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DESCRIÇÃO DOS LOCAIS DE VISITAS DE CAMPO 

 
RPPN ESTAÇÃO VERACEL 
Tema: Áreas de Alto Valor de Conservação com status legal de proteção (Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural). 
 
A RPPN Estação Veracel, maior reserva privada do Nordeste e a segunda maior no bioma Mata 
Atlântica, representa um dos principais remanescentes de floresta atlântica no Extremo Sul da 
Bahia e no Corredor Central da Mata Atlântica. A Reserva também guarda valor histórico por 
abrigar a nascente do rio Mutari, que desemboca na Coroa Vermelha, onde Pedro Álvares 
Cabral abasteceu sua esquadra com água doce. 
 
A Reserva está entre as 20 áreas do mundo com maior número de indivíduos e elevado 
número de espécies arbóreas. Foi identificada como uma área-chave para a biodiversidade 
(Key Biodiversity Area – KBA) pelo seu importante papel na proteção de espécies da fauna 
globalmente ameaçadas de extinção. É também considerada uma área importante para 
conservação de aves (Important Bird Area – IBA), pois abriga populações significativas de 
espécies globalmente ameaçadas. A importância da RPPN Estação Veracel foi reconhecida 
internacionalmente com o título de Sítio do Patrimônio Mundial Natural (SPMN), concedido 
pela UNESCO em 1999. 

 

FAZENDA COM FOMENTO FLORESTAL 
Tema: Propriedades rurais como produtoras de madeira para celulose e para outros usos. 
 
A fazenda que será visitada chama-se fazenda Monte Pascoal, localizada no distrito de Monte 
Pascoal, estando demarcada parte no município de Itabela e parte no município de Porto 
Seguro-BA. O imóvel é de propriedade do Dr. Armando Rodrigues, que conta com seu filho 
Renato Rodrigues como gestor. 
  
O imóvel foi adquirido pela família Rodrigues, em meados dos anos 2000, tendo inicialmente a 
pecuária como atividade principal, contando com um rebanho de aproximadamente 1000 
cabeças (até 2003). Ainda no ano de 2003, foi apresentado ao Dr Armando a possibilidade de 
fazer parte do Programa Produtor Florestal, que foi considerado por ele como uma proposta 
viável e interessante. 
  
Desde 2011, a propriedade possui certificação florestal, no Grupo I SLIMF de certificação 
florestal da ASPEX. A fazenda tem cerca de 930 hectares, sendo 392 hectares de fomento com 
plantações de eucalipto (contrato com Veracel), 49 hectares de plantios de eucalipto 
independente, 271 hectares de floresta remanescente. Há 4 famílias residentes na fazenda. 
 



ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA 
Tema: Inserção dos assentamentos de reforma agrária e das comunidades de pequenos 
agricultores na cadeia produtiva florestal. 
 
Assentamento Jaci Rocha: Projeto iniciado a partir de um acordo histórico entre a Fibria e MST 
da Bahia. Após anos de conflitos desencadeados pelas ocupações do MST, seguidos de 
reintegrações de posse viabilizadas pela antiga Aracruz Celulose, as duas partes dialogaram a 
partir da mediação feita pela equipe do (falecido) Professor Paulo Kageyama da ESALQ. O 
acordo previu a disponibilização voluntária pela Fibria de fazendas para reforma agrária, a 
construção de uma escola de formação em Agroecologia para assentados em parceria com 
Governo da Bahia e o desenvolvimento da Agroecologia e Agrofloresta para produção de 
alimentos e sustentabilidade dos assentamentos. 

 
ÁREAS EM RESTAURAÇÃO 
Tema: Restauração florestal como parte da estratégia de paisagens sustentáveis 

 
 
TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS 
Tema: Respeito aos direitos e oportunidades de inserção na cadeia produtiva florestal 

 
Associação Quilombola de Coxi: Comunidade quilombola de pequenos agricultores que fica 
totalmente cercada por áreas da Fibria. Tem enorme tradição na produção de farinha e 
derivados, comercializados nas feiras locais, alimentação escolar a Programa de Aquisição de 
Alimentos. 
  
Cooperativa Quilombola de São Domingos: Cooperativa criada em parceria com a Fibria para 
gerar alternativa de renda a um grupo de 22 famílias da comunidade que viviam do furto de 
madeira e coleta de resíduos de eucalipto. Boa parte dos cooperados tinham histórico longo 
de conflitos com a empresa, prisões por furto, entre outros problemas. A parceria com a Fibria 
possibilitou a formação da entidade, elaboração de um plano de negócio, a prestação de 
serviços florestais para a Fibria, e também a chegada de novos parceiros estratégicos, como o 
Instituto Votorantim e BNDES. 

 
 

RESERVAS INDÍGENAS 
Tema: Respeito aos direitos e lições aprendidas 

 
 
 
 


