
Apresentação - Reserva Particular do Patrimônio Nacional (RPPN) Joinville

A Reserva Particular do Patrimônio Natural é uma categoria de Unidade de Conservação da 

Natureza particular, criada em área privada, por ato voluntário do proprietário, em caráter 

perpétuo, instituída pelo poder público, com objetivo de conservação das características 

naturais locais. Como depende da vontade do proprietário, é ele quem define o tamanho da 

área a ser instituída como RPPN.

Além de preservar belezas cênicas e ambientes históricos, as RPPN assumem, cada vez 

mais, objetivos de proteção de recursos hídricos, manejo de recursos naturais, 

desenvolvimento de pesquisas científicas, manutenção de equilíbrios climáticos ecológicos 

entre vários outros serviços ambientais.

Atividades recreativas, turísticas, de educação e pesquisa são permitidas na reserva, desde 

que sejam autorizadas pelo órgão ambiental responsável pelo seu reconhecimento.

A RPPN Joinville, a ser criada por ato do município, localiza-se no distrito de Pirabeiraba, 

região norte de Joinville, na Estrada Rodolfo Krelling. Tem área de 18.848,90m² e apresenta 

3.848,90m² de Áreas de Preservação Permanente - APP em seu interior.

A criação da RPPN deu-se em função de um termo de ajuste de conduta (TAC), celebrado 

entre o Ministério Público do Estado de Santa Catarina e a empresa JRH - Empreendimento 

Imobiliários e Representações LTDA.

Existe imensurável patrimônio natural na área que justifica sua conservação, de forma a 

manter a qualidade da água dos corpos hídricos, a beleza cênica da paisagem, a 

preservação de diversas espécies de fauna e flora ameaçadas ou não de extinção, a 

qualidade do ar, a infiltração de água da chuva no solo, que diminui o risco de alagamentos 

e o bem-estar proporcionado a população.

As características naturais presentes nas áreas em análise demonstram sua vocação para 

ações de conservação, tendo como princípio básico a sustentabilidade.

A área está localizada dentro da APA da Serra Dona Francisca, sendo que a criação de uma 

RPPN traz benefícios, tanto para esta unidade de conservação da natureza quanto para a 

Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão.
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