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AS RPPNS DE TOLEDO/PR 

INTRODUÇÃO 

As Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNS) foram criadas no ano de 1990, através do Decreto 

98.914. mais tarde, foi substituído pelo Decreto 1.922/1996. As reservas pretendiam promover a criação de 

áreas protegidas, através da iniciativa dos proprietários particulares, assim passaram a ser uma das categorias 

de Unidade de Conservação do grupo de uso sustentável. Nesse trabalho, abordaremos sobre as 

características das RPPNS e como estão organizadas no município de Toledo, estado do Paraná. 

 

CONCLUSÃO 

As Reservas Particulares do Patrimônio Natural 

(RPPNS) devem apresentar características que 

provem a relevância ambiental do local como 

aspectos paisagísticos, abrigo para espécies da fauna 

ou flora nativas, ou ainda, justificar a recuperação 

ambiental devido sua grande importância para o 

ecossistema. 
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As RPPNS são mantidas através de Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) que o 

Paraná gera mês a mês, que é repassada para os 

municípios. Os municípios recebem também os 

Pagamentos de Serviços Ambientais (PSA), e com 

esse repasse devem investir na conservação, 

preservação, fiscalização e incentivo para que 

novas áreas sejam cadastradas.  

No município de Toledo, são sete RPPNS, sendo 

que duas delas estão no interior de Novo 

Sobradinho. (Toledo, 2015) São elas: RPPN Wilson 

Eugênio Donin, com a área de 4,69 hectare; 

RPPN Augusto Dunke, área de 14,52 hectare; 

RPPN Leonildo Donin, área de 2,97 hectare; RPPN 

Mitra Diocesana de Toledo, área de 20,08 hectare; 

RPPN Osvaldo Hoffmann, área de 17,54 hectare; 

RPPN Wilson Eugênio Donin, área de 5,22 hectare; 

RPPN Wilson Eugênio Donin, área de 2,50 hectare. 

(Toledo, 2015)  
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Podemos observar que, a partir do que foi 

mencionado, podemos compreender que as 

RPPNS são de suma importância pra o nosso 

meio ambiente, pois é a partir delas que 

começamos a conscientização pela importância 

da preservação da fauna e flora nativa em 

nosso munícipio. O objetivo do município é que 

cada vez mais pessoas cadastrem suas áreas 

particulares, visando o cuidado com o meio 

ambiente, sabendo, assim, que futuras 

gerações poderão ter o prestigio de desfrutar 

de um ambiente saudável, graças a quem se 

conscientizou e contribuiu com o meio 

ambiente.  
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