários para sua análise devem ser encaminhados

impreterivelmente até o dia 31 de outubro de 2022 através do sistema que pode ser acessado

em: http://gerencia.sosma.org.br/ucs

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

1- Somente serão analisadas propostas para RPPNs em propriedades que estejam

localizadas, no todo ou em parte, dentro da área do Mosaico da Bocaina (lista de

municípios no item Objetivos, Metas e Abrangência do Edital).

2- Nas propostas de criação, é desejável que se forneça as coordenadas geográficas das

propriedades onde serão criadas as RPPNs.

3- Somente serão analisadas propostas de pessoas físicas e jurídicas que não tenham

pendências em projetos anteriores com a Fundação SOS Mata Atlântica

4- Somente serão analisadas propostas que apresentarem toda a documentação

obrigatória solicitada.

ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DIVULGAÇÃO DOS
RESULTADOS

A avaliação das propostas apresentadas dentro do prazo definido neste edital será

realizada pelo Comitê de Avaliação do Programa, formado por um conjunto de consultores ad

hoc.

A previsão para divulgação dos resultados é em 25 de novembro de 2022.

Informações:

Mônica Fonseca

Fundação SOS Mata Atlântica

Telefone: (11) 3268-4088 E-mail: rppn@sosma.org.br

http://gerencia.sosma.org.br/ucs
mailto:rppn@sosma.org.br


ANEXO 1: ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS

1. Título:
Nome do projeto

2. Histórico:
Apresente, em termos gerais, um breve histórico da propriedade caracterizando
o seu entorno e a região onde está inserida e as atividades econômicas atuais.

3. Objetivos:
Estabeleça os objetivos da criação da RPPN, ou seja, a que resultado se
pretende chegar com a criação da RPPN, em médio e longo prazos.

4. Justificativa:
Justifique a importância e o alcance do projeto, demonstrando claramente seu
benefício para a conservação da área.

5. Procedimento para a criação da reserva
Descreva métodos e procedimentos a serem utilizados na execução do projeto.

6. Proponente:
Forneça nome e contatos (endereços com CEP, telefones, e-mail, etc.) dos
responsáveis pelo projeto, anexando seus currículos resumidos. Forneça
também os contatos do (s) proprietário (s) da área (s).

7. Parcerias:
Liste todas as pessoas e instituições que estarão envolvidas no projeto,
fornecendo endereços com CEP, telefones para contato, e descrevendo o
papel de cada uma no projeto.

8. Orçamento total:
Forneça o valor total do projeto.

9. Orçamento detalhado:
Apresente uma previsão de uso do recurso para o período de duração do
projeto



ANEXO 2: MODELO TERMO DE COMPROMISSO

_____________, ______ de _________________ de ______(local e data)

________________________________________________ (nome e dados

pessoais) portador do RG n° ____________e CPF ou CNPJ/MF n°

__________________, residente a _______________________________,

cidade ___________,UF______________, CEP ________________________,

proprietário(s) do imóvel denominado _______________________ com a área

de _________ha (por extenso), registrado no Registro de Imóveis da Comarca

de _____________ sob a matrícula/registro n.º ___________________,

localizado no município ______________ UF _______, assumo, o

compromisso de criar a Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN

denominada ________________________, com a área de _____________ ha

(por extenso), como beneficiário de recursos advindos do Edital de criação de

RPPNS da Fundação SOS Mata Atlântica, caso o projeto denominado

_______________venha a ser selecionado pelo Comitê de Avaliação do

Programa.

Afirmo estar ciente e de acordo com as restrições e usos permitidos na área a
ser constituída como RPPN, como também o caráter de perpetuidade da
Reserva.

_________________________________________________
Assinatura Proprietário(s) ou Representante Legal




