
Convidamos para participar do lançamento do livro “Cultura e Natureza - 

Áreas Protegidas do Estado de São Paulo: RPPNs”, na unidade SESC-

Piracicaba (Comedoria), Rua Ipiranga nº 155, Centro, Dia 12/12/2018, 

quarta-feira, às 14 horas. 

Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN é uma categoria de 

Unidade de Conservação da Natureza privada cujo proprietário 

voluntariamente assume proteger uma área de floresta em sua propriedade 

em caráter perpétuo. As histórias destas pessoas que mantêm estas reservas 

– que podem ser física e jurídica, estão presentes no livro “Cultura e Natureza 

– Áreas Protegidas do Estado de São Paulo: RPPNs. 

O livro, realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, relata a 

expedição realizada pelo fotógrafo-naturalista Silvestre Silva, acompanhado 

de seus assistentes-viajantes, numa verdadeira busca por informações e 

registros visuais e vivenciais, em campo e por diferentes regiões do território 

paulista. 

O intuito do livro é o de introduzir o leitor no universo cultural e ambiental 

no qual as RPPNs estão inseridas, para depois mergulhar no roteiro percorrido 

pela expedição no Estado, no qual o Fotógrafo e seus assistentes tiveram a 

oportunidade de visitar as RPPNs presentes na obra. A segunda parte da 

publicação, na qual são abordadas as particularidades de cada unidade de 

conservação, possui dois textos: um no qual o fotógrafo apresenta um breve 

relato de sua visita a cada uma das propriedades, seguido de outro mais 

informativo que aborda detalhadamente as realidades de cada Reserva.  

A publicação que foi co-idealizada pela FREPESP e pela Bela Vista Cultural 

tem o objetivo de tornar-se um material de referência sobre o universo das 

RPPNs Paulistas. Durante o lançamento, a equipe editorial dialogará com a 

população local e estudantes de 

escolas públicas sobre o livro e o 

trabalho desenvolvido por estes proprietários em prol da Conservação 

Voluntária da Natureza. 

Neste encontro o público tem a oportunidade de conhecer os detalhes 
do trabalho desenvolvido na obra, bem como ganhar um livro. 

Os palestrantes serão: 

- Silvestre Silva: Atua como fotógrafo naturalista há mais de 40 anos. 
Desde 1980 dedica-se a projetos especiais de pesquisa e documentação 

fotográfica na área de botânica, por todo o Brasil. Sua obra foi apreciada em 
diversas exposições individuais e coletivas, no País e no Exterior, e é autor 

de 16 livros, dos quais 8 sobre frutas brasileiras. 

- Fábio Brito: Editor, jornalista, escritor, roteirista. Em 1986, fundou 
selo editorial que abriga mais de 300 publicações com temáticas voltadas às 

áreas de cultura, meio ambiente, gastronomia e turismo. Brito também teve 
o privilégio de levar aos brasileiros o saber-fazer de grandes cozinheiros e 
chefs de cuisine, através dos canais de televisão Rede Mulher e TV 

Bandeirantes. 

Figura 1:Imagem do livro (versões em português e inglês) 



 

 

 

 

 

 


